HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HÒA THÔNG MINH
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 🡪 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 vào biểu tượng

ở góc trái phía trên của màn hình chính của ứng dụng

2.

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

C. 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 mặt sau của thiết bị

Nếu không quét được mã QR: Tìm S/N và Số A/N ở mặt sau của thiết bị và điền vào ô Số Serial và ô Số Activation tương ứng

🡪 Chọn vào Đăng ký.
3.

Chọn XÁC NHẬN khi được hỏi “Bạn có muốn thay đổi cài đặt mặc đinh”

4.

Đăt lại tên thiết bị nếu muốn (Tên mặc định là HVAC smart remote)

5.

Vào Chọn hãng điều hòa và chọn hãng điều hòa của bạn 🡪 Chọn Tiếp

6.

Chọn phòng cho thiết bị sau đó chọn Xác nhận để hoàn thành đăng ký thiết bị.

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

Mặt đáy thiết bị

dương không sáng liên tục, sử dụng que chọc sim để nhấn và giữ nút reset cho đến
khi đèn màu xanh dương chớp. Chờ cho đến khi đèn xanh dương sáng ổn định, lúc

Micro USB

Đèn cấu hình
kèm khe chọc
nút reset

này thiết bị ở trạng thái cấu hình
E. THIẾT LẬP WIFI TỰ ĐỘNG CHO THIẾT BỊ
Trước khi làm các bước tiếp theo, đảm bảo rằng thiết bị đã được cắm điện và đang ở chế độ cấu hình (đèn màu xanh dương sáng
liên tục)
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 60 giây

5.

Chọn Xong khi có thông tin Kết nối thành công

Nếu thông báo KHÔNG thành công, vui lòng thực hiện thiết lập wifi thủ công cho thiết bị.
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 đang ở chế
độ cấu hình (đèn xanh sáng liên tục)
1.

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

2.

Vào ứng dụng PAM Home 🡪 Chọn

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

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

Wifi cần kết nối 🡪 Nhập mật khẩu 🡪 Kết nối
5.

Nếu đèn xanh trên thiết bị không tắt sau 60s, vui lòng quay lai thực hiện từ bước F.1
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THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HÒA THÔNG MINH
Model PHS-HVAC1
Thiết bị điều khiển điều hòa thông minh là thiết bị thay thế cho các remote điều khiển điều hòa truyền thống cho phép người sử dụng:
-

Điều khiển điều hòa từ app PAM Home trên mobile mọi lúc, mọi nơi.

-

Có khả năng hẹn giờ tắt/bật và set các chế độ hoạt động điều hòa theo nhu cầu.

-

Kết nối và điều khiển qua Wifi

-

Sẵn sàng tích hợp giải pháp với các đối tác sản xuất điều hòa để tạo thành sản phẩm thông minh.
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1

Cổng cắm nguồn 5VDC

2

Reset và đèn hiển thị trạng thái

1

Thông số kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật

Kiểu điều khiển
Kiểu điều khiển

https://www.facebook.com/pamec
osystem/

Hồng ngoại

Cổng giao tiếp
Giao tiếp Wifi

Email: contact@smartpam.com
802.11 b/g/n

Kích thước
Vị trí lắp đặt

Trong nhà

Kiểu lắp đặt

Treo tường, trên bàn

Kích thước vật lý
( CxRxS)

70 x 70 x 18 mm

Môi trường
Môi trường hoạt
động

00C ~ 400C (Độ ẩm: 5~95% không ngưng tụ)

Yêu cầu điện áp
Nguồn điện
Công suất tiêu thụ

05VDC, 2A
Max 3 W
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( tối đa)
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