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I. Cài đặt app bằng file APK  

Quý khách vui lòng tải file APK tại đây. Download 

II. Cài đặt app Lazico trên CH Play 

1. Tìm kiếm và cài đặt app 

Cách 1: Sử dụng phần mềm quét mã QR code để cài đặt app. Mã QR có trên vỏ hộp, tem nhãn hoặc tờ 

hướng dẫn sử dụng thiết bị 

Cách 2: Mở phần mềm CH Play của điện thoại, tìm từ khóa Lazico. Sau đó nhần cài đặt phần mềm 

Lazico (INSTALL) 

 



 

2. Khởi động app: 

Cài đặt xong bật app Lazico lên. Với lần khởi động app đầu tiên, cần tiến hành chọn Allow để có thể 

cho phép app truy cập danh bạ hoặc gửi và nhận tin nhắn SMS. 

 

  



 

  

 

 

 

  



II. Sử dụng app Lazico 

B1. Đăng ký quản lý thiết bị và đợi tin nhắn phản hồi 

Nhập số điện thoại của thiết bị để tiến hành đăng ký quản lý thiết bị đó trên app điều khiển. 

 

B2. Nhập mật khẩu mới 

 



B3. Sử dụng các lệnh điều khiển 

1. Bật, tắt, hẹn giờ 

• Bật, tắt bằng cách gọi điện hoặc gửi tin nhắn bằng sđt đã đăng ký quản lý sau đó đợi tin nhắn 

phản hồi. 

 

• Hẹn giờ: Nhấn, giữ 2s. Chọn thời gian động cơ bật, chọn thời gian sau bao lâu thì bật. Thực 

hiện bằng lệnh sau đó đợi tin nhắn phản hồi. 

 



2. Dùng thời gian biểu: 

Thiết bị chạy theo thời gian biểu qua các ngày không phải gửi lệnh lại. Khi nào muốn thay đổi thì 

dùng lệnh khác hoặc chỉnh giờ thời gian biểu. 

• Có thể thêm mốc, chỉnh sửa thời gian biểu, tối đa 5 mốc.  

• Thực hiện bằng lệnh gửi tin nhắn sau đó đợi tin nhắn phản hồi. 

 



 

 



3. Danh sách quản lý 

•  Chỉ có sđt đăng kí quản lý đầu tiên mới có quyền thêm, xóa, đổi tên sđt quản lý 

• Gửi lệnh thêm, xóa, đổi tên sđt quản lý sau đó đợi tin nhắn phản hồi 

 

 



 

 



4. Tài khoản thiết bị 

• Có thể kiểm tra tài khoản thiết bị, nạp tiền cho sđt thiết bị, khôi phục cài đặt gốc 

• Chỉ có sđt đăng kí quản lý đầu tiên mới có quyền khôi phục cài đặt  

• Gửi lệnh sau đó đợi tin nhắn phản hồi 

 

5. Thêm, tìm kiếm thiết bị 

Nếu có nhiều thiết bị có thể thêm và tìm kiếm thiết bị muốn điều khiển 



 

 



 

 



 

 


