
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E MANUSEIOS

1. Este dispositivo deve ser usado somente em ambientes internos
2. Não instalar em áreas expostas a água (borrifos, gotejamentos,

chuva) e calor excessivo
3. Não utilizar com dimmers
4. Utilizar em luminárias abertas

6. Não instalar com as mãos molhadas 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Potência.................................................................................. 7W, <0,5W standby
Fluxo luminoso............................................................................................. 700 Lm
Temperatura de cor..................................................................................... 2200K
CRI (Color Rendering Index)........................................................................ >80
Ângulo de cobertura.............................................................................................. 330°
Conector.................................................................................................................. E27
Vida útil.......................................................................................................... >15000h

Peso............................................................................................................................. 45g

O QUE VOCÊ PRECISA PARA CONFIGURAR O WI-FI

Smartphone

GUIA RÁPIDO

Efetue o download do aplicativo
Positivo Casa Inteligente e crie uma conta

SMART LÂMPADA RETRO WI-FI
(PLW7)

Google Playpp Store 

Para mais informações, consulte:
www.positivocasainteligente.com.br/manuais

3.

2.

4.
CONTROLE DA LÂMPADA WIFI PELO APLICATIVO

Botão 1: 

Botão 2: 
Cenas – pressione este botão para criar cenas de iluminação.
Você pode, por exemplo, utilizar esta seção para criar uma cena 

Botão 3: 
Aqui você encontrará:
Agenda: pressione este botão para criar rotinas de tempo para sua 
Smart Lâmpada Retro Wi-Fi
Timer: habilite um contador para que sua lâmpada seja desligada 
ao finalizar

PERGUNTAS FREQUENTES

Não consigo conectar ao Wi-Fi

sites ou redes sociais. Se necessário reinicie o roteador

CERTIFICAÇÃO ANATEL

YBLC5
01557-20-11765

interferência prejudicial e não pode causar interferência
em sistema devidamente autorizados”

1.

A

B

CONECTAR A SMART LÂMPADA À REDE WI-FI

8

Smart Lâmpada Retro Wi-Fi

5.

6.

É só aguardar.

7. Caso não seja possível a adição com os passos descritos acima,

Abra o aplicativo Positivo Casa Inteligente 
e pressione o botão “+” no canto superior 
direito para adicionar um novo dispositivo. 

Ligue o interruptor novamente e você verá a Smart Lâmpada 
piscando (duas vezes por segundo). Caso isto não aconteça, realize o 
procedimento de restauração das configurações de fábrica. Para isso 
basta que você desligue e ligue a lâmpada 3 vezes consecutivas.

Instale a Smart Lâmpada Retro 
Wi-Fi da linha Positivo Casa 
Inteligente no local desejado.

Desligue o interruptor.

Vá até a loja de aplicativos do seu smartphone e procure pelo 
aplicativo Positivo Casa Inteligente (disponível no Google 
Play e APP Store) e instale gratuitamente.

Abra-o e faça login ou crie 
uma conta seguindo os 
passos do aplicativo.



de sua responsabilidade manter as cópias (backup) regulares de 

não cobre eventual perda e nem a realização de cópias;

auxílio de um estabilizador;
-

do Produto sem a permissão por escrito da POSITIVO;
g) Danos decorrentes da utilização de acessórios não autorizados 
ou não homologados pela POSITIVO;

chuva, produtos de limpeza, exposição ao excesso de calor, in-
-

i) Defeitos decorrentes do descumprimento das normas e reco-

manuais do Produto, casos fortuitos ou de força maior, bem como 

-

de pessoas não autorizadas pela POSITIVO;
-

mento da POSITIVO para reparo;

ou mau funcionamento ocasionado pelo mau uso ou uso inade-

umidade ou chuva, produtos de limpeza, exposição ao excesso 

d) Não substituir o Sistema Operacional, não fazer upgrade 
2 -

re4 -
zar programas “piratas”;
e) Evitar a contaminação de seu Produto por “vírus”, instalação de 
programas indesejados, instalação de programas incompatíveis 
com a capacidade de processamento do seu Produto;
f) Cuidar com o manuseio e conexão de cabos, acessórios e dis-

-
tro do seu Produto na POSITIVO;

1O prazo de 30 (trinta) dias é um limite máximo que pode ser atingido 
pela soma dos períodos mais curtos utilizados, e poderá ser ampliado 
quando a solução do problema apresentado não comportar reparo den-
tro dos 30 (trinta) dias iniciais, conforme previsão do § 2º do artigo 18 do 
Código de Defesa do Consumidor.
2Hardware é a parte física do seu Produto.
3Software é conjunto de componentes lógicos ou sistema de processa-
mento de dados de seu Produto.

CANAIS DE ATENDIMENTO

-
tida pelo Varejista.
1. -

PORTE TÉCNICO. Lá, você encontrará respostas a perguntas 

2.

3. no site, na seção SUPORTE TÉCNICO, acesse o menu 

o formulário.
4.Se suas dúvidas não forem solucionadas pelos canais acima,

(Capitais e grandes centros) ou 0800 644 7500 (demais lo-

próxima da sua residência.

CERTIFICADO DE GARANTIA POSITIVO

-

-
-

I – PRAZO DE VALIDADE DA GARANTIA
-

dos a partir da data de entrega do mesmo Garantia total de 365 

275 (duzentos e setenta e cinco) dias de Garantia Contratual e;
90 (noventa) dias de Garantia Legal (inciso II do artigo 26 Có-
digo de Defesa do Consumidor).

compra do Produto no ato de seu acionamento.

vícios previstos no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor,

-

-
-
-

sem a permissão por escrito da POSITIVO.
Conforme previsto no §1º do artigo 18 do Código de Defesa do 

1
(trinta) dias para sanar even-

dentro do período de vigência da sua Garantia.

1
-

-

Produto após o vencimento da Garantia Contratual e Legal. Por-

e não a POSITIVO.
II – ATENDIMENTO DA GARANTIA

domicílio. Portanto, para utilização de sua Garantia, você deverá 
-

Quando o seu Produto ou uma de suas peças forem trocadas pela 
POSITIVO ou por seus representantes autorizados, essas peças 
passarão a ser de propriedade da POSITIVO.

-

transporte dos Produtos enviados para análise de Garantia. É 

Em sendo 
-

TIVO encaminhará o orçamento de reparo para sua aprovação.
-

-

Quando do envio para análise de Garantia, juntamente com o 
Produto e a Nota Fiscal de compra deverá ser encaminhado um 

Neste documento deverá constar o nome completo e a assinatura 
do comprador.    
III – COBERTURA DA GARANTIA

-

-
nes de ouvido,carregador, teclado,capa protetora,cabo conversor 
mini, micro-USB, cartão removível, cartão SIM, caneta apontadora 
e demais itens;
c) Danos causados pelo uso de componentes ou produtos de 
terceiros e acessórios não autorizados ou não homologados 
pela POSITIVO; 

-
-

go e em desuso não seja descartado no lixo comum. Para saber 

Preservação Ambiental

recicle@positivo.com.br

4002 6440
(capitais e grandes centros)                                               
0800 644 7500 
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citados são marcas registradas de seus respectivos proprietários.
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