
1 - Controle i-System

2 - Bluetooth
3 - Sensores de Posiçãoem13

GUIA DE INSTALAÇÃO

Conecte seu controle i-System na porta USB da sua Central 3 em 1.   
Se preferir pode carregá-lo em uma outra porta USB de sua 
preferência ou tomada. A primeira carga deve ser no mínimo de 2 
horas.80x80x40

Agora você deve conectar o plug do Bloco a sua Central 3 em 1 
i-System.e o fornecedor passou da caixa pequena: 80x80x40

1 CARREGUE SEU CONTROLE

Para calibrar o Sistema, você deve apertar os dois botões de subir 
dianteiros das rodas individuais do seu controle i-System 
simultaneamente (Você tem 20segundos para realizar esse 
procedimento).

CALIBRAR CONTROLE

SISTEMA INTELIGENTE

2 PLUG NA CENTRAL

3



GUIA DE INSTALAÇÃO

Chegou a hora de reconhecer os Sensores de Posição
1 - Conectar o Plug dos Sensores no encaixe ao centro da sua 
Central 3 em 1.
2 - Desplugar e plugar rapidamente o conector do Bloco a sua 
Central 3 em 1. 

Em configurações no App, clique na opção Tipo de Controle e 
certifique-se de marcar a opção Gerenciador i-System

Pronto! Você está com todo o Sistema Calibrado e pronto para a 
devida Instalação com seu profissional especializado!

1 - Controle i-System

2 - Bluetooth
3 - Sensores de Posiçãoem13

Ao abrir o aplicativo Tebão i-System o usuário deve clicar em 
Configurações, ícone localizado no canto Superior Direito.

Clique na primeira opção “Sincronizar”

Agora você deve Desplugar e plugar novamente a conexão do Bloco a 
sua Central, (você tem 20 segundos para realizar esse procedimento, 
caso contrário o Bluetooth não irá reconhecer).

Pronto! Seu controle i-System + Bluetooth está funcionando!

Você pode alterar as cores de fundo e as cores de acionamento
do seu controle i-System e-Led na opção “Iluminação”. Lembrando 
que essa ação deve ser executada com o Cabo do controle USB 
conectado a sua Central e Controle.

  

4 ABRA O APLICATIVO

5 LIGANDO OS SENSORES DE POSIÇÃO


