HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG THIẾT BỊ CÔNG TẮC THÔNG MINH
MODEL PHS – ST918
A. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
(Nếu đã đăng ký, vui lòng chọn Login và bỏ qua mục A này)
1.

Tải, cài đặt và mở ứng dụng PAM HOME → Chọn vào Sign up để đăng ký tài khoản.

2.

Nhập đầy đủ thông tin → Chọn vào Sign up để hệ thống sẽ gửi mã kích hoạt vào tài khoản email vừa đăng ký.

3.

Mở email đã đăng ký → Tìm email của PAM Home (vui lòng kiểm tra cả trên email spam nếu trong email chính không có) → Tìm Mã kích
hoạt.

4.

Nhập Mã kích hoạt vào ô Code → Chọn vào Verify

5.

Nhập và xác nhận mật khẩu của tài khoản → Chọn Change password để hoàn thành đăng ký tài khoản

6.

Vào Login và sử dụng tài khoản vừa đăng ký để đăng nhập vào hệ thống

B. THAY ĐỔI NGÔN NGỮ SANG TIẾNG VIỆT
1.

Chọn biểu tượng

2.

Chọn vào Language và chọn Tiếng Việt → Chọn vào SAVE để hoàn thành

ở góc trái phía trên của màn hình chính của ứng dụng
Đèn xanh dương

C. TRẠNG THÁI CẤU HÌNH CỦA THIẾT BỊ
Thiết bị ở trạng thái cấu hình khi đèn xanh dương sáng liên tục. Nếu đèn xanh dương không

PAM

sáng liên tục, nhấn và giữ phím cảm ứng trên mặt thiết bị trong khoảng >15s cho đến khi đèn
màu xanh dương chớp. Chờ cho đến khi đèn xanh dương sáng ổn định, lúc này thiết bị ở
trạng thái cấu hình
D. ĐĂNG KÝ THIẾT BỊ MỚI
1.

Chọn Quản lý nhà ở góc phải phía dưới màn hình → Chọn Thiết bị → Chọn Thêm

2.

Chọn Quét mã QR → Hướng camera vào mã QR ở vỏ hộp của thiết bị (nằm trên tem thiết bị) hoặc mở mặt trước mặt kính cảm ứng sẽ thấy
mã QR code
Trong trường hợp không quét được mã QR code: Nhập ký tự ở dòng S/N và A/N ở trên tem của thiết bị vào ô Số Serial và ô Số Activation
tương ứng → Chọn Đăng ký.

3.

Làm theo hướng dẫn theo các bước ( đổi tên thiết bị, chọn phòng cho thiết bị,..) cho đến khi chọn Xác nhận để hoàn thành đăng ký thiết bị

E. THIẾT LẬP WIFI TỰ ĐỘNG CHO THIẾT BỊ (hỗ trợ HĐH iOS 13.5.1, Android 10)
Trước khi làm các bước tiếp theo, đảm bảo rằng thiết bị đã được cắm điện và đang ở chế độ cấu hình (Tham khảo mục C)
1.

Chọn Tiếp tục → Chọn JOIN

2.

Tìm và chọn Wifi nhà của bạn trong Danh sách Wifi

3.

Nhập mật khẩu Wifi nhà bạn và Chọn KẾT NỐI

4.

Chờ hệ thống xử lý trong khoảng 60s.

5.

Chọn Xong khi có thông tin Kết nối thành công

6.

Chờ cho đến khi đèn xanh dương trên thiết bị tắt hẳn là quá trình cấu hình đã hoàn thành. Khi đó thiết bị đã sẵn sàng sử dụng.

Nếu thông báo KHÔNG thành công, vui lòng thực hiện thiết lập wifi thủ công cho thiết bị (tham khảo mục F).

F. THIẾT LẬP WIFI THỦ CÔNG
(Dành cho trường hợp kết nối cho mục E không thành công hoặc 1 số thiết bị có hệ điều hành không hỗ trợ thiết lập wifi tự động)
Trước khi làm các bước tiếp theo, đảm bảo rằng điện thoại đang mở ứng dụng PAM Home, thiết bị đã được cắm điện và ở chế độ cấu hình
(Tham khảo mục C)
1.

Vào mục quản lý Wifi trên điện thoại→ kết nối tới mạng wifi của thiết bị (mạng wifi này có tên là số S/N của thiết bị).

2.

Vào ứng dụng PAM Home → Chọn biểu tượng

3.

Làm theo hướng dẫn và Chọn Tìm mạng Wi-Fi của nhà bạn.

4.

Khi danh sách mạng Wifi khả dụng hiện ra (Chọn Rescan để dò lại nếu không thấy tên mạng wifi cần kết nối đến) → Chọn mạng Wifi cần

ở phía trên bên trái màn hình → Cài đặt mạng thiết bị.

kết nối → Nhập mật khẩu → Kết nối
5.

Chờ cho đến khi đèn xanh dương trên thiết bị tắt hẳn là quá trình cấu hình đã hoàn thành. Khi đó thiết bị đã sẵn sàng sử dụng.

6.

Nếu đèn xanh dương trên thiết bị không tắt sau khoảng thời gian 60s, vui lòng quay lai thực hiện từ bước F.1
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Khuyến cáo: để dễ dàng khi lắp đặt, chúng tôi khuyến cáo thiết bị sử dụng với các loại đế âm ST2157/ S2157R
của Sino; đế nổi CK157RH/ CK1578RH của Sino hoặc hãng khác có kích thước tương đương
Để đấu nối, lắp đặt thiết bị vui lòng thực hiện theo các bước sau:
Bước 1. Lắp đặt thiết bị: thiết bị lắp đặt thay công tắc cơ truyền thống. Cho phép điều khiển tải công suất cao.

Vị trí mở nắp thiết bị
Bước 2. Đấu nối thiết bị: đấu nối thiết bị theo hướng dẫn mặt sau.

Nguồn vào220VAC

Nguồn ra

Mặt sau thiết bị
Vui lòng tắt nguồn điện trước khi đấu nối thiết bị
Việc đấu nối sai có thể gây hỏng hóc hoặc thiết bị không hoạt động đúng
Bước 3. Tìm và quét QR code trên mạch điều khiển hoặc trên vỏ carton của thiết bị. QR code có dạng như hình bên

Tem QR code
Bước 4. Đóng mặt kính cảm ứng, cấp nguồn cho thiết bị
Thiết bị phải được ngắt nguồn điện trước khi đóng mặt kính. Việc đóng mặt kính sau khi cấp nguồn có thể đưa thiết bị về trạng
thái cấu hình
Bước 5. Kiểm tra mặt kính cảm ứng sau khi đóng nắp và bật nguồn cho thiết bị
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