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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÔNG TẮC DÁN KHÔNG AQARA D1 
(PHIÊN BẢN MỘT NÚT NHẤN)

Công tắc dán không dây Aqara D1 (Phiên bản 1 nút) là thiết bị công tắc điều khiển từ xa thông 
minh dựa trên giao thức truyền thông không dây Zigbee và được thiết kế theo tiêu chuẩn 86 trong 
công nghiệp. Với phương thức lắp đặt đơn giản, cung cấp 3 cách để điều khiển: nhấn nhanh 1 lần, 
nhấn nhanh 2 lần và nhấn giữ, bạn có thể dùng Công tắc dán không dây Aqara D1 để điều khiển 
Công tắc âm tường, Ổ cắm thông minh và nhiều thiết bị nhà thông minh khác, tạo nên sự trải ng-
hiệm nhà thông minh phong phú và mới lạ.

Giới thiệu sản phẩm

Hướng dẫn cài đặt

Nút bấm

Đèn hiển thị

Khe mở

Nút nhấn
Nhấn giữ 10 giây để 
reset.
Nhấn nhanh 5 lần để 
kiểm tra kết nối với 
thiết bị trung tâm.

1. Vui lòng thêm thiết bị 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 dán không dây Aqara D1 (phiên bản 1 nút nhấn)”. Làm theo hướng dẫn để kết nối 
công tắc với thiết bị xử lý trung tâm Aqara Hub.
•  Nếu kết nối thất bại, vui lòng đưa thiết bị trung tâm Aqara Hub 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.

Hướng dẫn lắp đặt
• Cách 1: Để thiết bị trực tiếp tại vị trí mong 

muốn
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• Cách 2: Tháo miếng dán bảo vệ phía sau và 
dán thiết bị ở vị trí mong muốn.

Lưu ý sử dụng

•  Sản phẩm không phải là đồ chơi. Vui lòng để xa tầm tay của trẻ em.
• Sản phẩm được thiết kế để sử dụng trong nhà. Tránh để sản phẩm ở nơi có độ ẩm cao, gần 

nguồn nhiệt, nguồn nước.
• Tránh để sản phẩm trên các bề mặt kim loại để đảm bảo sự ổn định kết nối không dây với thiết 

bị trung tâm và các thiết bị nhà thông minh khác.
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