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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÔNG TẮC ÂM TƯỜNG AQARA D1

Giới thiệu sản phẩm

1.   Vui lòng thêm thiết bị xử lý trung tâm Aqara Hub vào ứng dụng “Aqara Home” theo tài liệu 
hướng dẫn.
2.   Mở ứng dụng Aqara Home, đi tới trang “Thêm thiết bị”, chọn “+” ở góc trên cùng bên phải, 
sau đó chọn “Công tắc âm tường Aqara D1 ( phiên bản 1 nút nhấn,  có dây trung tính) ”. 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. 
• Kiểm tra kết nối: nhấn nhanh nút nhấn trên thiết bị 5 lần liên tiếp. 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.

Nút bấm

Đèn hiển thị
Nhấn 1 lần: Bật/tắt 
đèn. Nhấn giữ 5s: 
Kiểm tra kết nối với 
thiết bị trung tâm. 
Nhấn giữ 8s: Thêm 
thiết bị vào hệ thống 
nhà.

       Công tắc âm tường Aqara Phiên bản mới D là một công tắc thông minh dựa trên giao thức 
truyền thông không dây Zigbee, dùng để điều khiển bật, tắt đèn, động cơ và các thiết bị điện khác. 
Khi được kết nối với thiết bị xử lý trung tâm Zigbee, dùng để điều khiển bật, tắt đèn, động cơ và các 
thiết bị điện khác. Khi được kết nối với thiết bị xử lý trung tâm tiêu thụ và kết hợp với các thiết bị 
thông minh khác để có được trải nghiệm nhà thông minh phong phú.

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn lắp đặt 
Lưu ý trước khi lắp đặt: 
• Quá trình lắp đặt thiết bị này có liên quan tới điện 220V. Vì sự an toàn của bạn, chúng tôi 
khuyến nghị nên nhờ tới các nhà chuyên môn về điện để lắp đặt thiết bị giúp bạn.
• Thiết bị này là thiết bị sử dụng trong nhà.
• Không được lắp đặt ở môi trường có độ ẩm cao, quá gần nguồn nước, nguồn nhiệt.
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Cách lắp đặt
• Tắt aptomat cung cấp điện tại tủ điện chính. 

Chắc chắn rằng nguồn điện đã được ngắt 
bằng cách sử dụng bút thử điện, đồng hồ đo 
điện.

• Sử dụng tua-vít để tháo lớp nắp mặt trên của 
công tắc. 

• Nhét dây điện thừa vào đế vuông âm tường. 
Sử dụng ốc vít được cung cấp để cố định 
chắc chắn công tắc vào hộp âm tường. Trong 
quá trình siết ốc chú ý để không bị đè lên bất 
kì dây điện nào.

•  Dùng tua-vít nới lỏng vít tại các đầu cực 
ở mặt sau của công tắc. Kết nối dây lửa với 
chân L, dây trung tính với chân N và dây tải 
với chân L1 của công tắc. Sau đó siết chắc 
chắn lại các vít để cố định dây điện.

• Lắp miếng nắp bên ngoài công tắc vào đúng vị trí. Bật aptomat cấp điện và kiểm tra hoạt động 
của công tắc.

Mô tả ý nghĩa đèn báo

                     Trạng thái đèn                             Ý nghĩa
Đèn xanh nháy liên tục Đang thực hiện kết nối với Zigbee
Đèn xanh sáng Kết nối Zigbee tốt
Đèn đỏ nháy liên tục Cảnh báo quá nhiệt
Đèn đỏ nháy chậm Không có kết nối Zigbee
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Thông số kỹ thuật
• Mã sản phẩm công tắc D1 phiên bản 1 nút nhấn: QKBG23LM
• Mã sản phẩm công tắc D1 phiên bản 2 nút nhấn: QKBG24LM
• Mã sản phẩm công tắc D1 phiên bản 3 nút nhấn: QKBG26LM
• Kích thước: 86*86*42.8 mm
• Công suất tổng: 2200W
• Nhiệt độ: 0-40 ̊C
• Độ ẩm: 5% -95% RH
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