
Clique em instalar

Clique em abrir

ASSISTENTE DE VOZ 
LUXCONTROL

(ALEXA - ANDROID)

Procure a 
Play Store no 
seu celular

01

02

03

04

Complete todas 
as informações 
pessoais em 
Gerenciamento, 
na interface 
Luxcontrol

Procure nesta 
aba por Alexa

Alexa

05

06

07

Clique em não

08

10

09

Confirme seu nome 
e sobrenome

13

11

14

15

16

Clique aqui 
para salvar

12

Adicione aqui seu 
número de telefone

Aqui a Alexa quer 
conhecer sua voz, 
para isso é só falar 
as frases que 
aparecerem na tela

Preencha as 
informações com o 
mesmo e-mail do 
usuário da interface 
Luxcontrol (caso já 
tenha conta na Amazon)

Ou crie uma conta 
aqui, usando o 
mesmo e-mail do 
usuário da interface 
Luxcontrol (caso não 
tenha conta na Amazon)

Clique em continuar

Clique em continuar

Confirme aqui 
quem é vocêEu sou Nome exemplo

Caso queira uma 
experiência mais 
personalizada no 
app da Alexa, 
clique em permitir

Clique em continuar

Clique em Mais 

Clique em 
Skills e jogos

O e-mail escolhido 
aqui deverá ser o 
mesmo usado na 
Alexa (item 6) e no 
cadastro desse 
tutorial (item 22)

Nome exemplo

Sobrenome exemplo



18

17

19

20

Clique em Verify 
your account
(Verificar sua conta)

Cheque sua caixa de 
entrada do e-mail 
cadastrado e abra a 
mensagem recebida 
pelo Luxcontrol

exemplo@gmail.com

22

23

24

25

26

27

Preencha as 
informações com o 
mesmo e-mail do 
usuário da interface 
Luxcontrol e do 
usuário na Alexa

Ou seja, 3 e-mails iguais:
- no Luxcontrol
- na Alexa
- neste cadastro

Clique em 
Cadastrar

Aqui estão os links  
para os nossos Termos 
de Uso e Política de 
Privacidade

21
Clique em 
Cadastrar 

Clique em Fechar

Clique na Lupa

Procure por LX Mais

Clique em LX Mais

Clique em LX Mais

Clique em Ativar 
para uso

Clique em Salvar 
Permissões

Clique em ativar

Diga “Abra LX Mais”.
Estabelecido o 
contato, faça os 
comandos que 
deseja! Veja os 
exemplos abaixo.

Divirta-se!

EXEMPLOS DE COMANDOS

Comece dizendo 
“Alexa, abra l.x. mais”
“Alexa, pedir para l.x. mais ligar lâmpada sala”
“Alexa, perguntar para l.x. mais quais lâmpadas estão ligadas”

COMANDO ÚNICO
   Você pode interagir com l.x. mais diretamente, a partir de 
comandos como:
- “Alexa, pedir para l.x. mais ligar suíte master”
- “Alexa, pedir para l.x. mais ligar lâmpada sala em 90%”
- “Alexa, pedir para l.x. mais abrir persiana suíte”
- “Alexa, perguntar para l.x. mais quais lâmpandas estão ligadas”
- Alexa, perguntar para l.x. mais se a luz do corredor está ligada”

COMANDOS EM DUAS ETAPAS
    Você pode também falar com a l.x. mais após abrir o diálogo 
a partir da frase “Alexa, abra l.x. mais”. Após o retorno, você 
pode comandar a l.x. mais, a partir de frases como:
- “ligar lâmpada sala em 90%”
- “abrir persiana suíte”
- “quais lâmpadas estão ligadas?”
- “a luz do corredor está ligada?”

COMANDOS SIMPLIFICADOS
   Para maior praticidade, você pode criar ROTINAS a partir do 
aplicativo Alexa.
   Assim, você controla o sistema Luxcontrol falando apenas 
com a Alexa. Exemplo:

Quando eu falar “Alexa, cheguei”
Definir ação: “Pedir para l.x. mais ligar cena descanso”

Quando eu falar: “Alexa, fechar persiana”
Definir ação: “Pedir para l.x. mais fechar persiana suíte”

Todos os nomes dos acionamentos são parametrizáveis a 
partir da interface do sistema de automação Luxcontrol


