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CÔNG TY CP TM IHOME VIỆT NAM 
 

VPGD: C13-08 Geleximco, Hà Đông, HN 

Điện thoại: 0896 555 788 

Email: remtudong.ihome@gmail.com 
 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BỘ RF WIFI IH VỚI ĐỘNG CƠ RÈM 
MỞ NGANG IH 

1.Thông số kỹ thuật. 
 

Giao thức không dây Wifi 802.11 b/g/n 2.4GHz 
Nguồn cấp 5V DC, 1A, Micro USB 

Màu sắc Đen 

Chất liệu Nhựa ABS 
Kích thước 83*31*10mm 

Tần số thu phát hồng ngoại 20 ~ 60KHz 

Tần số phát RF 433,92 MHz 

Môi trường làm việc -10℃+45℃ độ C, độ ẩm < 80% RH 
 
 
2. APP ứng dụng 
Trên cửa hàng ứng dụng di động CH PLAY hoặc APP STORE tải và đăng ký ứng dụng 
Smart Life, Tuya… 
Đăng ký tài khoản và đăng nhập vào ứng dụng.                                                                                                                             

Sau khi cấp nguồn cho bộ RF, điện thoại cần bật Bluetooth và vào APP cho thiết bị tự tìm 
kiếm nhau. Trường hợp đèn xanh trên bộ RF không nháy xanh chờ kết nối thì ấn giữ nút 
nhỏ trên bộ RF WIFI khoảng 5s, đèn nháy xanh liên tục, kết nối APP nhận bộ thiệt bị . 
Đổi tên cho thiết bị theo mong muốn. 
Thiết bị sẽ hiện biểu tượng hình ảnh trên màn hình điện thoại. 

 

 
3. Cài đặt động cơ nhận app thiết bị. 
Trên màn hình chủ ứng dụng, ấn vào chọn biểu tượng thiết bị. Màn hình hiện “Radio 
frequency Remote Box” và bấm chọn mục đó.  
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Chọn “add”. 

 
 
Đối với các motor rèm mở ngang 
-Ấn vào biểu tượng rèm Curtain, màn hình hiển thị hình bánh răng… 

                 
-Ấn lỗ nhỏ trên đuôi Động cơ 2s, đèn đuôi động cơ nháy chậm mầu đỏ (Hoặc ấn và giữ liệt 
nút STOP trên điều khiển từ đã kết nối với động cơ khoảng 5s, đèn trên đuôi động cơ nháy 
chậm đỏ). 
-Chọn chữ “match right away”, đèn động cơ nháy xanh và tắt. 
Thiết bị đã được kết nối thành công. 
 
LH hỗ trợ kỹ thuật: 0939204566 
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