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I.

Model: PAS – IA320

Tổng quan thiết bị

1.1. Giới thiệu thiết bị
Thiết bị PAS – IA320 là thiết đo chất lượng không khí bao gồm các thông số: Nhiệt độ(oC), Độ
ẩm(%), CO2(ppm). Thiết bị dễ sử dụng, có thể đặt được nhiều vị trí trong nhà, hiệu năng cao và tiêu
thụ điện năng thấp. Thiết bị phù hợp với gia đình (đặc biệt với gia đình có người già và trẻ nhỏ), văn
phòng, nhà hàng, quán cà phê.

1.2 Tổng quan thiết bị
-

Thiết bị thực tế như ảnh bên dưới

-

Bảng thông số Nhiệt độ, Độ ẩm, Nồng độ CO2 trên màn hình hiển thị của thiết bị

Nhiệt độ
-

Độ ẩm

Nồng độ CO2

Mở mặt trước của thiết bị, vị trí mã QR code của thiết bị
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-

Vị trí reset của thiết bị

-

Hướng dẫn vị trí đấu nối

Model: PAS – IA320

1.3 Thông số kĩ thuật thiết bị
Thiết bị đo chất lượng không khí
3 trong 1
Dải đo
Nhiệt độ
Độ ẩm
CO2
Cổng giao tiếp
Giao tiếp Wifi
Kích thước
Vị trí lắp đặt
Kích thước vật lý ( RxCxS)
Môi trường
Môi trường hoạt động
Nguồn điện
Nguồn xoay chiều

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

PAS-IA320
0 ÷ 65oC
0 ÷ 100%
0 ÷ 5.000 ppm
2.4Ghz, 802.11 b/g/n
Âm tường

00C ~ 650C (Độ ẩm: 5~95%
không ngưng tụ)
220V
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1.4 Chức năng thiết bị
- Thiết bị giám sát diễn biến nhiệt độ, độ ẩm, nồng độc CO2 trong nhà
- Thiết bị sử dụng màn hình OLED 128x64 hiển thị thông số đo được
- Thiết bị thông tin chi tiết, lịch sử truy cập qua ứng dụng PAM HOME
- Thiết bị có kích thước nhỏ gọn, như một ổ cắm điện âm tường

1.5. Màn hình hiển thị
- Màn hình chính hiển thị khi chưa cấu hình wifi:

-

Màn hình khi cấu hình wifi nhưng chưa kết nối được với sever MQTT
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Màn hình cấu hình thành công

1.6 Cách cấu hình wifi cho thiết bị
Bước 1: Ấn nút reset trong vòng 5s  chờ màn hình hiển thị chế độ settting

Bước 2: Cấu hình wifi qua app PAM HOME
-

Khi kết nối thành công với app PAM HOME

Tài liệu hướng dẫn sử dụng
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Bước 3
TH1: Nếu kết nối thành công với wifi đã nhập màn hình hiển thị “Completed”

Kết thúc bước cấu hình
Chú ý: Khi đã cấu hình xong hình ảnh nhận biết

TH2: Nết không kết nối được với wifi màn hình hiển thị fail try again thiết bị reset và quay trở lại
bước 1.
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II. Tải app PAM HOME & đăng kí tài khoản trên điện thoại
Bước 1: Từ App store hoặc CH Play tải, cài đặt & mở ứng dụng PAM Home mở và chọn Đăng ký để
đăng kí tài khoản

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin và chọn Đăng ký. Hệ thống sẽ gửi mã kích hoạt vào tài khoản email vừa
đăng kí

Bước 3: Truy cập vào email đã đăng kí để lấy mã Kích hoạt và điền vào ô Mã xác nhận  Chọn Xác
nhận
Bước 4: Nhập 2 lần mật khẩu  Chọn Đổi mật khẩu để hoàn thành đăng kí tài khoản
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Bước 5: Sau khi Đổi mật khẩu thành công, đăng nhập tài khoản và mật khẩu đã đăng kí và bắt đầu sử
dụng thiết bị cùng app PAM Home.

III.

Cấu hình cho thiết bị

Mở App PAM Home trên điện thoại và đăng nhập với tài khoản email/ mật khẩu của người dùng đã
đăng kí thành công

3.1 Đăng kí thiết bị mới
Trước khi làm các bước tiếp theo, đảm bảo rằng thiết bị đã được cắm điện, đang mở app PAM Home,
thiết bị đang ở chế độ cấu hình (đèn xanh sáng liên tục, nếu không cần reset thiết bị về chế độ cấu hình)
Bước 1: Tại màn hình chính chọn Quản lí nhà ở dưới màn hình bên phải  Thiết bị  Nhấp Thêm
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Bước 2: Nhấp vào Quét mã QR Hướng camera vào mã QR ở mặt sau của thiết bị (Nếu không nhận
được mã QR: Tìm S/N và số P/W ở mặt đáy của thiết bị và điền vào ô Số Serial và ô Số Activation tương
ứng nhấp vào Đăng ký)

Bước 3: Nhấp vào Xác nhận khi được hỏi “Bạn có muốn thay đổi cài đặt mặc định”
Bước 4: Đặt lại tên cho thiết bị nếu muốn (Tên thiết bị mặc định Indoor Sensor). Nhấp vào Tiếp 
Chọn phòng sau sau đó nhấp Xác nhận

3.2 Thiết lập Wifi tự động cho thiết bị
Bước 5: Nhấp vào Tiếp tục để thiết lập Wifi (có thể không hỗ trợ với 1 số dòng điện thoại)
Nếu sau 2 phút đèn xanh vẫn đứng thử kết nối Wifi như sau:
-

Tại màn hình chọn Quản lí nhà ở dưới màn hình bên phải  Thiết bị Chọn thiết bị vừa
tạo  Mạng Wifi

-

Đọc hướng dẫn và chọn Tiếp tục  Join
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Danh sách Wifi hiện ra (Rescan để scan lại nếu không thấy tên Wifi)Chọn Wifi Nhập
mật khẩu  Hoàn Tất
Sau khi thêm thiết bị và cấu hình thành công:

3.3 Thiết lập Wifi thủ công (Trường hợp không cấu hình wifi tự động được)
Bước 1: Vào mục quản lý Wifi trên điện thoại kết nối tới sóng wifi phát ra từ thiết bị có tên trùng số
Serial (S/N) trên tem thiết bị
Bước 2: Vào ứng dụng PAM Home
me  chọn ở phía trên bên trái màn hình Cài đặt mạng thiết bị. Đọc hướng dẫn và chọn Tìm mạng
Wi-Fi của nhà bạn.
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Bước 3: Danh sách Wifi hiện ra, rescan lại để scan lại nếu không thấy tên Wifi, chọn Wifi  Nhập mật
khẩu Kết nối Hoàn tất
Bước 4: Chờ hệ thống xử lí trong khoảng 30s Nhấp vào Xong khi có thông tin kết nối thành công.

Nếu được báo KHÔNG thành công:
Bước 5: RESET lại thiết bị bằng cách dùng vật nhỏ chọc và giữa nút RESET trong 5s
Bước 6: Quay lại thực hiện từ Bước 1
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