
Módulo EW

PT - Instruções e advertências para a instalação e uso

(Ethernet / WiFi)

Aviso: siga todas as instuções de 
segurança e instalação corretamen-
te para evitar ferimentos graves. A 
instalção deverá ser realizada por 
um profissional.
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ADVERTÊNCIA1 PT

Leia atentamente este guia antes de utilizar o produto. Em 
caso de dúvidas, fale com seu distribuidor

CARACTERÍSTICAS2
• 1 conector RJ45 “fêmea”
• 1 botão de reset físico
• Exclusivo para utilização no sistema Cloud
• Capaz de armazenar até 128 eventos do alarme
• Possui um microcontrolador próprio para comunicação
• Estabelece conexão segura com o aplicativo (APP)

CONEXÕES3
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Observações:

1 - Conector RJ45 “fêmea”
2 - Botão de reset físico
3 - Conector para conexão com o alarme Cloud

• O módulo Ethernet / WiFi pode ser conectado em 
qualquer um dos conectores da placa principal (Módulo 1, 
Módulo 2 ou Módulo 3).
• O módulo não funciona com as redes Ethernet e WiFi 
simultaneamente. Ele ficará conectado apenas na rede na 
qual for configurado.

CONFIGURANDO SEU MÓDULO ETHERNET 
/ WIFI

4
Caso a central já tiver sido configurada alguma vez, realize 
o reset do módulo Ethernet / WiFi, pressionando o botão 
de reset físico por 2 segundos. Pronto seu módulo está 
preparado para ser configurado novamente.
Baixe o aplicativo Nice Pro gratuitamente nas lojas Play 
Store (Android) ou Apple Store (iOS). Basta criar uma 
conta e logar.

Para a realização da configuração de sua rede Ethernet ou 
WiFi, basta seguir os seguintes passos:
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PASSO 1:
Verifique se a central está conectada à rede elétrica 
e/ou bateria e clique em “configurar central”, 
conforme figura abaixo:

OBS.: Caso a central já tenha sido configurada na rede 
Ethernet ou WiFi, pule para o item 5 na página 18.

PT
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PASSO 2:
Procure em sua lista de Wifi pela rede WIFI NICE e 
conecte seu celular nesta rede WIFI.

Após conectar na rede WIFI NICE, volte para o aplicativo e 
clique em ENCONTREI, conforme figura abaixo:

6 

Senha da rede WIFI NICE: 

NICEFORYOU123
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PASSO 3:

Digite a senha de programação da central de alarme 
de 6 dígitos e clique em OK, conforme figura abaixo:

OBS.: Senha de programação padrão de fábrica: 654321
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PT
Após pressionar OK, o aplicativo começará a 
carregar todas as configurações da central de 
alarme, conforme figura abaixo: 
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PASSO 4:

Pronto! A central está conectada com aplicativo em 
modo AP (access point), conforme figura abaixo: 
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Neste modo, também podem ser realizadas as 
configurações da central de alarme normalmente, 
porém, se quiser deixar o módulo Ethernet / WiFi 
em uma rede, continue os passos a seguir.
Após o aplicativo carregar as configurações 
da central de alarme, você poderá realizar a 
configuração do módulo Ethernet / WiFi.
Clique em qual rede deseja configurar:  WiFi (passo 
4.1.0) ou Ethernet (passo 4.2.0), conforme figura 
abaixo:
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PASSO 4.1.0:

Ao pressionar em Configurar rede WI-FI, selecione
qual rede WiFi o módulo deverá ficar conectado, conforme 
figura abaixo:
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PASSO 4.1.1:

Após selecionar a rede WiFi, digitando apenas
a senha da rede WiFi, você conectará em um IP dinâmico, 
ou ir em configurações avançadas e configurar um IP fixo 
para a rede WiFi, e logo após digitar sua senha, conforme 
figura abaixo:
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PASSO 4.1.2:

Pronto! Sua rede WiFi está configurada. Após a
configuração da rede WiFi, selecione se deseja continuar 
configurando a central em modo AP e depois realizar a 
associação do dispositivo via servidor pressionando não 
ou sim se deseja finalizar a comunicação em modo AP e 
realizar a associação do dispositivo via servidor, conforme 
figura abaixo:

OBS.: Para realizar a associação do dispositivo com servidor 
verifique do item 5 em diante. 
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PASSO 4.2.0:

Ao pressionar em Configurar rede ETHERNET,
verifique se o cabo de rede está conectado no módulo 
Ethernet / WiFi e clique em OK, conforme figura abaixo:
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Selecione se deseja utilizar um IP dinâmico em 
obter um endereço de IP, conforme figura abaixo:
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Ou selecione IP fixo em usar o seguinte endereço 
IP e preencha os campos pedidos, conforme figura 
abaixo:

Após selecionar sua rede, clique em SALVAR REDE 
ETHERNET.
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PASSO 4.2.1:

Pronto! Sua rede ETHERNET está configurada.
Após a configuração da rede ETHERNET, selecione se 
deseja continuar configurando a central em modo AP 
clicando em não ou se deseja realizar a associação do 
dispositivo em modo Remoto via servidor clicando em sim, 
conforme figura abaixo:

OBS.: Para realizar a associação do dispositivo em modo 
Remoto via servidor verifique os passos do item 5.
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ACESSANDO O DISPOSITIVO EM 
MODO REMOTO VIA SERVIDOR5

Para realizar a configuração da central de alarme em modo 
remoto via servidor, sua central deve possuir um módulo 
GPRS e/ou módulo ETHERNET / WIFI configurado.
PASSO 1:
Para realizar a associação do dispositivo com o servidor, 
cerifique se a central está conectada à rede elétrica e/ou 
bateria e clique em “configurar central”, conforme figura 
abaixo:
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PASSO 2:

Se seu módulo Ethernet / WiFi já estiver configurado
em uma rede WiFi ou ETHERNET, basta clicar em NÃO 
ENCONTREI, conforme figura abaixo:
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PASSO 3:

Selecione o tipo de central clicando em “ + “ e dê 
um nome à central, conforme figura abaixo:
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PASSO 4:

Vá na central e digite P + senha de usuário + 
código gerado pelo aplicativo, conforme figura abaixo:
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Aguarde um instante e será pedido a senha de 
programação do dispositivo, conforme figura abaixo:
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Aguarde um instante para o aplicativo receber as 
configurações de seu dispositivo, conforme figura 
abaixo:
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PASSO 5:

Pronto! A central está conectada com aplicativo em
modo Remoto via servidor, conforme figura abaixo:

OBS.: Seu dispositivo pode ser configurado tanto em modo 
AP ou Remoto, porém, após configurar seu módulo em 
uma rede WI-FI ou ETHERNET, só conseguirá acessar seu 
dispositivo através do modo Remoto.
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Diponível na
Play Store

Assita no Youtube
/NiceBrasil

Tel. 1:  Operadora (            )  (    )
Tel. 2:  Operadora (            )  (    )

Instalador:

Whatsapp:  Sim/Si       Não/No
Whatsapp:  Sim/Si       Não/No
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Este equipamento não tem direi-
to a proteção contra interferên-
cia prejudicial e não pode cau-
sar interferência em sistemas 
devidamente autorizados.

07654-19-05853


