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Os módulos de automação

Easy Mind

É o cérebro que comanda os outros módulos. Ele 
se mantém conectado na tomada e à rede Wi-fi 
2.4GHz da casa, e através da antena envia todos 
os comandos aos outros módulos Houseasy. É o 
primeiro módulo que precisa ser instalado e 
pareado na residência para controlar o Easy Play 
e Easy Power. 

Com o Easy Play, você não precisa mais procurar 
os controles remotos perdidos pela casa. Sua 
tecnologia emite o sinal infravermelho e 
automatiza televisões, ares-condicionados, 
home-theaters, persianas elétricas e outros 
aparelhos que funcionam com controle remoto 
infravermelho. Um módulo Play consegue 
controlar todos os aparelhos do mesmo cômodo.



Para automatizar seus aparelhos é necessário 
um Easy Play por cômodo, e para que ele 
funcione é fundamental a presença de um Easy 
Mind na casa, já que é o módulo que recebe os 
comandos do aplicativo e envia ao Play!

Easy Play



É o que faz a mágica nas luzes! Instalado 
diretamente no interruptor ou tomada, sua 
função é ligar e desligar a energia. O módulo 
controla até 2 circuitos elétricos (de até 600W), 
ou seja, duas teclas de interruptor ou duas 
entradas de tomada da mesma caixa. A instalação 
é simples, mas para a sua segurança 
recomendamos que seja realizada por um 
eletricista, seguindo o tutorial da próxima página.


Após a instalação física, é necessário realizar o 
reconhecimento do módulo no aplicativo 
Houseasy. Atenção: a funcionalidade desse 
módulo depende da presença de um Easy Mind  
na casa.

Easy Power


Interruptor 

Easy Power

Tomada

TV

Ar-condicionado

Easy Play

Caixa de som

Easy Power

Easy Mind

Easy Play
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Após receber o Kit, comece por aqui:

O Easy Mind controla os outros módulos e conecta a sua casa ao seu 
smarphone com o app Houseasy. Sem ele, não é possível utilizar o Easy Play 
e Easy Power.

 Recomendamos que fique no centro da casa ou perto do modem Wi-Fi;
 Para uma melhor experiência recomendamos um módulo por andar;*
 É conectado a uma rede 2.4 GHz;



*depende da estrutura da casa, largura e material das paredes

Conectar o Easy Mind na tomada

É necessário um Easy Play por cômodo já que o sinal infravermelho emitido 
dos controles remotos não consegue ultrapassar paredes e objetos. Isso 
significa que um Easy Play controla televisão, ar-condicionado e home-
theater da mesma sala, por exemplo. 



Aponte o controle para o Easy Play e certifique-se de que não há nenhum 
impedimento entre o módulo e os comandos do controle remoto. 




Conectar o Easy Play na tomada



1

2

O Easy Power controla até 2 circuitos elétricos, ou seja, duas teclas de interruptor ou duas entradas de 
tomada da mesma caixa. Deve ser instalado diretamente no interruptor ou na tomada. Recomendamos que a 
instalação seja realizada por um eletricista, seguindo o tutorial. Após a instalação física, é necessário realizar 
o pareamento do módulo no aplicativo da Houseasy.










Instalar o Easy Power no interruptor

Instruções para instalação no interruptor
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Materiais necessários:
 Uma chave de fenda para Borne 1/8;
 Uma chave de teste;
 Um alicate de corte (para desencapar fios);
 Quatro cabos extras de 10cm com espessura 

 de 1,5mm (2 para cada canal).

Atenção: 
 Recomendamos que a instalação seja feita por um eletricista, que poderá seguir os passos listados aqui;
 Caso seu interruptor não possua o cabo neutro, será necessário puxar da tomada ou lâmpada mais 

próxima; 
 O Easy Power pode ser instalado para controlar até dois interruptores na mesma caixa
 O EasyPower tem o tamanho de 44x43mm, então a caixa do interruptor deve ter essa dimensão mínima. 

Passo a passo:



1. Abra o interruptor; 

2. Com a chave de teste, verifique qual 

o cabo NEUTRO, o FASE e o cabo Retorno da Lâmpada;



Desligue o disjuntor para fazer as conexões



3. Com o auxílio de uma chave de fenda, afrouxe os parafusos;

 na parte interna do interruptor e remova os cabos;

4. Agora conecte o cabo NEUTRO e o cabo FASE no conector NE e FASE;

5. Conecte o cabo retorno da lampada no conector RET1;

6. Utilizando os 2 cabos extras conecte o interruptor nos conectores INTERRUPTOR1.



Para instalar uma segunda tecla do mesmo interruptor no Easy Power: 



7. Conecte o cabo retorno da segunda lampada no conector RET2;

8. Em seguida, utilizando os 2 cabos extras, conecte o segundo interruptor nos conectores INTERRUPTOR2;

9. Feche a caixa do interruptor, ligue o disjuntor e siga para o pareamento do Easy Power.
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Baixe o APP e faça a sua conta

Após instalar os módulos:



1.	Escaneie o QR code e baixe de o APP  Houseasy no seu celular; 
Disponível de graça na App Store e Google Play.

2.	Faça a conta e logue no app.


O Easy Power também funciona com Interruptores paralelos (interruptores distantes que controlam o mesmo 
foco de luz).



A instalação dele é mais específica por depender da organização da parte elétrica durante a construção da sua 
casa, e por isso recomendamos que um eletricista realize a instalação do Power para você.



Interruptores paralelos são conectados entre si por dois cabos. Eles devem ser puxados para um único 
interruptor, assim como os cabos Retorno da Lâmpada e Fase. 



Em um dos seus interruptores está conectado o cabo Retorno da Lâmpada e, no outro, o cabo Fase. 
Identifique onde está cada um deles, e escolha um para conectar ao seu Easy Power. Dele, você vai puxar o 
cabo que está no outro interruptor, os que conectam os dois interruptores e o cabo Neutro. Em seguida, ligue 
os cabos aos conectores correspondentes do Easy Power, feche a caixa do seu interruptor e abra seu 
aplicativo Houseasy para pareá-lo ao Easy Mind!

Como Instalar o Easy Power no interruptor paralelo?

Caixa de luz Interruptores

Interruptor paralelo sem 
Easy Power

Interruptor paralelo com 
Easy Power instalado
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CONFIGURAÇÕES NO app Houseasy

É o primeiro módulo que precisa ser pareado, responsável pelo controle dos módulos Easy Play e Easy Power.



Lembre-se: O smartphone deve estar conectado em uma rede Wi-Fi 2.4Ghz


























Pareamento Easy Mind no IOS 1.1

 	Na página inicial, toque no botão "Toque aqui 
para começar" e, em seguida, digite sua senha 
e conecte o app com o Wi-Fi 2.4Ghz.

3. Aguarde os 60 segundos indicados 
na tela. O App se vai se conectar 
automaticamente na sua rede Wi-fi.

4. Coloque um nome 
para o módulo

5. Pronto, o Easy Mind 
foi pareado!

2. Aguarde o app procurar o Easy Mind e 
selecione “Conectar”.

Toque em SIM para 
adicionar outros módulos   

Minha Casa

"Houseasy" Deseja Conectar 

à Rede Wi-Fi 


"houseasy-12420400e48b"?
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É o primeiro módulo que precisa ser pareado, responsável pelo controle dos módulos Easy Play e Easy Power.



Lembre-se: O smartphone deve estar conectado em uma rede Wi-Fi 2.4Ghz


























Pareamento Easy Mind no Android1.2

1.	Na página principal, toque no botão "toque aqui 
para começar" e em seguida conecte o app com o 
Wi-Fi 2.4Ghz.

3. 	Siga os 3 pontos do pop-up e toque em OK para 
as 3 notificações. 

5. Aguarde os 60 segundos indicados 
na tela. O App se vai se conectar 
automaticamentea o Wi-fi.

6. Dê um nome para o 
módulo e continue.

7. Pronto, o Easy Mind foi 
pareado!

2. Aguarde o app procurar o Easy Mind.

4. Selecione o Easy Mind na lista de redes.

Toque em SIM para 
adicionar outros módulos   

Minha Casa
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REDE 2G
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Após configurar o Easy Mind, continue para parear o Easy Play. Ou direto da dashboard toque no + no 
canto superior direto e selecione “adicionar módulo”

1. Na tela principal, toque no + do 
canto superior direito e selecione 
“Adicionar módulo”.

1. Na tela principal toque no + do 
canto superior direito e selecione 
“Adicionar controle”.

2. Na tela "Qual módulo deseja 
configurar", selecione o Easy Play.

Para adicionar controles à partir da tela principal, siga os passos:

5. Aguarde e espere a mensagem 
de confirmação no app.

2. Selecione o Easy Play do cômodo, 
o aparelho que deseja adicionar e 
siga as recomendações.

3. Selecione o módulo que 
corresponde ao número de 
série.

6. Selecione o cômodo. Se ainda 
não possui nenhum, toque em 
"criar novo" na lista de opções.

4. Dê um nome para o módulo e 
continue.

7. Pronto! Agora toque em “Sim” para 
adicionar os controles.

Pareamento Easy Play2

Bom dia, Felipe!

Dispostivos

Adicionar Módulo

Adicionar Controle

Play Sala

Siga para adicionar os 
controles no dispositivo

Bom dia, Felipe!

Dispostivos

Adicionar Módulo

Adicionar Controle

3. Selecione a marca do 
aparelho.

8



Após configurar o Easy Mind, você está pronto para parear o Easy Power.

Pareamento Easy Power3

1. Toque no + da página principal e selecione 
“adicionar módulo”. Depois, selecione o Easy Power 
e indique se o módulo foi instalado.  

4. Selecione o módulo que corresponde 
ao número de série e nomeie cada 
canal.

Teste os canais

2. Leia e siga as recomendações na tela.

5. Coloque o módulo em um Ambiente no app. 


3. Aguarde o app procurar o Easy Power. 

6. Pronto, o Easy Power foi adicionado!

Encontre o número 

de série na lateral


 do módulo

Bom dia, Felipe!

Dispostivos

Adicionar Módulo

Adicionar Controle

OBS: Se ainda não tiver instalado o 
módulo, toque em não e veja o passo 
a passo para instalar o Easy Power.

6. Pronto, o controle foi 
adicionado!

4. Indique se o aparelho está ligado. 5. Execute os comandos, indique 
se estão funcionando e encontre 
o controle correto.
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ConfigurarAlexa



Após instalar os módulos Houseasy na sua casa, parear com o app e adicionar 

seus dispositivos, siga os passos a seguir no app da Alexa.

Assistente de voz

Aponte a câmera do 
celular para download

1.Acesse o aplicativo da Alexa, e entre 
em “Mais” no canto inferior direito. 

4. Acesse a Skill e toque em Ativar.

7. Aguarde a Alexa encontrar os 
dispositivos Houseasy.

2. Selecione a opção Skills 
e jogos. 

5.Faça login na conta 
Houseasy e permita o 
acesso.

8. Agora é só controlar os 
disposivos com a sua voz!

3. Toque na lupa e procure 
por Houseasy.

6. Aguarde a mensagem de 
confirmação e feche.

OBS: Pode ser que a Alexa 
peça para você colocar os 
dispositivos em ambientes, 
após isso siga com o fluxo 
normal.
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Para resetar seu Easy Mind...



Para resetar seu Easy Play e Easy Power...



Você deve pressionar apenas uma vez o clips no furo da parte inferior dos módulos. No caso do Easy Power, 
é necessário apenas pressionar o pequeno botão vermelho da placa. 



Com apenas um clique, você já consegue fazer o despareamento dos módulos com o Easy Mind.

Reset dos módulos

No caso do Easy Mind, você deve inserir um clips (ou algum objeto similar) no furo da parte inferior do 
módulo e pressionar o botão com para resetá-lo. Você deve sentir o clique do botão ao realizar qualquer 
um dos resets. 



Existem 3 tipos de reset, como explicados abaixo: 



Primeiro reset: ao pressionar o botão com o clips uma única vez, volta a aparecer a rede hotspot da 
Houseasy (houseasy-xxxxxx) e apaga as conexões Wi-Fi antigas, mantendo todos os dados de módulos e 
ambiente. Ideal para quando for trocar de roteador ou o nome do Wi-Fi.

Segundo reset: ao pressionar o clips durante o período de 5 a 15 segundos, volta a aparecer a rede hotspot 
da Houseasy como quando você pressiona uma única vez, e vai também verificar todos os arquivos 
essenciais, sem apagar seus dados. Esse processo pode levar até 2 minutos e é ideal para caso seu Easy 
Mind pare de funcionar por algum motivo.

Terceiro reset: ao pressionar o botão com o clips por mais de 15 segundos, ocorre um reset de fábrica. Isso 
significa que o módulo apaga todas as redes em que já foi conectado, as informações do usuário e volta 
para a primeira versão do firmware. O processo ocorre durante a madrugada, na atualização diária 
automática. 

Caso precise refazer o processo de pareamento ou apenas queira deixar seu módulo como quando chegou 
na sua casa, você pode resetar seus módulos a qualquer momento. 

Parte de baixo dos módulos Easy Mind 
e Easy Play com furos para acesso ao 
botão de reset. 

Botão que permite o reset do Easy Power. 
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Precisa de ajuda?

A Houseasy está sempre disponível para auxiliar em qualquer possível problema que você encontrar. Nossos 
especialistas estão sempre disponíveis para tirar suas dúvidas, então caso queira entrar em contato conosco, 
mande um e-mail para: 



facilita@houseasy.net

Easy Play

Easy Mind

Easy Power


