HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Điều khiển trung tâm ihub

Phiên bản 07.19

Đóng gói

Vị trí chức năng
Anten
Bluetooth
ihub
Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn
sử dụng

Đèn điều
khiển

Đèn Nguồn
Đèn WiFi

Sản phẩm đóng gói thực tế có thể khác so với hình ảnh minh họa.
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Sử dụng - Chuẩn bị

Sử dụng - Cấu hình

1. Cắm ihub vào ổ cắm điện.

Sử dụng ứng dụng iky.home để cài đặt
ihub.

2. Đèn Nguồn sáng màu đỏ là nguồn đã
được cung cấp cho thiết bị.
3. Khi lắp đặt phải đảm bảo khoảng cách
tối đa từ ihub đến itot gần nhất là 7m
(có vật cản), và tối đa 30m (không vật
cản).

1. Mở ứng dụng iky.home

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

3. Chọn Thêm > Chọn biểu tượng ihub

4. Chọn Tìm kiếm > Chọn ihub muốn
thêm và thực hiện theo hướng dẫn.

5. Kết nối ihub tới WiFi trong gia đình.
6. Chọn Lưu > Hoàn thành.

7. Thêm mới công tắc theo hướng dẫn.
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Sử dụng - Trạng thái đèn tín hiệu

Sử dụng - Quên mật khẩu thiết bị

1. Đèn nguồn (màu đỏ)

Trường hợp quên mật khẩu của ihub, để
thiết lập lại mật khẩu, vui lòng liên hệ:

• Đèn tắt: Không có nguồn.

• Đèn sáng: Đã có nguồn cung cấp
cho thiết bị.

2. Đèn kết nối WiFi (Màu xanh)

• Đèn sáng: Đã kết nối đến Internet

• Đèn tắt: Chưa kết nối WiFi
• Đèn nhấp nháy: đã kết nối WiFi
nhưng chưa kết nối Internet
3. Đèn điều khiển (Màu vàng)

• Đèn nhấp nháy: là đang gửi tín hiệu
điều khiển

1. Gọi số 028 62758585 hoặc email về
hotro@iky.vn
2. Cung cấp số serial number của
ihub.

3. Nhận mật khẩu để đăng nhập vào
ihub.

4. Thực hiện đổi mật khẩu mới.

5. Lưu trữ mật khẩu đã được cung
cấp ở nơi an toàn, để có thể tái sử
dụng nếu quên mật khẩu.
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Bảo hành
Thời gian bảo hành của thiết bị là 18
tháng, và hưởng chính sách 1 đổi 1 trong
thời gian bảo hành
Để được bảo hành, thiết bị phải bảo
đảm đáp ứng được các điều kiện bảo
hành công bố tại https://iky.vn/baohanh.
Địa chỉ bảo hành:

1. Tại các đại lý của IKY trên toàn quốc
2. Trung tâm bảo hành của IKY:

Số 7 đường 1B, P. An Lạc A, Q. Bình Tân,
TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 62758585
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