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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ XỬ LÝ TRUNG TÂM AQARA HUB   

Mở camera trên điện 
thoại, quét mã QR để 
xem video hướng dẫn

Hướng dẫn cài đặt 
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1.	Nút	nhấn
Nhấn 1 lần: bật/tắt đèn ngủ.
Nhấn 3 lần: thêm thiết bị con.
Nhấn giữ: nhấn giữ trong 10 giây để reset thiết bị.

2. Loa
3. Đèn ngủ

1.   Tải ứng dụng
      Truy cập vào App Store hoặc CH Play để tải ứng dụng “Aqara Home” về thiết bị di động của bạn.
2.   Thêm Hub vào ứng dụng
• Kết nối thiết bị với nguồn điện và đợi 30 giây đến khi đèn màu vàng nhấp nháy liên tiếp. Chắc 

chắn rằng thiết bị di động của bạn được kết nối với mạng Wi-Fi 2.4 GHz.
• Mở ứng dụng Aqara Home, đi tới trang “Thêm thiết bị”, chọn “+” ở góc trên cùng bên phải, sau 

đó chọn “Aqara Hub”. Làm theo hướng dẫn để quét mã thiết bị hoặc nhập mã thiết bị bằng tay để 
thêm Aqara Hub vào vị trí phòng mong muốn.

       Nếu kết nối thất bại. nhấn giữ nút reset trên thiết bị khoảng 10 giây đến khi đèn vàng nhấp nháy 
liên tục và thực hiện lại các bước như trên để kết nối với Hub.
3.    Thêm thiết bị con
  Sau khi đã kết nối Aqara Hub thành công, mở ứng dụng Aqara Home, đi tới trang “Thêm thiết bị” 
và nhấn vào dấu “+” phía trên cùng bên phải. Sau đó lựa chọn tên thiết bị con muốn thêm vào Hub 
và làm theo hướng dẫn trên màn hình.Vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn của từng thiết bị để 
biết thêm chi tiết.
Mô tả ý nghĩa đèn báo
• Đèn	xanh	nháy	nhanh:	Lần	đầu	kết	nối	với	thiết	bị	hoặc	sau	khi	Reset	thiết	bị
• Đèn	nháy	xanh	chậm:	Cập	nhật	Firmware
• Đèn	xanh	dương	nháy	nhanh:	Khi	thiết	bị	đang	kết	nối	với	Wi-Fi,	khi	bị	mất	kết	nối	đột	ngột
hoặc	khi	thiết	bị	tự	động	kết	nối	lại	sau	khi	mất	điện.
• Đèn	tím	nháy	chậm:	Cho	phép	thêm	thiết	bị	con
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Hướng dẫn cài đặt
• Không để thiết bị quá gần vị trí của bộ phát Wi-Fi. Để đảm bảo đường truyền ổn định, chúng tôi 

đề xuất khoảng cách so với bộ phát Wi-Fi từ 2-6 mét.
• Tùy theo vị trí đặt để, khoảng cách kết nối tối đa giữa thiết bị xử lý trung tâm và thiết bị con có 

thể đạt tới 30 mét khi không có vật cản như tường, bàn, tủ...
Lưu ý
• Để điều khiển hệ thống nhà thông minh từ xa và thiết lập tự động hóa nhà thông qua ứng dụng 

“Nhà” của Apple yêu cầu thêm Apple TV với hệ điều hành tvOS 10.2 trở lên hoặc iPad với hệ 
điều hành iOS 10.3 trở lên được cài đặt trờ thành Apple Home Hub.

• Giao tiếp giữa iPhone, iPad hay iPod và thiết bị trung tâm Aqara Hub được bảo mật bằng hệ 
thống an ninh và bảo mật của Apple Homekit.

• Giao tiếp giữa Aqara Hub và các thiết bị nhà thông minh khác của Aqara được bảo mật bởi giao 
thức Zigbee được mã hóa và tùy chỉnh bởi Aqara.


