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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HÒA AQARA P3

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

Hướng dẫn cài đặt 

1. Đèn báo
2. Loa
3. Chân ổ cắm
4. Ổ cắm
5. Nút reset
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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 Điều khiển điều hòa Aqara P3 vào ứng dụng
• Kết nối thiết bị với nguồn điện và đợi 30 giây đến khi đèn báo 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 “Air Conditioning Companion P3”. Làm theo hướng dẫn để quét mã thiết bị hoặc nhập 
mã thiết bị bằng tay để thêm P3  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 P3.
3.    Thêm thiết bị
        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 
“Điều khiển điều hòa P3” 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
Hướng dẫn cài đặt
 Cắm bộ phích cắm vào nguồn điện (thông số 
kỹ thuật phù hợp là 16A), sau đó cắm phích như 
hình bên.
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  Điều khiển điều hòa không khí (P3) phải được 
lắp đặt trong cùng một không gian với điều hòa 
không khí, để không ảnh hưởng đến việc truyền 
tín hiệu. 
      Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm có thể đặt trực 
tiếp trên bàn, hoặc có thể tháo màng bảo vệ ra và 
dán theo yêu cầu, Vị trí, như trong hình bên.
      Bề mặt dán phải được giữ sạch sẽ và khô ráo; 
để phát hiện chính xác nhiệt độ phòng, vui lòng 
không đặt cảm biến nhiệt độ, độ ẩm lên bề mặt 
đối diện trực tiếp với cửa gió của  điều hòa.


