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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

I. GHI CHÚ:

MỤC LỤC

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi lắp đặt. Nhà sản xuất sẽ không
chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự cố nào không tuân theo chỉ dẫn.
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+ Hộp đựng.
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+ Bảng hướng dẫn sử dụng.
+ Vít cố định công tắc.
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II. THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Công suất đáp ứng

Remote và smartphone

III. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT:

WIFI 2.4GHz b/g/n
Chống ngắn mạch, chống quá tải.
Chống phát sinh tia lửa khi đóng, cắt điện.

---

Chức năng bảo vệ mạng điện

Cảm ứng điện dung

---

Điều khiển trực tiếp
Điều khiển không dây
Chuẩn sóng

1400w/kênh (Bản công suất thường)
3200w/kênh (Bản công suất cao)

Màu sắc
Kiểu dáng
Điện áp hoạt động
Nhiệt độ hoạt động
Đường mạch
Chứng chỉ sản phẩm
Vật liệu

Mở mặt kính

Trắng / Đen
Chữ nhật / Vuông
100-250VAC ~ 50-60Hz

Tắt nguồn, kết nối và khóa vít

Vặn 2 vít cố định công tắc

Lắp mặt kính và bật nguồn

IV. SƠ ĐỒ ĐẦU NỐI:

a. Công tắc bản tiêu chuẩn (1400w/kênh):

0 - 50ºC
Mạ vàng 100% (chống oxy hóa)
ISO 9001:2015
+ Kính cường lực
+ Nhựa chống cháy
+ Viền nhôm nguyên khối

Kích thước

+ US (chữ nhật) : 119.5 x 71 x 34 (mm)
+ UK (vuông)
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: 88 x 88 x 34 (mm)
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b. Công tắc bản công suất cao (3200w/kênh):

N L L1i L2i L2o L1o

V. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CƠ BẢN:
5.1.Cài đặt và điều khiển thiết bị với điện thoại thông minh:
5.1.1. Hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng điều khiển:
Tìm và tải ứng dụng Smart Life trong kho ứng dụng CH Play (Android) hoặc
App Store (iOs) về điện thoại.

c. Công tắc cửa cuốn, cửa cổng (1400w/kênh):
Smart Life

OPEN

STOP

COM
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CLOSE

N L COM CL ST OP

Quét mã để tải ứng dụng

Mở ứng dụng và đăng kí bằng tài khoản email.
Sau khi đăng ký xong, đăng nhập vào ứng dụng, tiến hành tạo Nhà, tạo Phòng
theo ý muốn.
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5.1.2. Chuyển công tắc vào chế độ cài đặt WIFI:
Để chuyển công tắc từ chế độ hoạt động thông thường sang chế độ cài đặt WIFI,
ta thực hiện các thao tác sau:
a. Đối với công tắc 1 và 2 nút:
+ Nhấn giữ 1 nút bất kỳ trong khoảng 5 giây cho đến khi tất cả đèn trên nút
cảm ứng chuyển sang hiệu ứng nhấp nháy thì ngừng nhấn.
+ Lúc này thiết bị đã được chuyển sang chế độ cài đặt WIFI.
b. Đối với công tắc 3 và 4 nút:
+ Nhấn giữ 2 nút bất kỳ trong khoảng 5 giây cho đến khi tất cả đèn trên nút
cảm ứng chuyển sang hiệu ứng nhấp nháy thì ngừng nhấn.
+ Lúc này thiết bị đã được chuyển sang chế độ cài đặt WIFI.
c. Đối với công tắc điều khiển cửa cuốn, cửa cổng:
+ Nhấn giữ nút 1 & nút 2 hoặc nút 2 & nút 3 trong khoảng 5 giây cho đến khi tất
cả đèn trên nút cảm ứng chuyển sang hiệu ứng nhấp nháy thì ngừng nhấn.
+ Lúc này thiết bị đã được chuyển sang chế độ cài đặt WIFI.

5.1.3. Thêm công tắc vào ứng dụng và điều khiển:

Sau khi đã chuyển công tắc vào chế độ cài đặt WIFI, để liên kết công tắc với
ứng dụng điều khiển, ta thực hiện các thao tác sau:
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Nhấn vào nút dấu
ở phía trên, bên phải để thêm thiết bị mới.
Lựa chọn chế độ Auto Scan Bắt đầu tìm kiếm Cấu hình WIFI Nhập mật mã WIFI
Sau đó, ứng dụng sẽ chuyển sang trạng thái quét thiết bị.
Đợi 20 đến 60 giây để ứng dụng quét và liên kết với công tắc. Khi liên kết thành
công, trên giao diện quét thiết bị của ứng dụng sẽ xuất hiện hình ảnh công tắc,
lúc này ta thực hiện các thao tác đặt tên và hoàn tất bước liên kết công tắc với
ứng dụng điều khiển.
Đến đây, thiết bị đã có thể được điều khiển và giám sát thông qua điện thoại
thông minh.

5.1.4. Cài đặt hẹn giờ:
Để cài đặt lịch trình cho các thiết bị hoạt động theo mong muốn, ta thực hiện:
1. Tại giao diện điều khiển thiết bị, nhấn vào mục “Thời gian”.
2. Chọn thiết bị cần cài đặt hẹn giờ.
3. Tùy chọn thời gian và trạng thái của thiết bị. Sau đó nhấn “Lưu”

5.2. Cài đặt và điều khiển thiết bị với Remote (315Mhz):
5.2.1. Chuyển công tắc vào chế độ cài đặt Remote:
Để chuyển công tắc từ chế độ hoạt động thông thường sang chế độ cài đặt
Remote, ta thực hiện các thao tác sau:
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a. Đối với công tắc 1 và 2 nút:
+ Nhấn giữ 1 nút bất kỳ trong khoảng 5 giây cho đến khi tất cả đèn trên nút
cảm ứng chuyển sang hiệu ứng nhấp nháy thì ngừng nhấn.
+ Lúc này thiết bị đã được chuyển sang chế độ cài đặt.
b. Đối với công tắc 3 và 4 nút:
+ Nhấn giữ 2 nút bất kỳ trong khoảng 5 giây cho đến khi tất cả đèn trên nút
cảm ứng chuyển sang hiệu ứng nhấp nháy thì ngừng nhấn.
+ Lúc này thiết bị đã được chuyển sang chế độ cài đặt.

5.2.2. Cài đặt học lệnh Remote:

a. Cài đặt chế độ điều khiển bằng 1 lệnh (BẬT và TẮT với cùng 1 nút duy nhất
trên Remote):
+ Sau khi đã vào chế độ cài đặt, nhấn chọn 01 nút (trên công tắc) cần cài đặt.
+ Lúc này nút cần cài đặt sẽ tắt đèn, báo hiệu chờ nhận lệnh.
+ Nhấn 01 nút trên Remote để thiết bị học và nhớ lệnh từ Remote.
+ Khi học và nhớ lệnh thành công, đèn trên nút cảm ứng sẽ chuyển sang màu xanh.
+ Để hoàn thành cài đặt, nhấn chọn lại nút cảm ứng (đang cài) một lần nữa để
xác nhận cài đặt.
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Lúc này thiết bị sẽ tự động về lại chế độ hoạt động bình thường.
+ Đến đây, quá trình cài đặt học lệnh đã hoàn thành và thiết bị có thể được
điều khiển với lệnh RF đã được học.
b. Cài đặt chế độ điều khiển bằng 2 lệnh (BẬT và TẮT với 2 nút độc lập trên Remote):
+ Tại chế độ cài đặt, nhấn chọn nút (trên công tắc) cần cài đặt.
+ Lúc này nút cần cài đặt sẽ tắt đèn, báo hiệu chờ nhận lệnh BẬT.
+ Nhấn 01 nút trên Remote để thiết bị học và nhớ lệnh BẬT từ Remote.
+ Khi học và nhớ lệnh thành công, đèn trên nút cảm ứng sẽ chuyển sang
màu xanh, báo hiệu chờ nhận lệnh TẮT.
+ Nhấn 01 nút khác trên Remote để thiết bị học và nhớ lệnh TẮT từ Remote.
+ Khi nhận lệnh thành công, thiết bị sẽ tự động về lại chế độ hoạt động bình thường.
+ Đến đây, quá trình cài đặt học lệnh đã hoàn thành và thiết bị có thể được
điều khiển với 2 lệnh RF đã được học.

5.2.3. Xóa tất cả các lệnh:
+ Sau khi đã vào chế độ cài đặt, nhấn giữ nút cần xóa lệnh trong khoảng 10 giây,
đến khi thiết bị tự động về lại chế độ hoạt động bình thường.
+ Lúc này, quá trình xóa tất cả lệnh trên nút vừa chọn đã hoàn thành và nút này
không bị tác động bởi những lệnh RF đã được học trước đó.
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5.3. Chuyển chế độ tiếp điểm đối với công tắc cửa cuốn, cửa cổng:
Công tắc cửa cuốn, cửa cổng của SimHome có thể linh hoạt chuyển đổi giữa
hai chế độ: NO - NO - NO hoặc NO - NC - NO.
Thao tác để chuyển đổi qua lại giữa hai chế độ này như sau:
+ Sau khi đã vào chế độ cài đặt, nhấn giữ nút 1 & nút 3 trong khoảng 05 giây,
đến khi thiết bị tự động về lại chế độ hoạt động bình thường.
+ Lúc này, quá trình chuyển chế độ tiếp điểm của công tắc đã hoàn thành.

Để xem video hướng dẫn sử dụng công tắc thông minh SimHome, bạn vui lòng quét mã
dưới đây:

Cảm ơn Bạn đã lựa chọn bộ thiết bị công tắc thông minh của SimHome. Khi lựa chọn sản
phẩm của SimHome, bạn sẽ nhận được chế độ chăm sóc khách hàng tốt nhất và được
hỗ trợ 24/7 bởi các chuyên gia kỹ thuật.
Tài liệu này có các thông tin hữu ích trong quá trình lắp đặt, cài đặt và sử dụng sản phẩm.
Bạn nên dành thời gian đọc kỹ hướng dẫn và giữ lại trong trường hợp cần sử dụng đến.
Các vấn đề về sản phẩm xin liên hệ:

Bộ phận chăm sóc khách hàng SimHome
Điện thoại : (+84) 236 363 36 36
Di động : (+84) 974 010 393 - (+84) 947 010 393
Email
: support@simhome.vn
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