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Olá! Seja Bem-Vindo ao Manual do Instalador!

Este Manual foi concebido com o objetivo de transmitir a você, 
Instalador, todo o know-how operacional da WiseHome. Nele você 
encontrará os pontos fundamentais para a execução da sua rotina de 
trabalho, facilitando assim seu dia a dia.

Aqui estão descritos todos os processos que envolvem a sua rotina, 
desde o início do expediente, preparação diária,  identificação da 
ordem de serviço até o fim do expediente.

Esperamos que você aprecie, leia e estude este material.

Boa leitura! Coloque seu aprendizado em prática!

Introdução
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É muito importante que você mantenha uma boa aparência durante as 
visitas. Sua forma de se vestir e postura devem transmitir 
profissionalismo e seriedade. 

A preparação envolve cuidados e atenção com: 

Apresentação Pessoal

Postura 
Pessoal

Higiene e 
Asseio 
Pessoal

Gestos 

Vocabulário Uniformes 
e EPIs
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As atividades para o início do expediente devem ser executadas por 
toda a equipe de acordo com os padrões estabelecidos pela WiseHome

Início do Expediente

Você, Instalador:

Coloca o uniforme, EPIs, crachá de 
identificação e revê sua apresentação pessoal1

Registra o ponto de entrada2

Liga o celular4

Verifica todos os tipos de ordens de serviço 
agendadas via aplicativo no celular.5
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Você, Instalador, deve seguir os seguintes procedimentos antes de 
iniciar a execução das ordens de serviço:

Preparação para as Instalações

Você, Instalador:

Pega a chave do veículo com o Comercial/ Franqueado;

Verifica a KM no painel do veículo e preenche o 
Controle de KM; 

Verifica o funcionamento e as condições do veículo 
(água, óleo, freio, pneu, farol, lanterna); 

1

Verifica a sua documentação pessoal e a do veículo.

2

Verifica se o Conjunto Mínimo de Ferramenta para 
Instalação está completo

3

5

6
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Preparação para as Instalações

Chave de fenda 
ou Philips

Parafusadeira

Conjunto Mínimo de Ferramenta para Instalação

Extensão

EstileteAlicates decapador 
de fio, de corte, de 
bico, de crimpagem 

Estanho e Ferro 
de Solda

Cabo flexível (1 
mm ou 1,5mm) 

Tubo Termo 
Retrátil e Passa Fio

Serra de Corte Terminal 
Agulha

Multímetro Fita Isolante Espátula 
pequena

Mini Aspirador 
de Pó 

Escada

Produto de
Limpeza e Flanela

Mini Retífica 
Elétrica
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Você, Instalador, precisa estar sempre atento:

Preparação para as Instalações

Aos cuidados durante a condução do veículo;

Conservação e limpeza do veículo;

Sempre informar qualquer ruído estranho ou luz acesa 
no painel;

Manter atenção com os pedestres;

Sempre informar ao Comercial ou Franqueado caso 
ocorra algum sinistro;

Nunca deixar o veículo na reserva;

Não ultrapassar a velocidade permitida nas 
ruas, avenidas e rodovias;
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Há diversos tipos de ordens de serviço que podem ser executadas 
durante seu expediente de trabalho. Entre elas temos:

Identificação da Ordem de Serviço

OS – Instalação

OS – Assistência Técnica

OS – Desinstalação

1
2

3
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Ao iniciar suas atividades, você, Instalador:

OS – Instalação 

Verifica no aplicativo qual a primeira ordem de serviço a ser 
executada.1

Separe os equipamentos comprados pelo cliente2

Confere se todos os equipamentos estão sem avarias 3

Confere mais uma vez se todos os equipamentos estão sem 
avarias 4

Entre em contato com o cliente para confirmando a visita de 
instalação 5

Coloca o endereço do cliente no GPS.6

Vai até o endereço informado na ordem de serviço.7

Cumprimenta o cliente com cordialidade (Bom dia/ Boa tarde), 
Identifique-se e informe o motivo da visita.8
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OS – Instalação

É imprescindível que antes de entrar na residência do 
cliente, você confirme que o responsável por acompanhar a 

instalação é maior de 18 anos 

Responsável acima de 18 anos?

 Informa ao cliente que não será possível realizar o processo e que será
agendada uma nova data. Ressaltando ser a importância de um
responsável acima de 18 anos esteja no local;

 Finaliza o atendimento, despede-se do cliente agradecendo a
atenção e lhe desejando um bom dia;

 Entra em contato com o Comercial da Loja;
 Informa o ocorrido e o número da ordem de serviço;
 Insere o motivo da não execução da ordem de serviço: ausência de

um adulto maior de 18 anos no endereço informado;
 Verifica a próxima ordem de serviço.

Não 

 Executa a instalação conforme descrito a seguir.

Sim
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Execução da Instalação

Descarregue o veículo1

- Pergunte qual o melhor local para estacionar o veículo
- Estacione o veículo no local indicado
- Descarregue o veículo (ferramentas e produtos) no local indicado 

Encaminhe-se até o local da Instalação 2

- Coloca o propé descartável antes de entrar na residência/ 
comércio do cliente.

- Confirma com o cliente o local desejado para a instalação do 
equipamento.

- Verifique como é a ligação elétrica na casa do cliente, nos pontos 
que serão instalados os equipamentos 

- Desembale as peças

Realize a instalação3

- Solicite ao cliente que desligue os disjuntores para realizar  a 
instalação 

- Instale o produto de acordo com a orientação da franqueadora e 
locais indicados pelo cliente

- Mostre para o cliente o produto instalado
- Arrume o local para que fique como estava antes da instalação

+
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Configuração das Placas

Internet das Coisas, da aplicação à prática

Objetivo

Tornar inteligentes ou conectadas as aplicações funcionais 
que hoje são estáticas, tais como: Luzes, Iluminação, LEDs, 
Tomadas, Cortinas, Ar Condicionados, Climatizadores, 
Banheiras de Hidromassagem, Irrigadores, Aspersores, 
Piscinas, Controles, Permissão de Acesso, Sensores de 
Chuva, Humidade, Fumaça, Infravermelhos e RF433.

Metodologia

Através da implementação da tecnologia IoT por ondas de 
comunicação Wi-Fi e Bluetooth, interligar os dispositivos a 
internet, até mesmo com NB-IoT (Narrow Band IoT 4G de 
baixo custo).
A Linha Atual de placas WiseHome contempla três modelos 
diferentes:

WisePower (indicada para tomadas de até 10A)
WiseDimmer (indicada para iluminação)
WiseAIR (indicada para tomadas de até 20A)
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Configuração das Placas

WisePower (indicada para tomadas de até 10A)
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Configuração das Placas

WisePower (características técnicas)
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Configuração das Placas

WisePower
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Configuração das Placas

WisePower
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Configuração das Placas

WiseDimmer (indicada para iluminação)
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Configuração das Placas

WiseDimmer (características técnicas)
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Configuração das Placas

WiseDimmer
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Configuração das Placas

WiseDimmer



par

Configuração das Placas

WiseAir (indicada para tomadas de até 20A)
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Configuração das Placas

WiseAir (características técnicas)
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Configuração das Placas

WiseAir
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Configuração das Placas

WiseAir
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Configuração das Placas



par

Configuração das Placas
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Configuração das Placas



par

Configuração das Placas
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Configuração das Placas
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Configuração das Placas

USO EM INTERRUPTORES

INTERRUPTOR SIMPLES
Todos os interruptores simples seguem o mesmo padrão conforme a ilustração abaixo
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Configuração das Placas

INTERRUPTOR PARALELO
Todos os interruptores paralelos seguem o mesmo padrão conforme a ilustração abaixo

USO EM INTERRUPTORES
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Configuração das Placas

INTERRUPTOR PARALELO COM APENAS UM INTERMEDIÁRIO
Todos os interruptores paralelos seguem o mesmo padrão conforme a ilustração abaixo

USO EM INTERRUPTORES
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Configuração das Placas

INTERRUPTOR PARALELO COM DOIS OU MAIS INTERMEDIÁRIOS
Todos os interruptores paralelos seguem o mesmo padrão conforme a ilustração abaixo

USO EM INTERRUPTORES
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Configuração das Placas

TOMADA MONOFÁSICA – SIMPLES 1 FASE (127V OU 220V)

As instalações de tomadas elétricas gerenciadas devem seguir o padrão de instalação 
conforme ilustração apresentadas abaixo:

USO EM TOMADAS ELÉTROCAS 3P

TOMADA BIFÁSICA 2 FASES (220V)
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Configuração das Placas

TOMADA CONERSÍVEL MONOFÁSICA (110V) A BIFÁSICA (220V)
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Configuração das Placas

PARALELO SEM FIO – TESTE ELÉTRICO

ATENÇÃO: sempre teste o circuito digital antes de conecta-lo a placa utilizando a caneta de teste. Esta etapa é 
extremamente importante para certificar que os fios não possuem condutividade elétrica, indutância ou 
capacitância irradiada de outras fiações, esse tipo de carga parasita queima a placa. Ligue todos as iluminações 
do cômodo em que a mesma esta sendo instalada, dos cômodos ao lado, ligue todos os Ar Condicionados do 
ambiente e em volta, se houver chuveiro elétrico/eletrônico, também peça para que eles sejam ligados, não se 
esqueça que os circuitos que você esta instalando na placa também devem serem ligados. Feito isso, teste os 
circuitos conforme a imagem no rodapé da página, se a caneta não detectar eletricidade nos fios dos digitais o 
mesmo estará apto a ser ligado, então pode conectar os cabos digitais no conector e encaixá-lo na placa!
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Configuração das Placas

PARALELO PASSANDO FIO

PARALELO SEM PASSAR FIO
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Configuração das Placas

PARALELO SEM PASSAR FIO
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Configuração pelo APP do Instalador

Abra o APP do Instalador e 
verifique se existem ordens 

de serviço

1

Verifique os itens e o 
endereço de instalação

2
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Configuração pelo APP do Cliente

Selecione a primeira opção 
do menu “home”

1

Selecione o local de 
instalação

2
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Configuração pelo APP do 
Instalador ou Cliente

Faça scan do device (placa)

3

Faça scan do device (placa)

4
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Configuração pelo APP do 
Instalador ou Cliente

5

Clique em SIM

6
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Configuração pelo APP do 
Instalador ou Cliente

Pode decidir configurar 
agora ou depois

7

Selecione o device para 
iniciar a configuração

8
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Configuração pelo APP do 
Instalador ou Cliente

Aguarde a conexão da placa 
com o APP

9
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Configuração pelo APP do 
Instalador ou Cliente

Selecione a rede sem fio e 
coloque a senha

10
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Configuração pelo APP do 
Instalador ou Cliente

Aguarde – Enviando 
configurações

11

Aguarde - Registrando 
proprietário

12
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Configuração pelo APP do 
Instalador ou Cliente

Aguarde – Reiniciando o 
sistema

13

Placa configurada!

14
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Configuração pelo APP do 
Instalador ou Cliente

Nomeie a placa

15

Selecione o ambiente que a 
placa está instalada

16
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Configuração pelo APP do 
Instalador ou Cliente

Adicione as funções

17
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Configuração pelo APP do 
Instalador ou Cliente

Sincronizando dados com a 
nuvem

18

WiseHome pronta para usar

19
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Execução da Instalação

+
Realize os testes4

- Solicite ao cliente que religue os disjuntores 
- Realize os teste de acordo com equipamento instalado
- Realize a parametrização no aplicativo, conforme orientação da 

WiseHome

Finalize a instalação5

- Solicite ao cliente que desligue os disjuntores para que possa 
finalizar a instalação 

- Limpe os locais nos realizou as instalações das placas
- Faça os novos testes, e configurações necessárias (de acordo com os 

cenários solicitados pelo cliente)
- Transfira a posse para o cliente através do email e/ou telefone 

celular 
- Explique o funcionamento do aplicativo e da placa ao cliente
- Teste o aplicativo com o cliente 

Durante toda a instalação, é imprescindível que, registre 
através de fotos no aplicativo todos os passos da instalação. 
Ex.:  foto do ambiente ao chegar, foto da caixinha fechada, 
foto da caixinha aberta, foto da caixinha após limpeza, foto 

da caixinha com a placa instalada.

+
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Após configurado e testado, você, Instalador deve orientar o cliente:

Execução da Instalação

+

Caso o cliente não esteja presente durante a instalação, ele 
devera dar o aceite remoto no aplicativo sobre a 

transferência de posse

Finalize o Atendimento6

- Solicite assinatura do cliente na NF/OS
- Deixe o cartão de visita, e informe o cliente que em casos de dúvida 

ou dificuldade, você, instalador está a disposição 
- Despede-se do cliente com cordialidade.
- Vá para próxima instalação e/ou volte ao escritório 

Não retirar e/ou 
mover os 

equipamentos 
instalados para 
danificar a placa

Caso haja perda 
de sinal ou pare 

de funcionar, 
entrar em 

contato com 
WiseHome.

Caso o cliente queira 
alterar o local, deve 
SEMPRE entrar em 

contato com para que 
o Instalador faça as 
devidas alterações
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OS – Assistência Técnica

Entendo o problema do cliente 1

Oriente o cliente a fazer alguns procedimentos a distância. Ex.: 
sem acesso a internet as placas não funcionam .2

Vá até o endereço de instalação, caso não consigo solucionar a 
distância 3

Um dos diferenciais da WiseHome é a garantia da qualidade 
e excelência do produto. Por isso é imperecível que sempre 
que solicitado você preste a assistência técnica do cliente a 

distancie e se necessário, presencial

Diversos problemas podem ser solucionados, sem a 
necessidade de uma visita até o local da instalação. 
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Assim que você, Instalador, chegar à residência/ comércio do cliente:

OS – Assistência Técnica

Procura o cliente responsável de acordo com os dados 
informados na ordem de serviço.1

Cumprimenta o cliente com cordialidade (Bom dia/ Boa tarde), 
Identifique-se e informe o motivo da visita.2

É imprescindível que antes de entrar na residência do 
cliente, você confirme que o responsável por acompanhar a 

instalação é maior de 18 anos 

Responsável acima de 18 anos?

 Informa ao cliente que não será possível realizar o processo e que será
agendada uma nova data. Ressaltando ser a importância de um
responsável acima de 18 anos esteja no local;

 Finaliza o atendimento, despede-se do cliente agradecendo a
atenção e lhe desejando um bom dia;

 Entra em contato com o Comercial da Loja;
 Informa o ocorrido e o número da ordem de serviço;
 Insere o motivo da não execução da ordem de serviço: ausência de

um adulto maior de 18 anos no endereço informado;
 Verifica a próxima ordem de serviço.

Não 
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OS – Assistência Técnica

 Vá para o próximo passo.

Sim

Coloca o propé descartável antes de entrar na residência/ 
comércio do cliente.3

Acesse a rede do cliente e o aplicativo.4

Verifique se houve alteração na instalação realizada5

Realize o reparo de acordo com a necessidade6

Esclareça todas as dúvidas do cliente.7

Relate todo o ocorrido na ordem de serviço.8

Tire fotos dos equipamentos instalados e anexe no aplicativo9

Solicite a assinatura do cliente para finalizar a ordem de serviço.10
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OS – Assistência Técnica

Recolha os materiais/ instrumentos de trabalho.11

Despeça-se do cliente com cordialidade.12
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Assim que você, Instalador, chegar à residência/ comércio do cliente:

OS – Desinstalação

Procura o cliente responsável de acordo com os dados 
informados na ordem de serviço.

1

Cumprimenta o cliente com cordialidade (Bom dia/ Boa tarde), 
Identifique-se e informe o motivo da visita.2

É imprescindível que antes de entrar na residência do 
cliente, você confirme que o responsável por acompanhar a 

instalação é maior de 18 anos 

Responsável acima de 18 anos?

 Informa ao cliente que não será possível realizar o processo e que será
agendada uma nova data. Ressaltando ser a importância de um
responsável acima de 18 anos esteja no local;

 Finaliza o atendimento, despede-se do cliente agradecendo a
atenção e lhe desejando um bom dia;

 Entra em contato com o Comercial da Loja;
 Informa o ocorrido e o número da ordem de serviço;
 Insere o motivo da não execução da ordem de serviço: ausência de

um adulto maior de 18 anos no endereço informado;
 Verifica a próxima ordem de serviço.

Não 
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OS – Desinstalação

 Vá para o próximo passo.

Sim

Coloca o propé descartável antes de entrar na residência/ 
comércio do cliente.3

Retira todos os equipamentos.4

Relata todo o ocorrido no aplicativo.5

Solicita assinatura do cliente para finalizar a ordem de serviço.6

Recolhe os materiais/ instrumentos de trabalho.7

Tire fotos dos equipamentos instalados e anexe no aplicativo8

Despede-se do cliente com cordialidade.9



par

Após o finalizar de todas as instalações e chegando ao fim do 
expediente. Você, Instalador:

Fim do Expediente

Retorna para ao escritório após a execução de todas as ordens 
de serviço. 1

Devolve todos os equipamentos que foram substituídos durante as 
visitas técnicas ao Comercial2

Informa se há algum equipamento novo com defeito.3

Informa quais ordens de serviço que não foram executadas, se for o 
caso.4

Assina o Controle de Saída dos equipamentos.5

Registra a KM de retorno no Controle de KM.6

Guarda o veículo trancado no estacionamento.7

Retira o uniforme, EPIs e o crachá de identificação8

Registra o horário de saída.9
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Controle de Saída dos Equipamentos

Controlar a saída dos equipamentos que são entregues aos Instaladores.

Diariamente, durante a liberação 
da equipe técnica.

Preencher com o código, quantidade 
de equipamentos, placa do veículo, 

número da ordem de serviço e a data 
da saída. Solicitar a  assinatura do 

Instalador.

OBJETIVO

QUANDO USAR COMO USAR

Para verificar esta ferramenta na íntegra, consulte o anexo que acompanha este Manual
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Controle de KM

Monitorar o deslocamento dos Instaladores durante o expediente.

No início e no final do expediente.

O Instalador deve preencher os dados 
da ordem de serviço, data, km de 

saída e de chegada. Informar também 
o número da NF referente ao 
abastecimento, se necessário.

OBJETIVO

QUANDO USAR COMO USAR

Para verificar esta ferramenta na íntegra, consulte o anexo que acompanha este Manual
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