
ASSISTENTE DE VOZ 
LUXCONTROL

(GOOGLE ASSISTANT - APPLE)

Procure a 
App Store no 
seu celular
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Clique em Buscar

Procure nesta aba 
por Google 
Assistant
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Google Assistant

Clique em Obter
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Clique em Abrir
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Selecione aqui o 
mesmo e-mail 
utilizado no cadastro 
do seu usuário na 
interface Luxcontrol 

Clique em continuar 

Clique nesse botão 
de bússula (explorar)

Clique aqui 
para pesquisar
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Procure por LX Mais

Clique em LX Mais

Clique em Vincular

Clique em 
Cadastrar 
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Volte para a página 
inicial do aplicativo e 
clique no microfone

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

Clique em Verify 
your account
(Verificar sua conta)

Estabelecido o 
contato com LX 
Mais, faça os 
comandos que 
deseja! Veja os 
exemplos abaixo.

Divirta-se!

Complete todas 
as informações 
pessoais em 
Gerenciamento, 
na interface 
Luxcontrol

O e-mail escolhido 
aqui deverá ser o 
mesmo usado no 
Google Assistant e 
no cadastro do item 
14 desse tutorial

Clique aqui 
para salvar

email.exemplo@exemplo.com

Preencha as 
informações com o 
mesmo e-mail do 
usuário da interface 
Luxcontrol e do 
usuário no Google 
assistant

Ou seja, 3 e-mails iguais:
- no Luxcontrol
- no Google Assistant
- neste cadastro

Clique em 
Cadastrar

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

Clique em OK para o 
aplicativo ter acesso 
ao microfone

Ao abrir essa aba, 
diga “Falar com 
LX Mais” 

email.exemplo@exemplo.comemail.exemplo@exemplo.comemail.exemplo@exemplo.com

Nome.Nome.

Nome.

EXEMPLOS DE COMANDOS

COMANDO ÚNICO
   Você pode interagir com LX Mais diretamente, a partir de 
comandos como:
- “Ok Google, falar com LX Mais para ligar lâmpada sala em 90%”
- “Ok Google, falar com LX Mais para abrir persiana suíte”
- “Ok Google, falar com LX Mais para ligar 25° no controle ar sala”
- “Ok Google, perguntar para LX Mais quais lâmpadas estão 
ligadas”
- “Ok Google, perguntar para LX Mais se a luz do corredor está 
ligada”

COMANDOS CONSECUTIVOS
    Você pode abrir um diálogo a partir da frase “Ok Google, falar 
com LX Mais”. Após o retorno, você pode comandar a LX Mais:
- “ligar lâmpada sala em 90%”
- “abrir persiana suíte”
- “acionar 25° no controle ar sala”
- “quais lâmpadas estão ligadas?”
- “a luz do corredor está ligada?”

COMANDOS SIMPLIFICADOS
   Para maior praticidade, você pode criar ROTINAS DO GOOGLE a 
partir do aplicativo Google Assistant.
   Assim, você pode, em único comando, misturar comandos do 
LX Mais com outros parceiros do Google. Mais com outros 
parceiros do Google:
Quando eu falar “Ok Google, cheguei”
Definir ações:
- “Falar com LX Mais para ligar cena descanso”
- “Falar com LX Mais para ligar Fox na tv cozinha”
- “Ligar spotify”

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


