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Bản phát hành  12.2018

Công tắc Cảm ứng Thông minh itot



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trang: 2 // 10 

XIN CHÚC MỪNG

Xin chúc mừng và cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm của iky. Chúng tôi chắc chắn 

rằng bạn sẽ hài lòng khi chọn mua Công tắc Cảm ứng thông minh itot này. Trước khi 

sử dụng thiết bị, chúng tôi khuyên bạn nên đọc toàn bộ hướng dẫn sử dụng.

Để tránh những rủi ro khi sử dụng thiết bị, điều quan trọng là thiết bị phải được lắp 

đặt chính xác, cần phải đọc kỹ hướng dẫn một cách cẩn thận để tránh sử dụng sai 

và nguy hiểm.

Chúng tôi khuyên bạn nên giữ lại tài liệu hướng dẫn này để tham khảo sau này. 

THÀNH PHẦN ĐÓNG GÓI

Công tắc Hướng dẫn sử dụng 02 ốc vít

CÔNG TẮC CẢM ỨNG THÔNG MINH itot®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Phiên bản 1.0



CÔ N G  TẮ C  C Ả M Ứ N G  T H Ô N G  M I N H I TOT

Tr ang : 3 // 10

AC~

OUT1IN~AC

Đ1

Đ2

Đ3

OUT2 OUT3

THỰC HIỆN LẮP ĐẶT

1. Tắt nguồn điện chính liên quan tới 

Công tắc đang lắp đặt

2. Thực hiện gắn dây vào Công tắc 

theo sơ đồ.

Lưu ý: 
Khi lắp đặt bắt buộc phải lắp đặt 
chính xác theo sơ đồ hướng dẫn.

Thường nguồn vào chung là dây 
dương (Line) của nguồn 

Ký hiệu:
• AC~: Đầu vào Điện xoay chiều 220V

• IN: Đầu vào chung cho 3 công tắc 

• OUT1: Dây ra đèn Đ1

• OUT2: Dây ra đèn Đ2

• OUT3: Dây ra đèn Đ3

Loại công tắc 3 nút
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Loại công tắc 2 nút

AC~

OUT1IN~AC

Đ1

Loại công tắc 1 nút

AC~

~AC

Đ1

Đ2

Đ3

I1 O1 I2 O2 I3 O3

Đối với loại công tắc 3 nút (8 lỗ)



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trang: 4 // 10 

5. Lắp mặt cảm ứng vào đế công tắc

6. Bật điện nguồn cung cấp cho công 
tắc. để bắt đầu sử dụng
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4. Gắn đế của công tắc vào hộp âm 
tường bằng 02 con vít theo kèm.

3. Tháo khung kính cảm ứng ra khỏi 
công tắc để lắp đế của công tắc itot 
vào hộp âm tường

Lưu ý: Khi lắp đặt

• Cần đảm bảo bề mặt bức tường 
đặt công tắc vào phải được 
phẳng nhất.

• Lần hoạt động đầu tiên, công tắc 
sẽ tự động tối ưu nút cảm ứng 
khoảng 20 giây, công tắc sẽ hoạt 
động bình thường.

THỰC HIỆN LẮP ĐẶT

Ký hiệu:
• AC~: Đầu vào Điện xoay chiều 220V

• I1/ I2/ I3: Đầu vào của công tắc

• O1: Dây ra đèn Đ1

• O2: Dây ra đèn Đ2

• O3: Dây ra đèn Đ3



CÔ N G  TẮ C  C Ả M Ứ N G  T H Ô N G  M I N H I TOT

Tr ang : 5 // 10

Lắp đặt thành công
1. Đặt tay trước mặt công tắc itot 

khoảng 2-3 cm, đèn nền mặt cảm 

ứng sẽ tự động bật sáng.

2. Khi chạm tay vào 1 nút công tắc bất 

kỳ trên mặt công tắc, đèn hiển thị 

trạng thái của công tắc sẽ chuyển 

trạng thái bật/ tắt tương ứng với nút 

chạm, và phát ra tiếng kêu “bíp”.

Lưu ý: Mật khẩu của Công tắc

• Mật khẩu mặc định: 1234.

• Để đặt lại mật khẩu mặc định, 
nhấn và giữ 1 nút bất kỳ trên 
công tắc liên tục trong 10 giây,  
cho đến khi phát ra 5 tiếng “bíp” 
hoặc đèn nhấp nháy 03 lần.

• Để đảm bảo an toàn trong quá 
trình sử dụng, hãy đổi mật khẩu 
mặc định của công tắc ngay khi 
cài đặt công tắc mới.

THỰC HIỆN LẮP ĐẶT



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trang: 6 // 10 

CÀI ĐẶT PHẦN MỀM IKY.HOME

Để điều khiển Công tắc Cảm ứng Thông minh itot bằng điện thoại thông minh, bạn 

cần tải phần mềm iky.home.

Với iky.home giúp bạn dễ dàng điều khiển itot  thông qua kết nối bluetooth, tính 

năng chính:

• Quản lý các công tắc

• Thêm/ xoá công tắc.

• Điều khiển bật/ tắt từ xa

• Đặt tên cho công tắc

• Hẹn giờ bật/tắt

• Tương thích với hệ điều hành: Android, iOS

Tải iky.home (Scan qrcode để tải ứng dụng)



CÔ N G  TẮ C  C Ả M Ứ N G  T H Ô N G  M I N H I TOT

Tr ang : 7 // 10

GIAO DIỆN CHÍNH

Danh sách các phòng 
của ngôi nhà

Phòng

Thêm mới nhanh itot, 
ihub, isec, imot

Thêm mớiTài khoản của người dùng
Tài khoản

Thay đổi chế độ kết 
nối để điều khiển

Chế độ kết nối

Trở về giao diện chính
Trang chủ

Quản lý, thiết lập, 
cài đặt phần mềm

Tài khoản



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trang: 8 // 10 

Giao diện điều khiển công tắc được thiết kế trực quan, thao tác đơn giản:

• Điều khiển bật/ tắt công tắc

• Hiện thị thông tin của Công tắc

• Hiển thị trạng thái các chức năng: Kết nối, hẹn giờ, bật / tắt

• Thiết lập, cài đặt công tắc

Trở lại phòng

Trạng thái kết 
nối đến công tắc

Đã kết nối

Thiết lập công tắc

Chưa kết nối

Hẹn giờ bật/ tắt

Có hẹn giờ

Không có 
hẹn giờ

Trạng thái bật

Trạng thái tắt

ĐIỀU KHIỂN CÔNG TẮC



CÔ N G  TẮ C  C Ả M Ứ N G  T H Ô N G  M I N H I TOT

Tr ang : 9 // 10

Tên thiết bị : Công tắc cảm ứng thông minh itot

Mã sản phẩm : IHTOB1

Điện áp                     : 170V ~ 250V

Công suất :  1.000W/ Công tắc

Kết nối                     :  Bluetooth 4.0

Mặt kính                     :  Kính cường lực

Công nghệ :  Cảm ứng điện dung

Chất liệu                     :  Nhựa ABS, Kính cường lực

Màu sắc                     :  Trắng/ Đen

Kích thước :  118 x 70 x 30 mm

Tiêu chuẩn : TCVN 6480-1:2008

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
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