
Manual de Uso
Obrigado por escolher o botão e o aplicativo Luhpa para trazer um 
pouco mais de tranquilidade para seu dia a dia. 

Sabemos como a sensação de insegurança é algo que afeta a todos 
em nosso dia a dia e pode nos reprimir de realizarmos inúmeras 
atividades. 

Infelizmente, ainda não temos o poder para resolver este grave 
problema com o simples “pressionar de um botão”, entretanto, 
aliando a tecnologia com criatividade, trabalho e consciência social 
coletiva, criamos o Luhpa!

Abaixo apresentamos um passo a passo de como o botão Luhpa deve 
ser sincronizado e o aplicativo ser con�gurado.

Ligar: 

1. Instale a bateria conforme o descrito no tópico 
“Instalação ou Substituição da Bateria”;

2. Pressione o botão central por 2 a 3 segundos. Um 
pequeno LED azul irá piscar indicando que o botão 
está ligado. Após ligado, ele �cará piscando de forma 
intermitente até que seja desligado. 

Desligar: 

1. Pressione o botão central por 2 a 3 segundos. Um 
pequeno LED azul, que estava piscando intermiten-
temente, não mais se acenderá.

Alcance: O botão Luhpa só conseguirá se comunicar 
com o aplicativo Luhpa caso esteja em uma distância 
inferior a 10m.

Ligando o Botão

Sincronizando:
1. Após baixar o aplicativo em sua loja de 
Apps, abra o aplicativo em seu smart-
phone;

2. Autorize o App a ter acesso às funções 
de SMS;

3. Ative os recursos de Bluetooth e Internet 
(móvel ou Wi-�) de seu smartphone para 
sincronizar o botão Luhpa;

4. No App, utilizando o botão de MENU              
localizado no canto superior direito, vá até 
a opção: “Sincronizar Botão”;

5. Ligue o Botão Luhpa (pressionando o botão central por 2 a 3 
segundos – um LED azul vai piscar);

6. Aperte o botão 

7. Autorize o App a ter acesso a sua 
localização na tela a seguir; 

8. Assim que o botão for encontrado, sua ID 
aparecerá e logo abaixo também um botão 
chamado “Validar e Sincronizar”;

9. Clique no botão “Validar e Sincronizar” e 
assim que o mesmo for validado, o App pedirá 
para você registrar um nome de sua escolha 
para este botão Luhpa;

10. Tudo pronto! O botão Luhpa já está 
sincronizado e já aparecerá na lista de botões 
Luhpa sincronizados neste smartphone;

11. Utilize os botões                    para 
editar o nome, consultar o nível de bateria e 
excluir a sincronização do botão Luhpa 
respectivamente;

12. Após sincronizar o botão com seu 
smartphone, DESLIGUE (pressionando o botão 
central por 2 a 3 segundos – um led azul vai 
parar de piscar)o Botão Luhpa!

Adicionando Dados Pessoais:
1. Utilizando o botão de MENU              local-
izado no canto superior direito do App, vá até 
a opção: “Dados do Veículo”;

2. Preencha os campos solicitados. Obser-
vação:  Dependendo do tipo de mensagem 
selecionada para enviar, alguns destes dados 
são obrigatórios

3. Deverão ser informados: SEU NOME, 
PLACA, MODELO E COR DO VEÍCULO;

4. Clique no botão “SALVAR” no �m da tela;

Adicionando Destinatários:
1. Utilizando o botão de MENU              localiza-
do no canto superior direito do App, vá até a 
opção: “Escolher Destinatários”;

2. Para utilizar o App, você deve adicionar 
pelo menos 1 destinatário. Podem ser 
adicionados até 5 destinatários;

3. Deverão ser informados o NOME e o 
número de telefone CELULAR do destinatário; 

Con�gurando a mensagem de envio:
1.  Utilizando o botão de MENU              local-
izado no canto superior direito do App, vá 
até a opção: “Con�gurar Mensagem”;

2. Escolha um dos três modelos de 
mensagem que deverá ser enviada aos 
destinatários escolhidos caso você acione um 
alerta.  Obs. 1: O sinal        indicará qual é 
mensagem selecionada para envio.  Obs. 2:  
Dependendo do modelo da mensagem, os 
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Observação: o número do destinatário necessita estar habilitado 
para receber mensagens por SMS. O Serviço Luhpa NÃO FUNCIO-
NA para números �xos;

4. Clique no botão “SALVAR” no �m da tela;

5. Para limpar/apagar os dados de um destinatário, basta apertar o 
botão 

dados do condutor e do veículo deverão são NECESSÁRIOS e 
devem estar preenchidos. Obs. 3: Todos os destinatários cadastra-
dos (até 5) receberão a mesma mensagem selecionada;

3. Clique no botão “SALVAR” no �m da tela;



Funcionamento do App Luhpa:
1. CERTIFIQUE-SE E MANTENHA O BOTÃO 
LUHPA ESTÁ DESLIGADO!

2. Certi�que-se de que o recurso de GPS de 
seu smartphone esteja ATIVADO;

3. Certi�que-se de que o recurso de 
Bluetooth de seu smartphone esteja 
ATIVADO;

4. É aconselhável que seu aparelho também 
possua internet (Móvel ou Wi-�) enquanto 
estiver dirigindo com o App ativado; 
Observação: É NECESSÁRIO ter assinatura 
de pacote de envios de mensagens por SMS 
junto a sua operadora de telefonia móvel.

5. Utilizando o botão de MENU              local-
izado no canto superior direito do App, vá 
até a opção: “Dirigir”;

6. Pressione o botão “DIRIGIR COM LUHPA!”

7. Leia com atenção o alerta e estando de 
acordo, pressione o botão “INICIAR”

Instalação ou Substituição da Bateria:
O Botão Luhpa já vai acompanhado de uma 
bateria padrão CR2032. 

Para fazer a instalação ou mesmo a substitu-
ição da bateria, basta utilizar uma moeda ou 
objeto compatível para girar a tampa traseira 
em sentido anti-horário, substituir/instalar a 
bateria nova atentando-se aos polos positivo 
e negativo da bateria e fechar a tampa 
traseira encaixando-a na mesma posição que 
foi retirada e girando-a no sentido horário.
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8. O App irá automaticamente para segundo plano e a partir de agora o 
App estará monitorando possíveis alertas provenientes do botão 
Luhpa previamente sincronizado;

9. Se você identi�car uma situação de risco, e deseje avisar os 
contados previamente cadastrados no App, aperte o botão Luhpa por 
2 a 3 segundos para que o mesmo ligue.

10. A partir do momento em que ele for 
ligado, serão enviada mensagens previa-
mente con�guradas por SMS juntamente sua 
localização FIXA (Geolocalização) para  os 
destinatários previamente cadastrados (até 
5). ESTA AÇÃO SE REPETIRÁ AUTOMATICA-
MENTE A CADA 60 SEGUNDOS, ATÉ QUE O 
BOTÃO SEJA DESLIGADO (pressionar 
novamente o botão central por 2 a 3 
segundos). 

11. Para encerrar o monitoramento do App 
por alertas provenientes do botão Lupha, 
basta abrir o App e acionar o botão “PARAR 
DE DIRIGIR COM LUHPA!”


