
Tutorial de como conectar o Google Home Mini à 
Tomada, ao Interruptor e ao Comutador Wi-Fi Lider 

 

   

 

 

         



 

 

 

1) Resetando seu Google Home Mini 
 

Para redefinir seu Google Home Mini aos padrões de fábrica ou caso queira 
trocar a conta Google, pressione o botão na parte inferior do dispositivo.  

Pressione o botão e mantenha-o pressionado por, aproximadamente, 12 
segundos. Após esse tempo, você escutará a assistente confirmar que seu 
RESET foi realizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Home Mini 



 

2) Configurando a conta Google no Smartphone  

2.1. Faça login em sua conta Google no seu Smartphone:  

Caso você não tenha uma conta Google no celular, ou caso queira trocar de 

conta, abra as *Configurações do dispositivo . Em seguida, toque em 
“Google” -> “Conta do Google” e crie sua própria conta. Siga os passos 
abaixo para configurar. 

 

 

 



 

*O caminho para acessar as configurações da conta Google varia de dispositivo para 
dispositivo, dependendo do sistema operacional do smartphone. 

 

2.2. Após configurar a conta, você já pode acessar a loja de aplicativos do 
seu smartphone e baixar o aplicativo Google Home. 

 

 

 



3) Configurando seu Google Home Mini 

3.1. Depois de fazer o download, abra o aplicativo e adicione seu Google 
Home Mini. Para isso, clique em primeiros passos.  

 

3.2. Após clicar em “primeiros passos”, selecione a opção “novos 
dispositivos” e dê um nome a sua casa, que pode ser o sobrenome da 
família ou qualquer nome de sua preferência. Feito isso, o dispositivo 
começará a procurar sua assistente Google, que deve estar energizada e 
conectada a internet. 

 

 



3.3. Depois de identificar o Google Home Mini, você escutará um som, 
confirmando que o app se conectou a sua assistente. 

 

 

 

3.4. Após ouvir o som, o Google Home  se conectará a internet. Seu celular 
e o Google Home Mini devem estar conectados à mesma rede Wi-Fi.

 



 

3.5. Selecione o lugar da casa em que ficará a sua assistente, seu endereço 
para serviços de localização, serviços de música e, pronto! Seu dispositivo 
deverá aparecer na página inicial do seu aplicativo. 

 

 

  

4) Configurando o idioma da sua assistente Google 

4.1. No smartphone ou tablet, abra o app Google Home 
 
 

 
 

 
 
 



 
4.2. Na parte inferior da tela, toque em “Conta” -> “Configurações”. 

 

 
 
 

4.3. Toque em “Assistente” -> “Idiomas”. 

 
 
 

 



 
4.4. Toque em Adicionar um idioma e escolha um deles. 
 

 

 

 

4.5. Após configurar o idioma, você já poderá dar comandos de voz para 
seu Google Home. Para verificar o funcionamento, siga os passos abaixo: 

Diga “Ok, Google” ou “Hey, Google”, 

Faça uma pergunta logo em seguida e aguarde a resposta.  

 

5) Configurando sua Tomada, Interruptor ou 
Comutador Smart Lider 

5.1. Checar sinal do Wi-Fi no local: 

Vá até o local desejado para a instalação, com seu celular. Conecte-o no 
seu Wi-Fi e navegue na internet. Dessa forma, é possível verificar se o 
nível do sinal do Wi-Fi naquele ponto é suficiente. Caso não seja, aproxime 



o produto do roteador, ou procure um local mais próximo para o próprio 
roteador. 

5.2. Baixe o aplicativo Smart Lider no seu celular pela App Store ou pela 
Google Play ou usando o QR code. 

Para Android: 

 

 

Para iOS: 

  

 

Página inicial Play Store Android 

Página inicial App Store 



5.3. Abra o aplicativo, crie uma conta e guarde bem a senha. Caso você já 
possua uma conta, clique no botão “faça login com uma conta existente”. 

 

5.4. Alimente sua tomada corretamente, ligando os cabos de energia nos 
bornes L1 e L2.  

 

 

Obs.: A tomada e seu celular devem estar conectados na mesma rede Wi-
Fi. 

Para esclarecer qualquer dúvida, visite nosso site: www.lidermg.com.br/ . 

 

 

 



5.4.1. Para a instalação do Interruptor IoT: Alimente seu interruptor 
corretamente ligando os cabos de energia nos bornes L1 e L2. O borne S1 é 
o retorno que será ligado na lâmpada. 

 

 

Obs.: Para tirar dúvidas sobre esquema de ligação de interruptores duplos 
ou triplos, confira o manual do produto ou acesse nosso site: 
www.lidermg.com.br/ . 

5.4.2. Para a instalação do Comutador (Módulo de comando) tem-se, 
respectivamente, os bornes da entrada de rede elétrica, os bornes NA/C/NF 
que são um contato seco, uma saída exclusiva para fechaduras elétricas 
12V e uma entrada de botoeira para conectar um push button, caso 
necessário. 

 

 



5.5. Checar o funcionamento manualmente:  

Após feita a ligação elétrica e antes de realizar a configuração do Wi-Fi, 
teste manualmente o seu dispositivo.  

5.5.1. No caso da tomada, pressione o botão no espelho frontal e verifique 
se o equipamento energiza o soquete externo.  

5.5.2. No caso dos interruptores, pressione as teclas e verifique se as 
lâmpadas acendem.  

5.5.3. Para o comutador, pressione a botoeira touch e verifique se a saída foi 
acionada. 

Para esclarecer qualquer dúvida sobre esquema de ligação de tomadas, do 
comutador e de interruptores duplos ou triplos, confira os manuais de 
instalação em nosso site: www.lidermg.com.br/ 

5.6. Clique no ícone “+” no canto superior direito para adicionar seu 
dispositivo IoT e selecione o tipo dele (interruptor, tomada ou ** módulo de 
comando).  

 

**No aplicativo o Comutador é identificado com o nome “Módulo de comando”. 

 

 



5.7. Ao selecionar o tipo do dispositivo, note que o LED azul pisca 
rapidamente. 

 

 

Caso o LED indicador de Wi-Fi do interruptor ou da tomada não esteja 
piscando rapidamente após ser energizado, faça o RESET do dispositivo.  

Para isso, pressione o botão da tomada ou qualquer tecla do interruptor e 
segure até que o LED pisque rapidamente. Isso leva ± 20 segundos. 

Para resetar o comutador (Módulo de Comando), pressione a tecla “Prog. 
WiFi” também por, aproximadamente, 20 segundos. 

Após fazer o reset e confirmar que o LED está piscando rapidamente, o 
aplicativo irá se conectar com seu dispositivo IoT.  

 



5.8. Por fim, verifique que o dispositivo aparece com o status “online” na 
página inicial do app. Dessa forma, ele está pronto para ser utilizado. 
Clique sobre o ícone do dispositivo e observe, na tela seguinte, que é 
possível ligá-lo e desligá-lo, bem como agendar e temporizar seu 
acionamento ou desacionamento, de acordo com a sua preferência ou 
necessidade. 

 

 

 

 

  



6. Configurando o Google Home junto com as 
Tomadas, Interruptores e Comutadores inteligentes 

6.1. Abra o app Google Home e clique em “Adicionar”. 

 

 

6.2. Selecione “Configurar dispositivo” -> “Compatíveis com o Google”. 

 



6.3.  Em seguida será exibida uma lista com várias contas compatíveis com 
o Google. Selecione Smart Life.  

 

 

 

 

6.4.  Você será direcionado para um link onde você deve entrar com seu 
e-mail e a senha previamente cadastrada no SMART LIDER. Em 
seguida clique em “Autorizar”. 

 

 

 

 



6.5.  Na pagina inicial do Google Home serão exibidos seus dispositivos 
IoT configurados, anteriormente, no Smart Lider. 

 

 

 

6.6. A partir disso, você já poderá dar comandos de voz para seu Google 
Home para ligar ou desligar seus dispositivos Wi-Fi. Para verificar se 
está funcionando, siga os passos abaixo: 

 Diga “Ok, Google” ou “Hey, Google”  
 Teste: “Ligar Tomada 1”  

Obs.: “Tomada 1” foi o  nome escolhido como exemplo para nossa 
tomada.  

Sendo assim, sempre use o comando: “Ok, Google”, “Ligar + nome 
dado ao seu dispositivo”.  

 Confira se o dispositivo configurado foi acionado; 
 Diga “Ok, Google”, “Desligar + nome dado ao seu 

dispositivo”; 
 Confira se o dispositivo configurado foi desligado. 

 



 

Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Fique à vontade para 
entrar em contato conosco pelo e-mail sac@lidermg.com.br ou pelo 
WhatsApp (35) 9 9764-9245. 

Aproveite e visite nosso site www.lidermg.com.br e conheça nossa linha de 
produtos em segurança eletrônica. 


