
HƯỚNG DẪN SỬ  DỤNG REMOTE HANDY V.2.0 

1. Giới thiệu 

Remote Handy là thiết bị điều khiển từ xa thế hệ mới, được sử dụng để điều khiển các thiết bị điện 

thông minh nằm trong gói sản phẩm Handy (gói sản phẩm Tiện ích). 

Các tính năng chính: 

- Điều khiển hoàn toàn bằng các phím cảm ứng 

- Điều khiển tối đa 6 thiết bị đèn On/Off 

- Điểu khiến tối đa 6 thiết bị Dimmer/Quạt 

- Điểu khiến tối đa 6 thiết bị Rèm 

- Điều khiển tối đa 6 cảnh 

- Pin sạc Li-Po dung lượng 800mAh 

2. Bước đầu sử dụng 

2.1. Các thành phần chức năng 

 

 

Giao diện Remote 

 

 

 

 



Bảng các thành phần chức năng của Remote 

 

 

2.2. Pin yếu và sạc pin 

Khi pin của Remote xuống dưới mức 25%, Đèn báo 1 sẽ sáng lên liên tục báo hiệu cho người dùng 

biết Remote đang trong tình trạng yếu pin, cần phải sạc. Khi cắm sạc, Đèn báo 1 chuyển sang hiệu 

ứng sáng dần và tắt dần báo hiệu pin đang được nạp. Đèn báo 1 sẽ tắt khi Pin đã được nạp đầy, 

hoặc khi tháo sạc ra và pin đã trên 25%. 

2.3. Ngủ và kích hoạt 

Khi không sử dụng Remote, người dùng có thể đưa Remote vào trạng thái ngủ để tiết kiệm pin. Có 

2 cách để đưa Remote vào trạng thái ngủ: 

 Ngủ tự động: ở trạng thái điều khiển, nếu không thực hiện bất cứ thao tác nào trên Remote 

trong 15s, Remote sẽ tự động chuyển sang trạng thái ngủ. Nếu ở trạng thái Cấu hình, 

remote sẽ không tự động ngủ. 

 Sử dụngPhím chuyển trạng thái: người dùng có thể chủ động đưa Remote vào trạng thái 

ngủ bằng thao tác ấn Phím chuyển trạng thái trong khoảng 0.5s rồi nhả ra. 



Lưu ý: Nếu đang ở trạng thái Cấu hình, đưa Remote vào trạng thái ngủ có thể làm mất thông tin 

vừa cài đặt. 

Sau khi vào chế độ ngủ, trừ Đèn báo sạc ra, các đèn khác đều tắt. 

Khi muốn đưa Remote thoát khỏi trạng thái ngủ, người dùng chỉ cẩn ấn 1 phím bất kì khoảng 0.5s. 

2.4. Chế độ và chuyển chế độ 

Remote có thể hoạt động ở 4 chế độ: 

 

 

2.5. Trạng thái và chuyển trạng thái 

  

Remote có thể hoạt động ở 2 trạng thái: 

 Trạng thái Cấu hình: ở trạng thái này, Remote có thể thực hiện các thao tác cài đặt như 

thêm, xoá thiết bị khỏi Remote, tạo, xoá cảnh. Khi ở trạng thái Cấu hình, Đèn báo 2 nhấp 

nháy để báo hiệu. 

 Trạng thái Điều khiển: ở trạng thái này, Remote có thể thực hiện các thao tác điều khiển 

theo một trong 4 chế độ Chiết áp/Quạt, Cảnh, Đèn, Rèm. Khi ở trạng thái Điều khiển, Đèn 

báo 2 tắt. 

Để chuyển trạng thái của Remote, người dùng cần ấn giữ Phím chuyển trạng thái trong 3s, sau đó, 

quan sát Đèn báo 2 để biết trạng thái hiện tại của Remote. 

 



3. Các thao tác điều khiển 

Để thực hiện các thao tác trong mục này, Remote cần phải được đưa về Trạng thái Điều khiển như 

hướng dẫn trong mục 2.5. Sau đó chuyển tới 1 trong các chế độ  

 Chiết áp/Quạt,  Cảnh,  Đèn,  Rèm tương ứng với các mục sau. 



 

 

 

 


