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1. Giới thiệu ứng dụng.

Ứng dụng Lumi Life là ứng dụng hỗ trợ điều khiển từ xa các thiết bị thông minh do Công ty
Cổ phần Lumi Việt Nam nghiên cứu và phát triển, chạy trên hệ điều hành Android và iOS.

Ứng dụng Lumi Life cho phép điều khiển và cập nhập trạng thái các thiết bị thông minh trong
ngôi nhà thông qua mạng Lan và Internet. Bằng việc sử dụng Ứng dụng Lumi Life người
dùng dễ dàng sử dụng thiết bị, đặt lịch hoạt động cho thiết bị, đặt lịch hoạt động cho thiết bị,
cài đặt và kích hoạt kịch bản riêng cho thiết bị.

Ứng dụng áp dụng các chuẩn kết nối phổ biến hiện nay như Wi-Fi, 3G.

Trước khi cài đặt, hãy đảm bảo rằng điện thoại của bạn được kết nối tới Internet và còn dung
lượng để cài đặt ứng dụng.

Người dùng vào App Store đối với IOS và CHPlay đối với Android, tìm kiếm ứng dụng
LumiLife, ấn cài đặt.

Quá trình tải hoàn tất, người dùng vào ứng dụng thực hiện đăng kí tài khoản để đăng nhập sử
dụng ứng dụng.

2. Cấu hình mạng cho bộ điều khiển trung tâm.( Dành Riêng Kỹ Thuật)
2.1. Cấp nguồn cho Bộ điều khiển trung tâm.

Người dùng cấp nguồn cho Bộ điều khiển trung tâm (gọi tắt là HC) bằng cách cắm thiết bị
vào ổ điện gia đình.

Sau khi được cấp nguồn Led 1 sáng và luôn sáng trong suốt quá trình hoạt động. Led 2 tắt,
Led 3,4,5 nháy liên tục

Người dùng tiến hành cấu hình bộ điều khiển trung tâm.
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2.2. Cấu hình cho thiết bị.
2.2.1. Cấu hình mạng internet

Để HC được kích hoạt và hoạt động bình thường,
phải thực hiện cấu hình internet cho HC.

Có 2 cách để cấu hình internet cho HC:

Kết nối HC với wifi của rounter cấu hình thông qua
chế độ StationMode.

Cắm dây Lan HC với rounter.

- Kết nối tới wifi của rounter thông qua chế độ
Station Mode.

Kết nối HC với internet thông qua USB 3G

Sau khi cấp nguồn, HC sẽ phát ra Wifi thông tin như
sau:

Tên định danh:HCxxxx

Mật khẩu: ABC123456.

Người dùng kết nốimáy tính tới wifi của HC để tiến
hành cấu hình internet cho HC

Vào trình duyệt web, nhập địa chỉ mặc định
10.10.10.254 để đăng nhập vào phần cấu hình cho bộ
điều khiển trung tâm. Mật khẩu mặc định: ABC123.
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Sau khi đăng nhập thành công, người dùng vào

Tab Network để cài đặt kết nối internet cho HC.

Chế độ Station Mode:

-Wifi: Chọn wifi muốn kết nối tới, mật khẩu là mật

khẩu wifi đã chọn.

-IP mode:

Chọn DHCP, các thông số sẽ tự động thiếtlập.

Chọn Static nếu người dùng muốn tự cài đặt.

-IP address: Địa chỉ IP của HC.

-Netmask: Dùng để quy định địa chỉ phần HostID và

NetID.

-Gateway: Địa chỉ IP của rounter thiết bị kết nối tới.

-DNS server: Server phân giải tên miền.

Sau đó, ấn CONFIGURE & RESTART để lưu lại cài đặt và khởi động lại thiết bị.

Chế độ AP Mode:

Wifi: Là tên wifi HC IP mode:

Chọn DHCP, các thông số sẽ tự động thiếtlập.

Chọn Static nếu người dùng muốn tự cài đặt.

IP address: Địa chỉ IP của HC

Netmask: Dùng để quy định địa chỉ phần HostID và

NetID.

Gateway: Địa chỉ IP của rounter thiết bị kết nối tới.

DNS server: Server phân giải tên miền.

Sau đó, ấn CONFIGURE & RESTART để lưu lại cài

đặt và khởi động lại thiết bị.
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Sau khi HC được cấu hình internet thì wifi của
HC

biến mất, người dùng kết nối đến wifi đã cấu hình
trước đó.

Vào web bằng địa chỉ Ip đã cấu hình cho thiết bị
(Ví dụ 192.168.8.200 như IP đã cấu hình ở trên.).

Vào Tab Adminstration để thiết lập các thông tin
về chế độ hoạt động và địa chỉ sever cho HC

Account information, chọn CONFIGURE để có
thể thiết lập múi giờ phù hợp.

Running mode, chọn chế độ Home Controller

IP và port mặc định không thay đổi

`

Tab Information: Cung cấp thông tin về tên, địa chỉ MAC, IP của HC

2.2.2. Local Controller

Local Controller(LC): là thiết bị được kết nối với HC để mở rộng kết nối của các thiết bị khác.
LC chỉ hoạt động khi được kết nối tới HC. Và LC không sử dụng được với 3G.

Thực hiện cấu hình LC

Cấu hình LC vào cùng mạng LAN với HC

AP mode: cắm dây mạng LAN, kết nối LC với rounter

mà HC đang kết nối đến. Phần WAN chọn DHCP để tự

động lấy IP hoặc Static để có thể tự cấu hình.

Station mode: chọn wifi SSID cùng mạng LAN với HC, nhập pass (nếu có). Phần WAN

chọn DHCP để tự động lấy IP hoặc Static để có thể tự cấu hình.

Bước 3: Đăng nhập lại trang web bằng IP vừa cài đặt. Trong Tab Administration

Running mode: chọn “Local Controller”.
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3. Hướng dẫn Đăng kí – Đăng nhập ứng dụng LumiLiffe.
3.1. Đăng kí.

Người dùng tải và truy cập vào app Lumi Life . Sau

đó nhấn “Đăng kí” ở góc cuối màn hình để chuyển
sang màn hình đăng kí tài khoản:

3.1.1. Đăng kí tài khoản bằng số điện thoại

Bước 1: Nhập thông tin SĐT đăng kí

Nhập SĐT đăng kí chọn đúng mã vùng vd:
(+84)384595463

Nhập mật khẩu:

Nhập lại mật khẩu:

Lưu ý: Người dùng cần tích vào điều khoản sử dụng
và chính sách quyền riêng tư của ứng dụng để để đăng
kí tài khoản

Sau đó nhấn Đăng kí để xác nhận thông tin.

Bước 2: Xác nhận đăng kí

Sau khi nhấn “Đăng kí” hệ thống sẽ tự động gửi mã
xác nhận về SĐT vừa đăng kí, người dùng nhập mã

xác nhận và nhấn tiếp tục để hoàn thành đăng kí.
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3.1.2. Đăng kí tài khoản email

Đầu tiên, người dùng ở màn hình đăng kí bỏ chọn
“Đăng nhập bằng số điện thoại”. Sau đó:

Bước 1: Nhập thông tin email đăng kí

Nhập email đăng kí đúng định dạng vd:
example@gmail.com

Nhập mật khẩu

Nhập lại mật khẩu

Lưu ý: Người dùng cần tích vào điều khoản sử dụng
và chính sách quyền riêng tư của ứng dụng để để
đăng kí tài khoản

Sau đó, nhấn Đăng kí để xác nhận thông tin.

Bước 2: Xác nhận đăng kí

Sau khi nhấn “Đăng kí” hệ thống sẽ tự động gửi mã
xác nhận về email vừa đăng kí, người dùng nhập mã
xác nhận và nhấn tiếp tục để hoàn thành đăng kí.

3.2. Đăng nhập.

Người dùng đăng nhập vào tài khoản mới đăng kí ở trên để sử dụng ứng dụng. Có thể đăng
nhập bằng email hoặc số điện thoại ( ưu tiên người dùng sử dụng số điện thoại)



11

3.2.1. Đăng nhập bằng tài khoản số điện thoại

Nhập số điện thoại mới đăng kí

Nhập mật khẩu

Ghi nhớ: để tự động đăng nhập các lần sau.

Lưu ý: nhập SĐT chọn đúng mã vùng. Hoàn thành ấn
Đăng nhập để xác nhận.

3.2.2. Đăng nhập bằng tài khoản email

Đầu tiên, người dùng cần bỏ chọn “Đăng nhập bằng
số điện thoại” (khoanh đỏ). Sau đó điền thông tin
email và mật khẩu mới đăng ký.

3.3. Hướng dẫn lấy lại mật khẩu.

Ở màn hình giao diện chính, người dùng ấn Quên mật khẩu

để lấy lại mật khẩu.

Một bảng tùy chọn hiện ra người dùng tiến hành điền thông tin

tài khoản (email hoặc số điện thoại) muốn lấy lại mật khẩu.

Sau đó, ấn “Gửi mã xác nhận”. Hệ thống sẽ gửi mã xác nhận

về tài khoản người dùng vừa điền.

Nhập mã xác nhận, ấn tiếp tục để chuyển sang màn hình đặt

lại mật khẩu. Tại đây, người dùng điền mật mật khẩy mới cho

tài khoản. Mật khẩu mới và nhập lại mật khẩu phải trùng nhau.

Ấn “Đặt mật khẩu” để xác nhận hoàn tất.
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3.4. Hướng dẫn phân quyền ( Tài Khoản Admin mới có thể thao tác).

Người dùng tài khoản Admin vào sau có vào Tài
Khoản , chọn Chia Sẻ

Người dùng nhấn “Thêm tài khoản” để thêm tài
khoản user muốn chia sẻ.

Muốn xóa tài khoản user, chọn tài khoản đó kéo
xuống dưới nhấn “Xóa”. Hiển thị popup nhập mật
khẩu xác nhận. Nhấn “Xác nhận”.

Sau khi xóa tài khoản user thành công, tài khoản sẽ
hiển thị bên tab “Khôi phục” bên cạnh.

Lưu Ý: Một Nhà có thể thêm rất nhiều User nhưng
chỉ có 1 Tài Khoản Admin

Người dùng Admin có quyền hạn phân quyền cho
các User khác giới hạn sử dụng các thiết bị trong nhà
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Người dùng Admin chọn vào tài khoản User cần
Phân Quyền chọn mục Loại để chọn vai trò cho tài
khoản trong nhà

Lumi có 4 Vai Trò người sử dụng bao gồm:

+ Admin: Tài Khoản Chủ Nhà, có thể cài đặt tất cả
các tính năng trong ứng dụng Lumi Life , mang tính
chất quan trọn. Đối tượng được biết Ngoài Chủ Nhà
chỉ có Nhân Viên Kỹ Thuật Lumi được sự đồng ý
Chủ Nhà mới được sữ dụng trong các trường hợp lỗi
Hệ Thống cần Hãng Lumi cang thiệp

+ User Thường: Tài khoản các thành viên trong nhà,
được phân quyền sữ dụng các thiết bị ( một số hoặc
tất cả thiết bị) không có giới hạn Thời Gian

+ User Khách: như tài khoản User Thường nhưng
có giới hạn thời gian, sau khi hết thời gian sử dụng sẽ
không còn điều khiển được các thiết bị

+ User Hỗ Trợ: Dùng cho các Nhân Viên Kỹ Thuật
Lumi, chức năng quyền hạn tương đương Admin,
nhưng có Thời Gian sử dụng dùng trong việc Bảo
Trì Hệ Thống Lumi trực tiếp hoặc từ xa
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4. Cấu hình Nhà
4.1. Thêm mới nhà
4.1.1. Thêm nhà cho tài khoản chưa có nhà.

Ở màn hình giao diện “Chọn nhà”, người dùng chọn
“Thêm nhà” để thêm nhà cho tài khoản.

Nhập những thông tin cần thiết:

Tên nhà: Tên do người dùng đặt. Có thể thay đổi

Tên miền: Tên miền của nhà. Mỗi nhà chỉ có một tên
miền và không thể thay đổi trong quá trình sử dụng.

Địa chỉ: Xác nhận vị trí nơi ở nhà bạn

Chọn ảnh: Hình đại diện của nhà. Nhấn “Lưu” để lưu
thông tin.

4.1.2. Thêm nhà cho tài khoản đã có nhà.

Một tài khoản có thể có nhiều nhà. Để tạo thêm nhà
người dùng nhấn dấu “+” góc phải góc trên màn
hình.

Một bảng thông tin hiện ra giống thêm nhà cho tài
khoản chưa có nhà. Người dùng điền thông tin đầy đủ
như trên.

Cuối cùng ấn “Lưu” để thêm nhà
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4.2. Thêm bộ điều khiển trung tâm (HC) vào nhà.

HC online: Led 1,2,3,4,5 sáng

HC mất kết nối: Led 1,4,5 sáng, led 2,3 tắt

HC phát wifi: Led 1 sáng, led 3,4,5 nháy liên tục

4.2.1. Thêm HC master (HCchính).

Ấn vào nhà cần cấu hình HC chính cho hệ thống. Hiển thị thông báo “ Bạn có muốn thêm
mới HC chủ không?” -> nhấn “Chấp nhận” để tiếp tục các bước cấu hình HC master.

Người dùng ấn chọn “HC của bạn đã có kết nối

mạng”

Nhập địa chỉ MAC của HC và ấn “Tiếp tục”

Lưu ý: Địa chỉ Mac chữ nhập chữ thường không nhập
in hoa

Sau đó HC sẽ hiển thị thông báo “Cấu hình thành công”

Hoặc có thể chọn quét mã QR code bằng cách ấn vào
icon QR ( khoanh đỏ) và quét camera lên tem QR có
dán lên trên bộ điều khiển trung tâm.

4.2.2. Thêm HC slave (HC phụ).

Người dùng cần vào web cấu hình HC chọn về chế độ Local Controller (LC) để thêm bộ
điều khiển trung tâm vào ứng dụng:
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Có 2 cách để thêm HC phụ:

Vào màn hình danh sách nhà -> nhấn “Sửa”-> Chọn nhà
cần thêm HC phụ -> Chọn “Danh sách HC phụ”

-> Nhấn button “+” để thêm HC slave

Vào màn hình danh sách nhà -> Nhấn vào nhà cần thêm
HC phụ -> Cài đặt nhà -> Thông tin HC -> Nhấn button
“+” để thêm HC slave

Các bước cấu hình HC phụ tượng tự giống HC chính
( mục 3.2.1)

4.3. Sửa nhà.

Ở màn hình danh sách nhà, người dùng ấn “Sửa”, chọn nhà cần sửa thông tin:

Tên nhà: Có thể thay đổi.

Địa chỉ: Thay đổi địch chỉ nhà Danh sách HC
phụ: Thêm HC phụ

Chọn ảnh: Thêm ảnh đại diện cho nhà

4.3.1. Sao lưu và phục hồi.

Sao lưu: Cho phép người dùng sao lưu lại dữ liệu trong nhà tại mọi thời điểm.
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Trong giao diện Sửa nhà, người dùng kéo xuống dưới
chọn “Sao lưu và phục hồi”

Tại màn hình danh sách bản sao lưu nhấn “Tạo bảo
sao lưu“ (Khoanh đỏ)

Nhập tên bản ghi Tùy ý nhập

Sau đó ấn “Sao lưu dữ liệu” hệ thống sẽ thực hiện quá
trình lưu dữ liệu.

Sau khi hoàn thành sao lưu nhấn “Xong” để lưu lại
bản sao vào dánh sách bản sao lưu nhà.
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Tại màn hình danh sách bản sao, Người dùng vuốt
bản sao lưu cần xóa sang trái, chọn “Xóa” để xóa bản
sao.

Phục hồi: Cho phép phục hồi lại dữ liệu trong nhà từ bản sao lưu.

Tại danh sách màn hình bản sao người dùng ấn trực tiếp
vào tên bản sao

Tại giao diện Chi tiết, ấn Phục hồi dữ liệu.

Nhập mã pin xác nhận phục hồi. (Phần Mã PIN xem chi
tiết mục 9 phần I)
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Sau khi nhập mã pin hệ thống sẽ thực hiện quá trình
phục hồi sau 1 khoảng thời gian. Khi hoàn thành người
dùng “nhấn xong” để phục hồi dữ liệu từ bản sao lưu

4.4. Xóa nhà.

Cho phép người dùng xóa nhà khỏi tài khoản.

Vào màn hình danh sách nhà -> nhấn “Sửa”-> Chọn nhà cần xóa-> Nhấn “Xóa nhà”.

Sau khi nhấn “Xóa nhà” hệ thống hiển thị thông báo.
Người dùng nhập mật khẩu tài khoản và nhấn “Chấp
nhận” để tiếp tuc.

Sau đó, hệ thống sẽ gửi mã xác nhận về tài khoản.
Người dùng nhập mã xác nhận để hoàn thành xóa nhà.

Sau khi nhập đúng mã xác nhận và nhấn “Chấp nhận”
hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Xóa nhà thành công” và
xóa nhà khỏi danh sách tài khoản.

Lưu ý: Trước khi xóa nhà bắt buộc phải xóa hết tất cả
HC có trong nhà (Chi tiết xóa HC xem mục 4.7 phần I
bên dưới).

4.5. Xem thông tin HC.

Vào nhà -> Vào cài đặt nhà -> Thông tin HC để xem chi tiết thông tin HC.
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Tại đây người dùng sẽ xem được chi tiết thông tin HC
master và HC slave.

4.6. Reboot bộ điều khiển trung tâm.

Lưu ý: Chỉ thực hiện reboot được trên app khi HC đang online.

Người dùng vào thông tin HC -> Chọn HC cần reboot ->
Cài đặt -> Reboot -> sau đó HC sẽ thực hiện khởi động
lại.
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4.7. Xóa HC khỏi nhà.

Người dùng vào thông tin HC -> Chọn HC cần xóa

-> Cài đặt -> Xóa.

Sau khi nhấn xóa hệ thống sẽ gửi mã xác nhận về tài
khoản. Người dùng nhập mã các nhận để hoàn thành
xóa HC

Lưu ý: Nếu HC offline người dùng tích “Xóa ngay
lập tức”. và nhấn nút config để reset factory bên dưới
HC

Thao tác ấn nút config: Nhấn giữ nút config 6s đến khi led thứ 4 sáng thì thả tay, bộ điều
khiển trung tâm reset và tự khởi động lại.

5. Cài đặt nhà.

Vào nhà -> nhấn vào biểu tượng bên dưới để vào cài
đặt nhà.
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5.1. Chọn nhà

Nhấn vào đây sẽ quay tới màn hình danh sách nhà
của tài khoản

5.2. Thông tin HC.

Hiển thị thông tin chi tiết HC. Tại đây người dùng sẽ
xem được chi tiết thông tin HC master và HC slave.
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5.3. Đồng bộ dữ liệu.

Đồng bộ dữ liệu giữa sever và app.

Nhấn vào dòng “đồng bộ dữ liệu” để thực hiện đồng
bộ bằng tay. Việc đồng bộ dữ liệu sẽ giúp thông tin
cấu hình giữa app và sever đồng bộ với nhau.

5.4. Cài đặt tầng phòng.

Người dùng vào đây để tạo tầng và phòng cho ngôi
nhà.

Quy tắc: Tạo tầng trước mới được tạo phòng. Bắt
buộc xóa phòng trước mới được xóa tầng.
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5.4.1. Cấu hình Tầng.

Tại màn hình Danh sách tầng nhấn button “+” để

thêm tầng, nhấn “sửa” để sửa tên tầng, nhấn vào tên
tầng vuốt sang trái, nhấn “Xóa” để xóa tầng.

5.4.2. Cấu hình Phòng.

Nhấn vào tầng cần thêm phòng, tại danh sách phòng
trong tầng nhấn button “+” để thêm tên phòng. Điền
các thông tin cần thiệt:

+ Tên phòng

+ Chọn ảnh (Có hoặc để mặc định)

Sau đó ấn xong ( khoanh đỏ) để xác nhận cài đặt.
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Sau khi tạo xong phòng, người dùng ấn vào phòng đã
tạo. Tại người dùng có thể sửa thông tin phòng hoặc:

+ Thêm, xóa thiết bị của phòng: Người dùng ấn vào
dòng “Thiết bị”

Chọn “Sửa” để xóa thiết bị ra khỏi phòng. Chọn “+”
để thêm thiết bị vào phòng.

+ Thêm, xóa cảnh vào phòng:Người dùng ấn chọn
cảnh vào phòng từ danh sách cảnh đã tạo

Ấn vào tên vuốt sang trái, nhấn “Xóa” để xóa cảnh ra
khỏi phòng.

Chọn “+” để thêm cảnh trong nhà vào phòng.

Có thể chuyển cảnh, thiết bị từ phòng này qua phòng
khác.

Người dùng nhấn vào tên phòng thực hiện thao tác
vuốt trái để xóa phòng. Hoặc có thể vào chi tiết
phòng, nhấn “Xóa phòng”, chọn “Xác nhận” để thực
hiện xóa phòng.

5.5. Cài đặt thiết bị.

Nhấn vào “Cài đặt thiết bị” để cho thiết bị gia nhập
mạng, cài đặt thiết bị, cấu hình thiết bị vào hoặc ra khỏi
phòng.
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5.5.1. Zigbee.

Người dùng nhấn vào HC muốn cho thiết bị vào mạng sau
đó chọn loại thiết bị gia nhập Zigbee

-Khi gia nhập cùng một lúc có thể cho nhiều thiết bị
zigbee gia nhập mạng.

Người dùng thực hiện reset thiết bị zigbee và nhấn “ Cho
thiết bị gia nhập mạng” trên app để cho thiết bị vào mạng -
> khi thiết bị vào mạng sẽ hiển thị trên danh sách thiết bị ở
tab Mới, riêng bộ điều khiển trung tâm sẽ hiển thị ở tab IR.

Người dùng nhấn “Xóa tất cả thiết bị ra khỏi mạng” để xóa
tất cả thiết bị Zigbee có trong HC.

Khi nhấn xóa hệ thống sẽ hiển thị popup nhấn

“Đồng ý” để tiếp tục xóa.

5.5.2. Loa

Người dùng nhấn vào HC muốn cho thiết bị loa vào mạng

sau đó chọn loại thiết bị gia nhập Loa

Lưu ý: Thiết bị loa chỉ được cho vào HC master, trước khi

cho gia nhập mạng thiết bị loa phải đảm bảo được cấu hình

cùng mạng với HCmaster.

Gia nhập thiết bị:

Người dùng nhấn“Cho thiết bị gia nhậpmạng” trên app để

cho thiết bị loa vào mạng -> khi thiết bị loa vào mạng sẽ hiển

thị trên danh sách thiết bị ở tab mới
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Xóa tất cả thiết bị ra khỏi mạng:

Người dùng nhấn “Xóa tất cả thiết bị ra khỏi mạng”
để xóa tất cả thiết bị loa có trong HC master.

Khi nhấn xóa hệ thống sẽ hiển thị popup nhấn

“Đồng ý” để tiếp tục xóa.

Nhập mật khẩu tài khoản và nhấn “Confirm” để xác
nhận xóa

5.5.3. Xem và sửa thông tin thiết bị.

Đặt tên cho thiết bị

Nhấn trực tiếp vào khung bên dưới để nhập tên cho
thiết bị.
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Xem thông tin thiết bị:

Người dùng vào danh sách thiết bị có trong nhà->
tìm đến thiết bị cần xem sửa thông tin -> Nhấn vào
icon chữ i (khoanh đỏ) để xem thông tin thiết bị.

Thay đổi icon thiết bị

Người dùng vào danh sách thiết bị có trong nhà-> tìm
đến thiết bị cần xem sửa thông tin -> Nhấn vào “Biểu
tượng” để thay đổi icon cho thiết bị.
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5.5.4. Thêm thiết bị vào tầng – phòng

Người dùng tích vào ô tròn bên cạnh thiết bị để chọn
từng thiết bị hoặc có thể tích tất cả bằng cách ấn vào
icon check bên góc trái dưới màn hình sau đó nhấn
‘Thêm vào”.

Hệ thống sẽ hiển thị bảng tùy chọn danh sách tầng –
phòng trong nhà để người dùng tùy chọn.

Ngườ diùng chọn phòng mong muốn để thiết bị hoặc
ấn “Hủy” để bỏ lựa chọn.
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5.5.5. Xóa thiết bị chọn

Người dùng tích chọn vào thiết bị cần xóa và nhấn
vào biểu tượng thùng rác để xóa thiết bị khỏi mạng.

5.5.6. Tìm kiếm thiết bị.

Người dùng có thể tìm kiếm theo tên thiết bị và lọc
theo loại thiết bị.

5.5.7. Cài đặt nhóm thiết bị.

Các loại thiết bị được tạo nhóm gồm có: Công tắc, dimmer, Fan, Rèm, RGB. Thiết bị trong
nhóm phải cùng loại, thiết bị sẽ cùng trạng thái khi điều khiển nhóm.
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Thêm nhóm

Tại màn hình cài đặt nhà người dùng nhấn “Nhóm
thiết bị”. Tại màn hình danh sách nhóm thiết bị người
dùng nhấn “+” để thêm nhóm

Nhấn vào thêm thiết bị để chọn thiết bị vào nhóm và
ấn “Xong” để lưu lại.

Sửa và xóa nhóm

Tại màn hình danh sách nhóm người dùng nhấn trực
tiếp vào tên nhóm để xem và sửa nhóm. Nhấn “xóa”
để xóa nhóm nếu muốn xóa.



32

Enable/disable nhóm

Enable để bật nhóm -> khi enable các thiết bị trong
nhóm sẽ thay đổi trạng thái giống nhau khi điều khiển
nhóm.

Disable để ẩn nhóm -> khi đó thiết bị trong nhóm sẽ
không thay đổi trạng thái giống nhau khi điều khiển
nhóm.

6. An ninh

Người dùng có thể tạo và xem danh sách rule an ninh ở mục 8 phần I

7. Lịch.

Thiết bị sẽ kích hoạt tại một thời điểm khi thiết lập thời gian chạy cho thiết bị. Chỉ tạo lịch
cho thiết bị khi thiết bị đã được thêm vào tầng - phòng.

Lưu ý: Thiết bị cảm biến không được tạo lịch.
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Tại màn hình cài đặt nhà nhấn vào “Lịch” để vào
danh sách thiết bị tạo lịch. Trong màn hình danh sách
thiết bị tạo lịch nhấn “+” để chọn thiết bị tạo lịch.

Thời gian: Cài đặt thời gian chạy cho lịch.

Lặp lại: Chọn 1 trong 2 lựa chọn sau

Lặp lại theo ngày trong tuần: Chọn bất kỳ ngày trong
tuần hoặc tất cả các ngày trong tuần.

Lặp lại theo khoảng thời gian: Chọn ngày bắt đầu và
chu kỳ sau số ngày.

Nhắc nhở: Điền nội nội dung nhắc nhở và chọn thời
điểm nhắc nhở.

Trạng thái của thiết bị:

Công tắc: Bật/Tắt.

Dimmer: Điều chỉnh %

Fan: Điều chỉnh mức

Rèm: Điều chỉnh mức

RGB: Chọn màu

Loa: Chọn bài hát, âm lượng, kênh loa, chế độ nhạc...

Ví dụ: Tạo lịch cho công tắc. Đèn bật lúc 14:55, lặp
lại T5,T6,T7,CN, nhắc nhở trước 5 phút.
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Sửa lịch.

Tại màn hình cài đặt nhà nhấn vào “Lịch” để vào
danh sách thiết bị tạo lịch. Trong màn hình danh sách
thiết bị tạo lịch nhấn vào thiết bị để sang màn hình
danh sách lịch của từng thiết bị nhấn “sửa” để sửa
lịch.

Enable/disable lịch.

Gạt nút tròn cuối thanh lịch để thực hiện đổi trạng
thái cho lịch

Enable để bật lịch-> đến giờ cài đặt lịch thiết bị sẽ
kích hoạt

Disable để ẩn lịch-> đến giờ cài đặt lịch thiết bị sẽ
không kích hoạt

Xóa lịch

Nhấn giữ vào lịch thực hiện thao tác vuốt sang trái để xóa lịch.

8. Rule.

Khi kích hoạt thiết bị đầu vào thì đầu ra thay đổi trạng thái Có 2

loại rule:

Rule thường: Dùng để tạo sự tiện lợi thông minh cho các thiết bị trong nhà.

Rule an ninh: Cảnh báo an ninh, dùng để tạo các kịch bản chống trộm, cảnh báo nguy hiểm
cho ngôi nhà của bạn

Cài đặt rule bắt buộc phải chọn đầu vào, chọn đầu ra hoặc thông báo.
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Thêm rule

Vào cài đặt nhà nhấn vào rule để vào màn hình danh
sách rule. Tại màn hình danh sách rule nhấn “+” để
thêm rule.

Tên: Tên rule Người dùng tùy ý nhập

An ninh: Chọn loại rule Bật: Rule an ninh

Tắt: Rule thường

AND: lựa chọn and hoặc or

AND: Khi tất cả thiêt bị thỏa mãn điều kiện -> Bắt
buộc kích hoạt tất cả thiết bị trong đầu vào rule mới
kích hoạt.

OR: Khi một trong các thiết bị thỏa mãn điều kiện -> Chỉ cần kích hoạt một thiết bị bất
kì trong đầu vào thì rule sẽ kích hoạt.

Người dùng nhấn chọn “Thiết bị đầu vào” để ra màn hình thêm thiết bị đầu vào. Có thể chọn
thêm nhiều thiết bị đầu vào vào nhấn “xong”.

Lưu ý: Loa không được sử dụng làm thiết bị đầu vào

Cách cài đặt trạng thái thiết bị đầuvào

Nhấn trực tiếp vào thiết bị đầu vào cần cài đặt trạng
thái để ra màn hình cài đặt trạng thái cho thiết bị.

Công tắc: Chỉ có điều khiển bằng và 2 trạng thái bật
/tắt.

Dimmer: Chọn theo%

Quạt, Rèm:Chọn mức

Điều kiện: Bằng, khác, nhỏ hơn, nhỏ hơn hoặc bằng,
lớn hơn, lớn hơn hoặc bằng.

Cảm biến: Chỉ có điều khiển bằng, trạng thái tùy theo
loại cảm biến có các trạng thái khác nhau..

Sau khi cài đặt trạng thái thiết bị người dùng nhấn “Xong” để lưu lại trạng thái thiết bị cài đặt
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Cách xóa thiết bị đầu vào

Nhấn giữ vào thiết bị cần xóa khỏi đầu vào đến khi hiển thị nút “Xóa thiết bị”-> Nhấn

“Xóa thiết bị” để xóa thiết bị ra khỏi đầu vào rule.

Cài đặt thời gian:

Nhấn “Cài đặt thời gian” để ra màn hình cài đặt thời gian cho rule

Đầu tiên người dùng bật hẹn giờ

Chọn thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc: Tùy ý.
Cho phép cài đặt thời gian bắt đầu < thời gian kết
thúc, thời gian bắt đầu > thời gian kết thúc.

Chọn lặp lại: cho phép chọn nhiều ngày hoặc tất cả
các ngày trong tuần

Chọn giờ ngày bắt đầu - giờ ngày kết thúc: Có thể
chọn tùy ý

Thiết bị đầu ra

Người dùng nhấn chọn “Thiết bị đầu ra” để ra màn hình thêm thiết bị đầu ra. Có thể chọn
thêm nhiều thiết bị đầu ra và nhấn “xong”

Lưu ý: Thiết bị cảm biến không được sử dụng làm thiết bị đầu ra
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Cách cài đặt trạng thái thiết bị đầura

Nhấn trực tiếp vào thiết bị đầu ra cần cài đặt trạng thái
để ra màn hình cài đặt trạng thái cho thiết bị.

Độ trễ:Thời gian trễ để thiết bị kích hoạt, một thiết bị
có thể tạo được nhiều trễ.

Trạng thái:

Công tắc: Có 2 trạng thái bật/tắt

Dimmer: Chọn theo%

Quạt, Rèm:Chọn mức

Loa: Chọn bài hát, chọn âm lượng, chế độ.

RGB: Chọn màu

IR: Chọn nút

Lưu ý: Nếu cài đặt đầu ra nhiều hơn 10 thiết bị thì phải lập độ trễ cho mỗi thiết bị cách nhau
2s.

Sau khi cài đặt trạng thái thiết bị người dùng nhấn “Xong” để lưu lại trạng thái thiết bị cài đặt.

Cách xóa thiết bị đầu ra

Nhấn giữ vào thiết bị cần xóa khỏi đầu ra đến khi hiển thị nút “Xóa thiết bị”-> Nhấn “Xóa thiết bị”
để xóa thiết bị ra khỏi đầura rule.

Thông báo

Hệ thống sẽ gửi thông báo về tài khoản khi rule kích
hoạt. Người dùng tạo nhấn vào “Thông báo” để cài
đặt thông báo cho rule.

Bật thông báo:

Điền nội dung thông báo: Tùy ýnhập

Chọn loại thông báo: có 3 loại

Thông báo trên ứng dụng: tích vào tài khoản nào thì
nội dung thông báo sẽ được gửi về ứng dụng tài
khoản khi rule kích hoạt.

Email: Tích vào tài khoản email nào thì nội dung
thông báo sẽ được gửi về email của tài khoản đó.
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Lưu ý: Đối với chức năng gửi về email thì tài khoản email cần được kích hoạt trên server.
Người dùng cần đăng ký với đại lý để được hỗ trợ.

8.1. Sửa rule.

Người dùng vào danh sách rule, nhấn vào rule để ra màn hình chi tiết rule, tại màn hình này
cho phép người dùng thực hiện sửa.

8.2. Xóa rule.

Người dùng nhấn vào danh sách rule, nhấn vào rule để ra màn hình chi tiết rule nhấn vào nút
“Xóa rule” cuối màn hình nếu cần xóa

8.3. Bắt/Tắt rule.

Người dùng nhấn giữ vào rule thực hiện thao tác vuốt
sang trái để enable/disable rule.

Enable để bật rule: Khi kích hoạt đầu vào -> đầu ra
thay đổi trạng thái.

Disable để ẩn rule: Khi kích hoạt đầu vào -> đầu ra
không thay đổi trạng thái.

8.4. Tắt cảnh báo rule an ninh.

Khi rule an ninh bị kích hoạt-> biểu tượng chuông
cảnh báo ở ngoài màn hình dashboard nhấp nháy sang
màu đỏ. Để tắt cảnh báo rule an ninh người dùng vào
rule và tắt nút bêndưới.
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8.5. Rule Tuần tự

Rule sequence là rule có đầu vào bao gồm:

Một hoặc nhiều thiết bị đầu vào, mỗi thiết bị đầu vào có thứ tự theo người dùng cài đặt, có
thể có điều kiện thời gian hoặc không.

Rule sequence được chia làm 2 loại:

8.5.1. Rule tuần tự:

ác thiết bị cần tuân theo thứ tự được cài đặt và phải xảy ra liên tục.

Cách tạo chọn logic rule:

B1: Vào giao diện cài đặt rule,
chọn logic cho rule. Nhấn vào
AND

B2: Hiển thị các loại logic rule,
chọn “ Khi các thiết bị lần lượt
thỏa mãn điều kiện”
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B3: Chọn rule tuần tự

8.5.2. Rule ngắt quãng:

Các thiết bị chỉ cần tuân theo thứ tự được cài đặt không cần thực hiện liên tục.

Các bước chọn logic rule ngắt
quãng như rule tuần tự, đến
bước 3 chọn “Ngắt quãng”
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8.6. Rule Timer

Chỉ cho duy nhất một thiết bị làm đầu vào

Thiết bị đầu vào có thuộc tính delay

Có thể có điều kiện thời gian hoặc không

Rule Timer chỉ được kích hoạt khi thiết bị đầu vào duy nhất của nó thỏa mãn trạng thái
cài đặt và giữ nguyên trạng thái đó trong suốt khoảng thời gian delay (cần thỏa mãn điều kiện
thời gian nếu có).

Lưu ý: đầu vào là Khóa cửa Yale sẽ không làm đầu vào của rule timer được.

Giao diện khi chọn rule timer:

Giao diện khi đã chọn thiết bị đầu vào:

Sau khi chọn thiết bị đầu vào sẽ hiển thị thêm phần

ngưỡng giữ trạng thái của thiết bị đầu vào.

Chọn ngưỡng giữ trạng thái của thiết bị theo

mong muốn.

Nếu thiết bị ở trạng thái thỏa mãn điều kiện đầu vào

rule timer sẽ kích hoạt
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8.7. Rule thông báo nhiều lần

Sau khi rule kích hoạt, hệ thống sẽ gửi thông báo tới khách hàng thông qua notification trên
điện thoại, tin nhắn sms và email. Tùy theo cài đặt của người dùng, hệ thống có thể gửi một
hoặc nhiều thông báo.

Cách cài đặt

B1: Người dùng vào chi tiết rule,
chọn “Thông báo”

B2: Thực hiện bật chế độ thông báo
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B3:

3.1. Nhập nội dung thông báo

3.2. Chọn số lần thông báo

3.3. Nếu chọn nhiều lần ( >1 lần),
người dùng có thể chọn khoảng
cách giữa mỗi lần thông báo.

3.4. Chọn loại thông báo

Bước 4: Nhấn “Xong”



44

9. Thiết bị bảo mật.

Tính năng này cho phép bật/tắt với các thiết bị cảm biến. Khi disarm thì nhập PIN để xác
nhận.

Các thiết bị bảo mật chỉ gồm cảm biến các loại: Door, Motion, Water, Gas, CO, Smoke. Các
thiết bị bảo mật này khi gia nhập mạng sẽ được hiển thị trên danh sách thiết bị bảo mật.

9.1. Tạo mã pin.

Mã pin sẽ tạo cho tài khoản dùng chung. Người dùng
vào màn hình cài đặt nhà nhấn vào “Bảomật thiết bị”
tài khoản chưa được tạo mã pin thìngười dùng nhấn
vào “Tạo mã pin” để ra màn hình tạo mới mã pin.

NhậpMã pin mới: Yêu cầu nhập đúng 4 kí tự số

Nhập Nhập lại mã pin: Nhập lại mã pin ở trên.

Nhấn “Tạo mã PIN”

9.2. Đổi mã pin.

Cho phép người dùng đổi lại mã pin. Ngườidùng vàomàn

hình cài đặt nhà nhấn vào “Bảomật thiết bị” sau đó

nhấn “Đổi mãpin”

Nhập Mã pin cũ: Yêu cầu nhập đúng mã pincũ

NhậpMã pin mới: Nhập mã pinmới

Nhấn “Đổi mã pin” để xácnhận.

9.3. Quên mã pin.

Người dùng nhấn “Quên mã pin”, chọn “Xong” để xác nhận. Sau đó, hệ thống sẽ gửi mã Pin
mới về tài khoản.
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9.4. Thiết bị an ninh

Người dùng nhấn “Thiết bị an ninh” để ra màn hình

danh sách thiết bị bảomật (cách thêm tham khảo mục
9.5 phần I Thiết bị được bảo vệ). Có nút bật tắt an
ninh cho tất cả thiết bị.

Bật để bật thiết bị bảo mật -> Khi thiết bị có trạng thái
sẽ bắn thông báo về ứngdụng

Tắt để ẩn thiết bị bảo mật: Khi tắt bắt buộcngười
dùng phải nhập đúng mã pin để xác nhận, nếu tắt thiết
bị không hiển thị thông báo khi có trạng thái.

9.5. Thiết bị được bảo vệ.

Người dùng ấn vào dấu “+”ở góc trên cùng bên phải để
thêm thiết bị cần thêm bảo vệ.

Khi người dùng chọn thiết bị bảo vệ, đồng thời thiết bị
đó sẽ xuất hiện ở tab An ninh nhưng hoạt động riêng biệt
với nhau.
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10.Màn hình chính Dashboard.

10.1. An ninh.

Icon an ninh : Thông báo trạng thái an toàn hoặc cảnh báo. Khi có dấu chấm đỏ icon
là cảnh báo. Nhấn vào icon an ninh sẽ hiển thị giao diện an ninh gồm danh sách rule an ninh
và camera.

Tắt cảnh báo rule sẽ quay về trạng thái an toàn.

Nhấn vào button + để thêm rule an ninh.
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Tất cả camera: Hiển thị 1 camera. Vuốt trái phải

để chọn camera muốn xem. Nhấn vào camera để xem
chi tiết hình ảnh. Nhấn vào “Tất cả’ để xem danh sách
camera.

10.2. Trạng thái kết nối.

Trạng thái kết nối giữa HC, server và điện thoại người dùng.

Icon router “ ”: Kết nối local. Điện thoại kết nối
trực tiếp điện thoại

Icon quả cầu internet “ ”:Kết nối sever. Điện
thoại kết nối đến HC thông quacloud
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10.3. Thông báo.

Báo cho người dùng biết có thông báo( icon thông báo

có dấu chấm đỏ “ ”).

Người dùng nhấn vào icon thông báo để xem danh sách

thông báo. Nhấn vào “ ” để đánh dấu đã đọc tất cả.

Đánh dấu đọc hết dấu chấm đỏ sẽ biến mất “ ” ,
tất cả chấm xanh trước từng thông báo cũng biếnmất.

10.4. Sự kiện.

Ghi lại lịch sử của tài khoản đăng nhập vào nhà, trạng
thái kết nối của HC, rule, thiết bị.

Nhấn vào để xem các sự kiện trong nhà: lịch sử
tài khoản đăng nhập vào nhà, lịch sử HC kết nối/ mất
kết nối, lịch sử tạo / sửa/ kích hoạt rule/ cảnh /lịch, lịch
sử thiết bị.
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10.5. Chọn nhà.

NHÀ ZIGBEE: Tên người dùng đặt cho ngôi nhà.

Nhấn vào tên nhà sẽ đưa tới danh sách nhà trong tài
khoản để chọn nhà hoặc thêm, sửa nhà.

10.6. Thời tiết.

Thời tiết được cập nhật theo địa chỉ của đã cài đặt ban đầu

cho ngôi nhà.

10.7. Cảnh hay dùng

Danh sách cảnh hay dùng. Nhấn vào “+” để thêm shortcut
cảnh ra ngoài màn hình chính.
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10.8. Thiết bị hay dùng.

Danh sách thiết bị hay dùng. Nhấn vào “+” để thêm
shortcut cảnh ra ngoài màn hình chính.

Người dùng có thể sắp xếp cảnh hoặc thiết bị người
dùng theo mục đích người dùng. Ấn vào icon răng cưa
(khoanh đỏ) để chọn loại sắp xếp:

Mặc định: những thiết bị chọn trước sẽ hiển thị lên
trước, chọn sau hiển thị sau.

Hay dùng: những thiết được hay được sử dụng được
đưa lên đầu.

Tùy chọn: Người dùng có thể kéo thả các icon thiết bị
tùy ý muốn.

11.Cảnh.

Cảnh: Một hoặc nhiều thiết bị trong nhà được thiết lập
trạng thái, thời gian hoặc kích hoạt khi có yêu cầu.
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11.1. Tìm kiếm cảnh.

Vào tab Cảnh sẽ hiển thị “Danh sách cảnh” được tạo.Nhấn vào icon search để tìm kiếm cảnh.

11.2. Cài đặt cảnh.

Nhấn nút “+” ở góc trên cùng bên phải màn hình để thêm cảnh.

Tên cảnh: Đặt tên cảnh tùy ý muốn.

Thêm thiết bị: chọn thiết bị cho cảnh. Nhấn “Xong”
để xác nhận thêm thiết bị vào cảnh. Nhấn vào từng
thiết bị để cài đặt trạng thái mong muốn và độ trễ cho
từng thiết bị.

Icon: Nhấn vào chọn icon hiển thị mong muốn.

Thời gian: Chọn thời gian kích hoạt cho cảnh. Có thể
chọn thời gian lặp lại theo ngày hoặc cả tuần.

Nhắc nhở: Thông báo đến điện thoại khi có cảnh
được kích hoạt.

Điền nội dung muốn thông báo.

Chọn khoảng thời gian muốn thông báo đến app. Có
các mốc thời gian 0 phút, 5 phút, 10 phút, 15

phút, 20 phút, 30 phút.

Nhấn “Xong” để tạo nhắc nhở.

Đường tắt: Enable đường tắt để tạo shortcut cảnh ra ngoài dashboard.

Phòng: Nhấn “Chọn phòng” để chọn phòng muốn thêm cảnh vào. Người dùng nhấn “Xong”
để lưu cảnh mới tạo.

Lưu ý: Nếu cài đặt đầu ra nhiều hơn 10 thiết bị thì phải lập độ trễ cho mỗi thiết bị cách nhau
2s.
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Người dùng thực hiện vuốt cảnh sang trái để tắt cảnh,
không cho cảnh thực hiện.

11.3. Kích hoạt cảnh.

Người dùng có thể kích hoạt cảnh bằng cách nhấn trực tiếp vào cảnh hoặc vào thời gian đã
cài đặt cho cảnh.

11.4. Xóa cảnh.

Người dùng nhấn vào “Sửa” sau đó chọn cảnh

muốn xóa. Tiếp theo kéo đến cuối màn hình chi tiết
cảnh chọn ”Xóa cảnh”

.
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12.Phòng

Muốn xem các thiết bị ở phòng “Living room”, người
dùng nhấn vào “Living room”. Giao diện chứa các
thiết bị hiện ra.

Hiển thị danh sách các thiết bị trong phòng, hiển thị
cảnh, camera đã thêm vào

Ở màn hình phòng, người dùng ấn vào icon cài đặt
(khoanh đỏ) hiển thị màn hình sắp xếp thiết bị.

Ở đây người dùng sẽ kéo thả các thiết bị để sắp xếp
các thiết bị ở vị trí mong muốn trong phòng. Ấn
“Xong” để xác nhận thao tác sắp xếp.

12.1. Điều khiển thiết bị trong phòng

Công tắc: Ấn vào icon công tắc để thay đổi trạng thái.

RGB: Ấn vào icon thiết bị hiển thị giao diện điều khiển RGB
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Có 5 màu cơ bản: đỏ, vàng, xanh lá, xanh dương,
xanh da trời. Ngoài ra người dùng có thể chọn các
màu khác bằng cách di chuyển ở hình tròn dưới. Khi

muốn bật/ tắt RGB nhấn nút nguồn.

Chiết áp: Ấn vào icon thiết bị, hiển thị thanh điều
khiển.

Người dùng vuốt lên xuống để điều khiển mức của
thiết bị. Hoặc nhấn vào icon dim để thực hiện bật/tắt
dimmer.

Quạt: Người dùng ấn vào icon thiết bị, hiển thị icon
quạt với các mức. Đối với quạt Zigbee có 5 mức:
0,1,2,3,4.

Người dùng nhấn vào từng mức để điều khiển. Hoặc
nhấn vào icon quạt để thực hiện bật/ tắt thiết bị.
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Rèm: Ấn vào icon thiết bị để vào giao diện sử dụng.

Các nút lệnh tương ứng là đóng rèm, dừng rèm, mở
rèm.

12.1.1 Cấu hình IR

IR: Thay thế điều khiển hồng ngoại (tivi, quạt, điều hòa…) để điều khiển thiết bị. Thiết bị

cấu hình các loại điều khiển: Tivi, quạt, điều hòa…

Giao diện tivi Giao diện quạt Giao diện điều hòa



56

Hiện nay, thiết bị IR có 2 loại:

IR học lệnh

IR đã có sẵn thư viện lệnh.

Nhấn vào button 3 dấu gạch ngang, chọn “Thêm
remote” chọn loại điều khiển: TV, FAN, AC, Set top
box.

TV: điều khiển Tivi. Fan: điều khiển quạt.

AC: Điều khiển điều hòa.

Set top box: Điều khiển kĩ thuật số.

Sau đó, người dùng chọn thương hiệu cho thiết bị.

Tại giao diện cài đặt, kiểm tra tín hiệu trên IR khi điều
khiển từ ứng dụng.

Khi điều khiển trên IR led nháy xanh, thiết bị thật
nhận lệnh thì ấn “Có”. Tiếp theo đặt tên cho IR vừa
kiểm tra tín hiệu đó.

Người dùng vào thiết bị vừa tạo để điều khiển thiết bị
thật mà không cần học lệnh.
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12.2. Khóa Yale

B1: Trên App Lumi Life, Người dùng đăng nhập vào
nhà => tab Cài đặt => Cài đặt thiết bị => Cho thiết bị
gia nhập mạngZigbee

B2: Trên Thiết bị thao tác cho gia nhập mạng, thực
hiện nhập Master code => nhấn nút R trên khóa =>
nhấn 9 # => nhấn 1 #

Sau khi gia nhập thành công, người dùng vào tab Mới
để cho thiết bị vàophòng.

Người dùng vào phòng chứa thiết bị.

Khi thực hiện điều khiển Khóa/Mở thì thiết bị sẽ
đóng mở khóa cửa theo và tương tự cũng cập nhật
trạng thái Khóa/Mở lên App khi Người dùng thao tác
trên thiết bị. Pin của khóa cửa sẽ được cập nhật khi bị
sụt Pin.

Lưu ý:Khách hàng nên đưa thiết bị này vào danh sách
thiết bị được bảo vệ để đảm bảo an toàn cho nhà bạn,
khi điều khiển thì bạn phải nhậpmã Pin của tài khoản
mới có thể điều khiểnđược.
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Thực hiện xóa thiết bị ra khỏi nhà thì thực hiện như
sau:

B1: Thực hiện xóa trên thiết bị: Nhập Master code
=> nhấn nút R trên thiết bị => nhấn 9# => nhấn 3#
=> nhập mã Master code + # để xác nhận Xóa.

B2: Thực hiện xóa trên App: chọn thiết bị khóa
Yale => popup Cảnh báo xuất hiện=> chọn xác
nhận để thực hiện xóa thiết bị

12.3. Bật/ tắt tất cả thiết bị trong phòng.

Người dùng thực hiện nhấn vào nút ”Bật/ tắt”: để bật/ tắt tất cả các thiết bị có
trạng thái bật/ tắt trongphòng.

Người dùng có thể điều khiển từng thiết bị trong phòng.

12.4. Cảnh.

Thực hiện kích hoạt cảnh trong phòng. Người dùng nhấn vào cảnh để thực hiện kích hoạt
cảnh.
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12.5. Lịch-Lịch sử-Chi tiết thiết bị.

Người dùng nhấn giữ từng thiết bị sẽ hiển thị lên menu
chọn:

Tạo lịch cho thiết bị.

Lịch sử hoạt động của thiết bị.

Thông tin thiết bị.

12.5.1. Tạo lịch cho thiết bị.

Giao diện tạo lịch hiển thị danh sách lịch thiết bị đã
tạo. Người dùng:

Nhấn vào dấu “+” (khoanh đỏ) để thêm lịch cho thiết
bị.

Nhấn “sửa” để sửa lịch đã tạo

Kéo lịch sang bên trái. Chọn “xóa” để “xóa lịch” để
xóa lịch đã tạo.
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Thời gian: Thời gian kích hoạt lịch.

Lặp lại: Thời gian lặp lại của lịch, theo ngày trong
tuần hoặc theo khoảng thời gian.

Nhắc nhở: Thông báo được gửi về điện thoại khi có
lịch được kích hoạt. Người dùng nhập nội dung
muốn thông báo về điện thoại. Thông báo về điện
thoại sẽ được kích hoạt trước 0 phút, 5 phút, 10 phút,
15 phút, 20 phút, 30 phút.

Trạng thái: Trạng thái thiết bị sẽ được kích hoạt khi
đến giờ cài đặt.

12.5.2. Lịch sử thiết bị.

Người dùng nhấn vào Người dùng nhấn vào để
xem lịch sử thiết bị.
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12.5.3. Thông tin thiết bị.

Người dùng nhấn vào để xem thông tin thiết bị
(chi tiết tham khảo tại mục 5.5.Xem và sửa thông tin
thiết bị)

13.Loa.

Cho loa gia nhập mạng (chi tiết xem mục 5.5.2 phần I)

Có 2 cách để vào danh sách loa:

Nhấn trực tiếp vào thiết bị loa.

Vào biểu tượng nốt nhạc để vào màn hình

danh sách loa và điều khiển.
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13.1. Xem thông tin loa, sửa tên loa.

Người dùng Nhấn vào biểu tượng để ra danh sách loa. Sau đó nhấn và chọn “ Thông tin
loa”.

Xem thông tin loa. Sửa tên loa ( khoanh đỏ)
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13.2. Nhóm loa.

Khi nhóm loa: Tất cả các loa slave sẽ chạy theo loa master.

Người dùng Nhấn vào biểu tượng để ra danh

sách loa. Sau đó nhấn và chọn “Group
Speaker”.

Sau đó nhấn chọn loa group làm loa master

Sau khi group lại sẽ hiển thị như sau:
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13.3. Điều khiển các nút loa.

Cài đặt âm lượng: Nhấn

Lặp bài :Nhấn

Nút bật/dừng:Nhấn

Previous bài: Nhấn

Next bài:Nhấn

Tua bài: kéo thanh ngang để tua bài.

13.4. Chơi nhạc.

Người dùng có thể chơi nhạc từ nguồn sau:

Phát nhạc từ nguồn USB cắm loa.

Cắm USB vào loa. Nhấn vào biểutượng sau đó
chọn loa để phát nhạc.

Nhấn sau đó nhấn chọnUSB.



65

Sau đó tải lại lại màn hình để hiển thị danh sách bài
hát từ USB cắm vào loa và chọn bài hát để phát.

14.Camera

Người dùng có thể add các thiết bị
Camera vào hệ thống App Lumi Life để
có thể coi trực tiếp Camera trong nhà.
Không giới hạn số camera

Khuyến Cáo: Vì Ứng dụng Lumi Life
chỉ là phần mềm thứ 3 nên quá trình tải
dữ liệu hình ảnh sẻ chậm hơn khi ta dùng
4G/Wifi ngoài nhà. Vì vậy ta chỉ thêm
các camera có tính quan trong trong an
ninh để cài đặt vào Lumi Life
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Sau khi thêm các Camera vào ứng dụng
ta có thể xem Camera bằng các nhấp vào
Camera cần xem

Đối với các Camera đã có Đầu Ghi và
Thẻ Nhớ ta có thể phát lại khi thao tác
nhấp vào nút Tua Lại bên góc trái khung
hình và chọn Ngày, Giờ xem lại
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15.Cài đặt tài khoản.

Các cài đặt cho ứng dụng trên điện thoại người dùng
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15.1. Thông tin tài khoản.

Người dùng nhấn vào “Thông tin tài khoản” để xem
thông tin.

Thông tin hiển thị bao gồm: Họ tên (Có thể thay
đổi), ngày tạo, email, số điện thoại.

Email và số điện thoại đã đăng kí ban đầu, không thể
thay đổi.

Người dùng có thể thay đổi ảnh đại diện tài khoản
bằng cách ấn vào icon máy ảnh (khoanh đỏ) chụp
ảnh hoặc chọn ảnh có sẵn tải lên.

15.2. Đổi mật khẩu.

Người dùng nhấn “Thay đổi mật khẩu” để thay đổi
mật khẩu đăng nhập vào app.

Bước 1: Nhập Mật khẩu cũ

Bước 2: Nhập Mật khẩu mới

Bước 3: Nhập lại mật khẩu mới Bước 4: Nhấn “Đặt
mật khẩu”
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15.3. Chia sẻ

Người dùng nhấn “Thêm tài khoản” để thêm tài
khoản user muốn chia sẻ.

Muốn xóa tài khoản user, chọn tài khoản đó kéo
xuống dưới nhấn “Xóa”. Hiển thị popup nhập mật
khẩu xác nhận. Nhấn “Xác nhận”.

Sau khi xóa tài khoản user thành công, tài khoản sẽ
hiển thị bên tab “Khôi phục” bên cạnh.

15.4. Ngôn ngữ

Người dùng chọn Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt để cài
đặt ngôn ngữ cho ứng dụng trên điện thoại.
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15.5. Chủ đề

Người dùng chọn chủ đề:

Chủ để tối: để ứng dụng hiển thị nền đen cho ứng
dụng

Chủ đề sáng: để ứng dụng hiển thị màu xanh

Hoặc tùy chỉnh để cài đặt ảnh nền cho ứng dụng. Có
thể lấy ảnh nền bằng cách chụp ảnh, chọn ảnh từ
album hoặc ảnh có sẵn trên thư viện của ứng dụng.

Sau khi chọn ảnh nền xong có thể cài đặt độ sáng cho
ảnh nền. Người dùng không muốn dùng ảnh nữa thì
chọn Không dùng ảnh nền.
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15.6. Hiển thị

Thay đổi kích cỡ chữ và biểu tượng icon.

Người dùng có thể cài đặt kích thước chữ theo cỡ nhỏ,
bình thường, lớn.

Biểu tượng cũng có các mức cho người dùng lựa chọn
nhỏ, bình thường, lớn.

15.7. Rung

Người dùng thực hiện bật Rung để khi có thông báo
về điện thoại sẽ báo rung. Tắt rung bằng cách chọn
chế độ tắt Rung.

15.8. Thông báo

Người dùng thực hiện bật thông báo để thông báo
push về điện thoại. Nếu không muốn có thông báo
thực hiện tắt Thông báo.

15.9. Loại kết nối

Phần này dùng cài đặt kết nối dành cho điện thoại. Có
2 chế độ lựa chọn:

- Chế độ tự động: Thay đổi giữa local và sever

+ Điện thoại kết nối tới HC chế độ local nếu bắt cùng internet HC cài đặt --> người dùng có thể
điều khiển mà không cần internet.

+ Chế độ server nếu điện thoại không bắt cùng mạng internet mà HC cài đặt. --> Phải có
internet mới điều khiển được thiết bị trong nhà
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+Chế độ cloud: Điện thoại kết nối tới HC qua server. Ở chế độ này, phải có internet mới có thể
điều khiển đc thiết bị trongnhà

15.10.Thanh trạng thái

Người dùng chọn “Hiện” cho phép hiển thị thanh trạng thái, chọn “Ẩn” để ẩn thanh trạng
thái.

15.11.Đăng xuất

Người dùng nhấn vào “Đăng xuất” để đăng xuất khỏi hệ thống.



73


