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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÓNG ĐÈN LED AQARA

Bóng đèn LED Aqara là thiết bị đèn chiếu sáng có thể tùy chỉnh cường độ ánh sáng và nhiệt 
độ màu sắc được tích hợp bên trong một mô-đun truyền thông giao thức Zigbee. Khi thiết bị được 
kết nối với thiết bị xử lý trung tâm Aqara Hub, các chức năng điều khiển thông minh như điều kh-
iển từ xa trên thiết bị di động, hẹn giờ bật/tắt và các tính năng tự động hóa khác sẽ được kích hoạt, 
đem đến những trải nghiệm thú vị cho người sử dụng.

Giới thiệu sản phẩm

Hướng dẫn cài đặt
• Vui lòng thêm thiết bị xử lý trung tâm Aqara Hub vào ứng dụng “Aqara Home” theo tài liệu 

hướng dẫn.
• Mở ứng dụng Aqara Home, đi tới trang “Thêm thiết bị”, chọn “+” ở góc trên cùng bên phải, sau 

đó chọn “Bóng đèn LED”. Làm theo hướng dẫn để kết nối với thiết bị xử lý trung tâm Aqara 
Hub.

• Nếu kết nối thất bại, vui lòng đưa thiết bị trung tâm lại gần hơn với vị trí lắp đặt của công tắc và 
thử lại.

Hướng dẫn lắp đặt
• Kiểm tra kết nối: nhấn nhanh nút reset trên cảm biến một lần. Nếu thiết bị trung tâm phát ra 

âm thanh xác nhận, chứng tỏ thiết bị tại vị trí lắp đặt có thể giao tiếp tốt với bộ điều khiển trung 
tâm.

• Cách lắp đặt: Xoáy bóng trực tiếp vào đế xoáy 
E27, sau đó bật công tắc cung cấp điện.

Chụp đèn

Tản nhiệt

Đế xoáy chuẩn E27
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Lưu ý khi sử dụng
• Thiết bị xử lý trung tâm Aqara Hub là cần thiết khi kết nối với các thiết bị thông minh khác.
• Thiết bị được thiết kế để sử dụng trong nhà. Không sử dụng trong môi trường có độ ẩm cao, gần 

nguồn nước, nhiệt.
• Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi lắp đặt thiết bị.
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