
Bản phát hành 07.19

Hướng dẫn sử dụng
Ứng dụng iky.home

ik y. home



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Trang: 2

Mục lục

1. Tính năng  3

2. Giao diện chính  3

3. Lựa chọn chế độ kết nối  4

4. Chế độ kết nối S  4

5. Chế độ kết nối M  5

6. Giao diện điều khiển  5

7. Thao tác điều khiển  6

8. Danh sách thiết bị  6

9. Thêm mới công tắc  7

10. Thiết lập công tắc  8

11. Đặt thời gian bật/ tắt công tắc  9

12. Thêm mới ihub  10

13. Thiết lập ihub  10

14. Giao diện của Phòng  12

15. Thêm mới Phòng  12

16. Thiết lập Phòng  13

17. Danh mục chức năng  14

18. Tài khoản người dùng  14

19. Thêm mới Tài khoản người dùng  15

20. Thiết lập Tài khoản người dùng  15

21. Hỗ trợ và phản hồi  16

22. Cài đặt  16

23. Chia sẻ gia đình  17

24. Thêm/ bớt công tắc Chia sẻ gia đình  18

25. Chế độ kết nối  18

26. Chuyển đổi Chế độ kết nối S và M  19

27. Hình nền  20

28. Thông báo  20



I K Y. H O M E Trang: 3 

Giới thiệu

Ứng dụng iky.home dùng để quản lý, điều khiển, thiết lập, cài đặt cho các công 
tắc trên điện thoại thông minh.

Dùng iky.home để điều khiển công tắc itot thông qua kết nối Bluetooth (Chế 
độ kết nối S) hoặc Internet (Chế độ kết nối M).

1. Tính năng

1. Quản lý, thiết lập công tắc từ xa.

2. Điều khiển công tắc từ xa.

3. Quản lý công tắc theo Phòng.

4. Đặt lịch hẹn giờ bật/tắt công tắc.

5. Chuyển đổi các chế độ hoạt động.

6. Quản lý tài khoản người dùng. 

7. Chia sẻ gia đình.

Tải ứng dụng

Tính năng

Danh sách các phòng 
của ngôi nhà

Phòng

Thông báo các sự 
kiện hoặc thông tin.

Thông báo
Tài khoản của người dùng 
khai báo trên hệ thống.

Tài khoản người dùng

Thay đổi chế độ kết 
nối để điều khiển 
qua Bluetooth hoặc 
Internet.

Chế độ kết nối

Trở về giao diện 
chính

Trang chủ Quản lý, thiết lập, 
cài đặt.

Tài khoản

Gợi ý địa điểm của 
Phòng (VD: Lầu 1, 2)

Địa điểm Phòng

Tên gợi nhớ của 
Phòng

Tên Phòng

- Giới thiệu 2. Giao diện chính-
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Khi sử dụng lần đầu, hãy chọn chế độ kết nối phù hợp với thiết lập của ngôi 
nhà (Xem mục 22).

1. Trường hợp điều khiển công tắc 
trực tiếp thông qua Bluetooth 
(Không sử dụng ihub). Chọn Kết 
nối S (Xem mục 4).

2. Trường hợp điều khiển công tắc 
thông qua Internet (Sử dụng với 
ihub).

3. Chọn Kết nối M > Đăng nhập

4. Nếu chưa có tài khoảng > Chọn 
Đăng ký mới (Xem mục 18)

5. Nếu đã có tài khoản thì đăng nhập 
vào ứng dụng để sử dụng.

Chế độ kết nối S là ứng dụng iky.home sẽ quản lý, điều khiển công tắc thông 
qua kết nối Bluetooth (1).

Bước 2: Thêm mới công tắc

1. Chọn Phòng vừa tạo > Chọn (+) để 
thêm công tắc mới.

2. Thêm mới công tắc. (Xem mục 9). 

Bước 1: Thêm phòng mới

1. Chọn Tài khoản > Cài đặt > Quản 
lý Phòng.

2. Thêm phòng mới (Xem mục 15)

•  (1) Ở chế độ kết nối S, không bắt buộc phải đăng ký tài khoản người dùng.
• Trường hợp có nhiều người sử dụng chung trong cùng gia đình, cần đồng bộ đồng nhất 

thông tin cho nhiều người, thì cần phải đăng ký tài khoản người dùng.

Bước 3: Điều khiển công tắc

1. Chọn Phòng > Chọn công tắc cần 
điều khiển

2. Điều khiển công tắc. (Xem mục 7). 

Đăng nhập 3. Lựa chọn chế độ kết nối- Đăng nhập 4. Chế độ kết nối S-
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Chế độ kết nối M là ứng dụng iky.home sẽ quản lý, điều khiển công tắc thông 
qua kết nối Internet (2).

(2) Ở chế độ kết nối M, bắt buộc phải đăng ký tài khoản người dùng, và phải sử dụng Điều 
khiển trung tâm ihub và WiFi trong gia đình phải có kết nối Internet.

Bước 1: Đăng nhập

1. Trường hợp đã có tài khoản thì 
đăng nhập với tài khoản đã có.

2. Trường hợp chưa có tài khoản > 
Đăng ký mới (Xem mục 18).

Trở lại phòng

Trạng thái kết nối 
đến công tắc

Đã kết nối Bluetooth/ Internet

Thiết lập công tắc

Chưa kết nối Bluetooth/ Internet

Hẹn giờ bật/ tắt

Có hẹn giờ

Không  hẹn giờ

Giao diện quản lý, điều khiển công tắc trực quan, đơn giản, dễ sử dụng, hiển 
thị thông tin chi tiết về trạng thái của công tắc.

Các thông tin hiển thị bao gồm các trạng thái: Kết nối, hẹn giờ, bật / tắt và nút  
truy cập nhanh để Thiết lập và hẹn giờ cho công tắc.

Trạng thái bật

Trạng thái tắt
Bước 3: Thêm mới công tắc

1. Chọn Phòng vừa tạo > Chọn (+) để 
thêm công tắc mới.

2. Thêm mới công tắc. (Xem mục 9). 

Bước 2: Thêm phòng mới

1. Chọn Tài khoản > Cài đặt > Quản 
lý Phòng.

2. Thêm phòng mới (Xem mục 15)

Bước 4: Thêm mới ihub

1. Chọn Tài khoản > Cài đặt > Danh 
sách thiết bị.

2. Thêm mới ihub. (Xem mục 12). 

Đăng nhập 5. Chế độ kết nối M- Điều khiển công tắc 6. Giao diện điều khiển-
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Điều khiển bật/ tắt công tắc

• Chạm lên nút công tắc cần điều khiển bật/ tắt.

• Trạng thái màu xanh là đang bật, trạng thái màu xám là đang tắt.

Trở về phòng

• Chọn nút trở lại hoặc chọn vào biểu tượng của phòng.

Kết nối và trạng thái kết nối đến công tắc

Mỗi khi chọn 1 công tắc nào đó để điều khiển, ứng dụng sẽ tự động kết nối 
đến công tắc và chờ lệnh điều khiển. Biểu tượng kết nối sẽ hiển thị trạng thái:

• Nếu trạng thái của biểu tượng là  (kết nối S) hoặc   (kết nối M) là chưa 
kết nối.

• Nếu trạng thái của biểu tượng là   (kết nối S) hoặc   (kết nối M) là 
đang kết nối.

Trong một số trường hợp, ứng dụng chưa kết nối được đến công tắc cần điều 
khiển, với trạng thái hiển thị là  (kết nối S) hoặc   (kết nối M),  thì cần phải 
thực hiện kết nối lại bằng cách:

• Bấm chọn vào biểu tượng  (kết nối S) hoặc  (kết nối M) để ứng dụng 
tự động kết nối đến công tắc.

• Cho đến khi nào trạng thái chuyển thành  (kết nối S) hoặc  (kết nối M) 
thì đã kết nối đến công tắc và thực hiện các thao tác điều khiển.

Thiết lập công tắc

• Chọn biểu tượng  để thực hiện thiết lập cho công tắc (Xem mục 10)

1. Danh sách thiết bị là nơi hiển thị tất 
cả các thiết bị đã được thêm vào 
ứng dụng iky.home.

2. Từ danh sách thiết bị có thể truy 
cập nhanh đến thiết bị để thiết lập 
các thông tin.

3. Có thể thêm nhanh thiết bị (itot, 
ihub), chỉ cần chọn Thêm và thực 
hiện theo hướng dẫn.

Điều khiển công tắc 7. Thao tác điều khiển- Quản lý thiết bị 8. Danh sách thiết bị-
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Để thêm mới công tắc thực hiện:

1. Chọn Tài khoản > Cài đặt > 
Danh sách thiết bị > Thêm mới 
(Hoặc thêm mới nhanh từ trong 
1 phòng hoặc từ Danh sách thiết 
bị).

2. Lựa chọn biểu tượng itot để 
thêm công tắc itot

3. Chọn Tìm kiếm

4. Hiển thị danh sách công tắc đã 
tìm thấy.

5. Chọn Công tắc muốn thêm > 
chọn (+)

6. Nhập mật khẩu mặc định 123456

Khi thiết lập lần đầu tiên, chúng tôi khuyến nghị đổi mật khẩu của công tắc và lưu nơi an 
toàn, để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. (Mật khẩu dài 6 số).

7. Thiết lập công tắc theo các 
thông tin cung cấp ở giao diện.

8. Chọn Lưu > Hoàn thành

9. Công tắc sau khi thiết lập sẽ hiển 
thị ở danh sách thiết bị.

Quản lý thiết bị 9. Thêm mới công tắc-

• Trường hợp không tìm thấy công tắc thì phải kiểm tra: Nguồn điện cung cấp cho công 
tắc đã hoạt động chưa.

• Trường hợp mật khẩu không đúng thì cần phải nhập đúng mật khẩu đã đổi trước đây, 
hoặc thiết lập lại mật khẩu về mặc định bằng cách: giữ 1 nút bất kỳ liên tục trong 10 giây 
cho đến khi đèn viền chớp sáng liên tục 5 lần.
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Để thiết lập cho công tắc, thực hiện: Chọn Tài khoản > Cài đặt > Danh sách 
thiết bị > chọn biểu tượng (i) ở công tắc muốn thiết lập.

• Biểu tượng góc trên cùng màu  có nghĩa là chưa kết nối đến công tắc cần thiết lập.
• Bạn cần phải chọn vào biểu tượng  và chờ kết nối đến công tắc, khi hiện màu   thì 

ứng dụng đã kết nối tới công tắc và có thể thực hiện thiết lập công tắc.
• Để thiết lập thông tin cho công tắc, cần đảm bảo kết nối Bluetooth tới công tắc.

1. Tên công tắc

• Tên gợi nhớ của công tắc.

• Ví dụ: Phòng khách trái, Phòng ngủ,..

• Tối đa 19 ký tự.

2. Vị trí đặt

• Nơi đặt công tắc 

• Ví dụ: Tầng 1, Ban Công, ...

Quản lý thiết bị 10. Thiết lập công tắc-

3. Tên nút công tắc

• Ứng dụng sẽ tự động nhận diện loại 
công tắc là 1 nút, 2 nút, 3 nút hay 4 
nút cảm ứng.

• Tùy vào sở thích cá nhân để đặt tên 
cho nút công tắc, sao cho dễ nhớ để 
thao tác điều khiển.

• Cách đặt: Gợi nhớ nút điều khiển. Ví 

dụ: Đèn chùm, đèn trần,..

4. Đổi mật khẩu.

• Khi đổi mật khẩu cần lưu trữ nơi an 
toàn.

• Trường hợp quên mật khẩu thì có thể 

thiết lập lại mật khẩu mặc định.

5. Màu nút công tắc.

• Nếu muốn sử dụng nút công tắc 
theo sở thích, bấm vào để lựa chọn.
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Để thiết lập thời gian tắt/ mở của 
từng nút công tắc, thao tác như sau:

1. Chọn nút công tắc muốn thiết lập 
thời gian bật/ tắt.

2. Chọn kích hoạt đặt thời gian cho 
nút công tắc cần thiết lập.

3. Chọn Thời gian bắt đầu bật nút 
công tắc.

4. Chọn Thời gian tắt nút công tắc.

5. Chọn Lưu

6. Nếu biểu tượng hẹn giờ  chuyển 
sang màu xanh có nghĩa là hẹn giờ 
thành công.

• Công tắc được hẹn giờ sẽ tự động thực hiện lặp lại chu kỳ theo ngày.
• Nếu bật công tắc trước thời gian bắt đầu thì đến thời gian tắt thì sẽ tự động tắt.
• Để thiết lập phải đảm bảo kết nối từ ứng dụng đến công tắc, tức là biểu tượng kết nối 

phải có màu xanh   hoặc   , nếu đang ở màu xám   hoặc  thì phải bấm vào 
biểu tượng  hoặc  để kết nối lại đến công tắc.

• Trường hợp bị mất điện cung cấp cho công tắc, thì cần phải đồng bộ công tắc với ứng 
dụng để thời gian trên công tắc hoạt động đúng giờ.

Quản lý thiết bị 11. Đặt thời gian bật/ tắt công tắc-

6. Đặt thời gian (Xem mục 11)

7. Cập nhật firmware

• Cập nhật tính năng mới, cải thiện 
hiệu suất cho công tắc.

• Chọn Kiểm tra > Nếu có cập nhật 
mới sẽ nhận thông báo có phiên bản 
mới > Tải về > Cập nhật

• Để cập nhật firmware mới, phải đảm 
bảo ứng dụng kết nối đến công tắc 
bằng Bluetooth.

8. Xoá công tắc

• Chọn Xóa > Xác nhận > Hoàn thành.
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Ở chế độ kết nối M, bạn cần phải thực hiện thêm mới ihub để điều khiển các 
công tắc trong nhà thông qua Internet.

Khi thiết lập lần đầu tiên, chúng tôi khuyến nghị đổi mật khẩu của ihub và lưu nơi an toàn, 
để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

Trường hợp bạn muốn thay đổi thông tin của ihub, hoặc muốn kết nối tới Wifì 
khác trong ngôi nhà của bạn.

1. Chọn Tài khoản > Cài đặt > Danh 
sách thiết bị.

2. Chọn biểu tượng (i) của ihub > Vào 
giao diện thiết lập.

• Để thiết lập cấu hình cho ihub thì cần 
đảm bảo ứng dụng kết nối với ihub 
bằng kết nối Bluetooth.

1. Bật Bluetooth (Để kết nối lần đầu 
tiên tới ihub).

2. Chọn Tài khoản > Cài đặt > Danh 
sách thiết bị.

3. Chọn Thêm mới > Chọn biểu 
tượng ihub

4. Chọn Tìm kiếm > Hiển thị danh 
sách ihub tìm thấy được

5. Thêm ihub bằng nút (+).

6. Nhập mật khẩu mặc định: 123456.

7. Kết nối ihub đến WiFi > Chọn Kết 
nối WiFi > Chọn WiFi ở trong gia 
đình có kết nối Internet.

8. Lưu > Hoàn thành.

9. Thêm mới Phòng, Công tắc đã lắp 
đặt trong ngôi nhà.

Quản lý thiết bị 12. Thêm mới ihub- Quản lý thiết bị 13. Thiết lập ihub-
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3. Tên ihub

• Tên gợi nhớ của ihub.

4. Đổi mật khẩu

• Khi đổi mật khẩu mới, để đảm an 
toàn bảo bảo mật khi sử dụng, cần 
đảm bảo lưu trữ 1 nơi an toàn.

5. Kết nối Wifi

• Chọn Kết nối WiFi > Chọn WiFi cần 
kết nối > Nhập mật khẩu WiFi > 
Đồng ý.

• Nếu kết nối thành công thì sẽ thông 
báo “Kết nối WiFi” và trên ihub, biểu 
tượng kết nối sáng màu xanh.

6. Cập nhật firmware

•  Khi có firmware mới, phần mềm sẽ 
nhận thông báo để cập nhật.

• Chọn cập nhật > Tải về > Cập nhật > 
Hoàn thành.

7. Xóa ihub

• Chọn xóa > Xác nhận Đồng ý > Hoàn 
thành.
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Để thêm 1 phòng mới, thực hiện theo các bước sau:

1. Chọn Tài khoản > Cài đặt > Quản 
lý Phòng.

2. Chọn Thêm

3. Đặt tên Phòng

4. Vị trí của Phòng

5. Biểu tượng đại diện của Phòng

6. Chọn công tắc gán cho phòng (3)

7. Lưu > Hoàn thành.

Ứng dụng quản lý các công tắc theo 
các nhóm tương ứng với các Phòng 
trong 1 ngôi nhà.

Trong một phòng sẽ hiển thị các 
thông tin:

1. Số lượng Công tắc được gán ở 
trong phòng.

2. Tên phòng

3. Nơi đặt phòng

4. Thêm nhanh công tắc.

5. Chọn nhanh công tắc muốn điều 
khiển.

Quản lý phòng 14. Giao diện của Phòng- Quản lý phòng 15. Thêm mới Phòng-

(3) Chọn công tắc gán cho 1 phòng thì Chỉ chọn được trong danh sách CÔNG TẮC MỚI. Nếu 
muốn gán công tắc ở phòng khác vào phòng mới thì phải bỏ gán công tắc ra khỏi phòng 
trước đó, rồi mới gán cho phòng mới.
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1. Chọn Tài khoản > Cài đặt > Quản 
lý Phòng.

2. Tên Phòng

3. Vị trí đặt

4. Biểu tượng đại diện cho Phòng.

Để thay đổi các thông tin của phòng như tên phòng, biểu tượng, vị trí hay cả 
thêm hoặc bỏ công tắc ra khỏi phòng, thực hiện các bước sau:

Quản lý phòng 16. Thiết lập Phòng-

5. Thêm công tắc vào phòng > Chọn 
biểu tượng  > Lưu.

6. Bỏ gán công tắc ra khỏi phòng >  
Chọn biểu tượng  > Lưu.

7. Xoá phòng > Chọn XÓA > Xác 
nhận > Hoàn thành. (Các công tắc 
đã thêm trước đó sẽ trở về trạng 
thái chưa được thêm vào phòng 
nào).

8. Sắp xếp hiển thị thứ tự phòng ở 
giao diện chính

• Để sắp xếp lại thứ tự các phòng trong 
danh sách phòng > Thực hiện kéo 
thả theo thứ tự mong muốn.

• Thứ tự hiển thị trong Quản lý Phòng 
từ trên xuống dưới tương ứng với từ 
trái qua phải, từ trên xuống dưới ở 
giao diện chính.
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Tài khoản người dùng dùng để đồng 
bộ dữ liệu của tài khoản cho nhiều 
người cùng sử dụng trong gia đình 
để đồng nhất thông tin, cũng như sử 
dụng tính năng chia sẻ gia đình.

Để bắt đầu sử dụng, bạn phải có tài 
khoản hoặc đăng ký tài khoản mới 
nếu chưa có.

 Trong chế độ kết nối M thì cần bắt buộc phải có tài khoản người dùng để quản, lý điều 
khiển thiết bị qua Internet.

Tài khoản 18. Tài khoản người dùng-

Danh mục Tài khoản

1. Tài khoản người dùng

2. Hỗ trợ và phản hồi

3. Cài đặt

4. Chế độ kết nối

5. Chia sẻ gia đình

6. Hình nền

7. Thông tin phiên bản ứng dụng.

Tài khoản 17. Danh mục chức năng-
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1. Trường hợp đã có tài khoản đăng 
ký trước đó thì Chọn > Đăng nhập 
để sử dụng.

1. Sửa tên người dùng

2. Tên tài khoản: Không thay đổi được

3. Hình ảnh đại diện: Có thể tuỳ chọn 
theo sở thích cá nhân.

4. Số điện thoại

5. Email: Bắt buộc phải xác nhận đổi 
mật khẩu bằng đường dẫn gửi tới 
từ hệ thống.

6. Đặt lại mật khẩu

7. Chia sẻ gia đình

• Chia sẻ những công tắc mà người 
trong gia đình có thể sử dụng, nhưng 
không có chức năng sửa đổi những 
chia sẻ. (Xem mục 21).

8. Thoát

• Nếu bạn không muốn sử dụng tài 
khoản này nữa thì có thể thoát ra 
khỏi tài khoản người dùng.

2. Nếu chưa có tài khoản thì thực 
hiện đăng ký mới

3. Chọn Đăng ký mới!

4. Điền đầy đủ thông tin để đăng ký.

5. Chọn Đăng ký.

6. Kích hoạt bằng cách xác nhận link 
được gửi theo email đã đăng ký.

7. Kích hoạt thành công, hệ thống 
sẽ tự động cung cấp mật khẩu để 
đăng nhập

8. Đăng nhập vào ứng dụng với email 
và mật khẩu được cung cấp sau khi 
kích hoạt.

Tài khoản 19. Thêm mới Tài khoản người dùng- Tài khoản 20. Thiết lập Tài khoản người dùng-
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Bạn có thể gửi về phản hồi cho chúng 
tôi.

1. Chọn       > 

2. Chọn sản phẩm:

• Công tắc cảm ứng thông minh itot

• Điều khiển trung tâm ihub

• Phần mềm iky.home

3. Chọn nhóm vấn đề

• Chung

• Lắp đặt

• Sử dụng

4. Nhập chi tiết vấn đề cần góp ý và 
hỗ trợ.

5. Chọn Gửi đi.

Trong quá trình sử dụng, nếu có câu hỏi thắc mắc, vui lòng tìm kiếm ở mục 
Hỗ trợ với các câu hỏi thường gặp. Trường hợp không tìm thấy, vui lòng phản 
hồi cho chúng tôi để chúng tôi ngày càng hoàn thiện tốt hơn trải nghiệm cho 
người dùng.

Tài khoản 21. Hỗ trợ và phản hồi-

Đây là danh mục để quản lý, thiết lập 
các thiết bị và các phòng trong ngôi 
nhà.

Tài khoản 22. Cài đặt-

Quản lý phòng (Xem mục 14)

Danh sách thiết bị (Xem mục 8)
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Tính năng chia sẻ gia đình được sử 
dụng trong trường hợp Chủ nhà 
muốn chia sẻ điều khiển các thiết bị 
ở trong nhà cho người khác, người 
được chia sẻ chỉ được điều khiển mà 
không thể sửa đổi được thông tin đã 
thiết lập của các thiết bị được chia sẻ.

Thêm người được chia sẻ
1. Chọn Tài khoản > Chia sẻ gia đình

2. Chọn Thêm

Tài khoản 23. Chia sẻ gia đình-

3. Nhập họ tên và email người được 
mời

4. Chọn những công tắc muốn chia 
sẻ điều khiển cho người được mời.

5. Chọn Mời > Hệ thống sẽ gửi email 
xác nhận và yêu cầu kích hoạt.

6. Người được mời phải vào email đã 
mời để kích hoạt tài khoản.

7. Sau khi kích hoạt xong > Đăng 
nhập vào ứng dụng iky.home bằng 
email được mời và mật khẩu hệ 
thống đã gửi.

8. Bắt đầu sử dụng
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Chế độ kết nối là phương thức kết nối để quản lý, điều khiển công tắc ở trong 
ngôi nhà, có 2 chế độ kết nối:

1. Chế độ kết nối S (Single)

• Ứng dụng sẽ quản lý, điều khiển trực 
tiếp công tắc thông qua kết nối Blue-
tooth.

• Không sử dụng ihub và không bắt 
buộc có kết nối Internet.

• Khoảng cách kết nối chỉ ở trong ngôi 
nhà. Khoảng cách kết nối tối đa 40m 
(không vật cản), và 7m (có vật cản).

2. Chế độ kết nối M (Mesh)

• Ứng dụng sẽ quản lý, điều khiển 
công tắc thông qua kết nối Internet.

• Sử dụng ihub và yêu cầu phải có WiFi 
kết nối Internet.

• Khoảng cách kết nối là không giới 
hạn.

Tài khoản 25. Chế độ kết nối-

1. Chọn Tài khoản cần sửa.

2. Thêm/ bớt công tắc chia sẻ > Xong

3. Xoá tài khoản được chia sẻ nếu 
không muốn chia sẻ nữa, chọn Xoá 
> Xong

Quản lý danh sách chia sẻ

Tài khoản 24. Thêm/ bớt công tắc Chia sẻ gia đình-
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Đang sử dụng chế độ kết nối S

1. Trường hợp không sử dụng tài 
khoản người dùng thì khi chuyển 
sang chế độ M, mọi thông tin thiết 
lập trước sẽ bị xóa toàn hết.

2. Trường hợp đang sử dụng tài 
khoản người dùng thì khi chuyển 
sang chế độ M, mọi thông tin thiết 
lập trước sẽ được giữ nguyên, 
nhưng để điều khiển được thì cần 
phải thêm ihub.

Tài khoản 26. Chuyển đổi Chế độ kết nối S và M-

Đang sử dụng chế độ kết nối M

1. Trường hợp chuyển từ chế độ kết 
nối M sang chế độ kết nối S:

• Biểu tượng kết nối ở giao diện điều 
khiển công tắc sẽ chuyển từ biểu 
tượng  thành .

• Chỉ điều khiển trong khoảng cách 
giới hạn.

2. Chuyển đổi từ chế độ M sang chế 
độ S trong trường hợp ihub bị mất 
kết nối Internet hoặc ihub lỗi với 
biểu hiện:

• Ứng dụng thông báo không kết nối 
được đến ihub bằng Internet. 

• Đèn WiFi trên ihub tắt.

• Bị mất kết nối Internet.

3. Trường hợp ihub có kết nối Inter-
net thì thực hiện chuyển từ chế độ 
S sang chế độ M.

3. Khi chuyển từ chế độ S sang chế độ 
M thì biểu tượng kết nối trên giao 
diện điều khiển công tắc sẽ chuyển 
từ biểu tượng  thành . 
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Thay đổi hình nền
1. Chọn Tài khoản >  Hình nền

2. Chọn hình nền > Chọn

3. Hoàn thành.

1. Chọn Tài khoản > Hình nền

2. Chọn Tuỳ chọn 

3. Chọn hình nền theo sở thích

4. Chọn hình nền vừa thêm > Chọn

5. Hoàn thành

Thêm hình nền theo sở thích riêng

Tài khoản 27. Hình nền-

Thông báo hiển thị các thông tin mới 
được cung cấp từ IKY.

• Mẹo sử dụng.

• Tính năng mới, cải thiện hiệu năng, 
sửa lỗi phiên bản phần mềm, thiết 
bị.

• Thông báo.

Tài khoản 28. Thông báo-




