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ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL 
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PURPOSES. 
IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE 
LAW, THE LATTER PREVAILS.
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Tổng quan
1� Chi tiết bộ sản phẩm

Máy theo dõi nhiệt độ & độ ẩm (x1)

Băng dính 3M (x1) Thông tin Quy định (x1) Hướng dẫn sử dụng nhanh (x1)

2� Thông tin cơ bản
Máy theo dõi nhiệt độ & độ ẩm phát hiện và hiển thị nhiệt độ và độ ẩm trong nhà, 
sau đó gửi dữ liệu liên quan đến cổng EZVIZ được liên kết. Sau khi thêm Máy 
theo dõi vào Ứng dụng EZVIZ, bạn có thể theo dõi dữ liệu liên quan trên điện 
thoại của mình theo thời gian thực; hơn nữa, nó có thể kích hoạt các sản phẩm 
thông minh khác của EZVIZ để mang đến cuộc sống tiện nghi trong ngôi nhà 
thông minh.

Cấu trúc

Máy theo dõi

Cảm biến

Chế độ xem phía trước

Cảm biến

Dấu hướng xoay

Khung hỗ trợ

Chế độ xem mặt sau

Nút

Nút ấn
Dải cách điện

Sơ đồ phía trong thiết bị
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Tên Mô tả

Nút

• Nhấn và giữ Nút trong 5s, Máy theo dõi nhiệt độ & độ ẩm sẽ khởi động 
lại và vào chế độ thêm thiết bị; đồng thời, biểu tượng tín hiệu trên máy 
theo dõi thiết bị sẽ nhấp nháy nhanh.

• Nhấn nhanh Nút để chuyển đổi hiển thị dữ liệu giữa độ C (°C) và độ F (°F).
• Nhấn nhanh Nút hai lần để chuyển đổi giữa Chế độ bình thường và Chế 

độ hiệu suất cao. 

Màn hình hiển thị

Độ ẩm

Biểu tượng tín hiệu

Nhiệt độ (°C theo mặc định)

Số lượng điện

Cài đặt
Thực hiện theo các bước để cài đặt máy theo dõi của bạn:

1. Tải ứng dụng EZVIZ. 
2. Bật nguồn Máy theo dõi nhiệt độ & độ ẩm.
3. Thêm Máy theo dõi vào tài khoản EZVIZ của bạn.

1� Tải ứng dụng EZVIZ 
1. Kết nối điện thoại di động của bạn với Wi-Fi (được đề xuất). 
2. Tải về và cài đặt ứng dụng EZVIZ bằng cách tìm kiếm “EZVIZ” trong App 

Store hoặc Google PlayTM.
3. Khởi chạy ứng dụng và đăng ký tài khoản người dùng trên EZVIZ.

Ứng dụng EZVIZ

Nếu bạn đã sử dụng ứng dụng từ trước, hãy đảm bảo rằng bạn đang dùng bản mới 
nhất. Để biết có bản cập nhật hay không, truy cập Cửa hàng Ứng dụng và tìm EZVIZ.

2� Bật nguồn máy theo dõi nhiệt độ & độ ẩm
Bước 1 Tháo nắp lưng
Tháo nắp lưng của Máy theo dõi nhiệt độ & độ ẩm bằng cách xoay ngược chiều 
kim đồng hồ như minh họa trong hình phía dưới. 

Nên đặt Máy theo dõi nhiệt độ & độ ẩm trên tay để ấn và vặn bằng lòng bàn tay. 
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Bước 2 Loại bỏ tấm cách điện
Dùng tay rút tấm cách điện của pin ra.

Dải cách điện

• Hãy thay pin kịp thời khi điện thoại báo pin yếu. 
• Nếu phải thay pin, hãy tìm mua loại CR2450.
• Khi thay pin, vui lòng lắp cực dương của pin hướng lên trên.

3� Thêm máy theo dõi nhiệt độ & độ ẩm
Máy theo dõi phải được sử dụng cùng với Cổng thông minh EZVIZ Zigbee (sau đây được 
gọi là "cổng"). Vui lòng thêm cổng vào EZVIZ Cloud bằng cách tham khảo hướng dẫn sử 
dụng cổng, sau đó thêm Máy theo dõi vào cổng bằng cách làm theo các bước bên dưới.

Phương pháp một: Thêm bằng cách quét mã QR

1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn thông qua ứng dụng EZVIZ, nhấp vào biểu 
tượng thêm thiết bị và sau đó giao diện quét mã QR sẽ được hiển thị.

2. Nhấn và giữ Nút của Máy theo dõi trong hơn 5 giây cho đến khi biểu tượng tín 
hiệu trên Máy theo dõi nhấp nháy, sau đó Máy theo dõi sẽ vào chế độ thêm 
thiết bị.

Nút

Máy theo dõi sẽ tự động thoát khỏi chế độ thêm thiết bị trong vòng 3 phút.

3. Quét mã QR ở mặt trong của nắp hoặc bìa ngoài sách hướng dẫn sử dụng, 
sau đó thêm Máy theo dõi nhiệt độ & độ ẩm vào cổng.

4. Thêm Máy theo dõi nhiệt độ & độ ẩm vào cổng bằng cách làm theo trình 
hướng dẫn trên ứng dụng.

5. Xoay chặt nắp sau của Máy theo dõi nhiệt độ & độ ẩm theo chiều kim đồng hồ 
cho đến khi dấu căn chỉnh  trên nắp lưng thẳng hàng với dấu  ở nắp trước.
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Phương pháp hai: Thêm bằng cổng
Khi thêm Máy theo dõi nhiệt độ & độ ẩm vào cổng, hãy đặt Máy theo dõi càng gần cổng 
càng tốt.

1. Nhấn Nút Funtion của cổng để đặt cổng vào chế độ thêm thiết bị. 

2. Nhấn và giữ Nút của Máy theo dõi trong hơn 5 giây cho đến khi biểu tượng tín 
hiệu trên Máy theo dõi nhấp nháy, sau đó Máy theo dõi sẽ vào chế độ thêm 
thiết bị.

Nút

3. Máy theo dõi đã được thêm vào cổng thành công và trên cổng báo thêm 
thành công.

4. Sau khi thêm Máy theo dõi nhiệt độ & độ ẩm thành công, xoay nắp lưng Máy 
theo dõi theo chiều kim đồng hồ để vặn chặt nắp cho đến khi dấu căn chỉnh  
trên nắp lưng khớp với dấu  trên nắp trước. 

Lắp đặt
• Kim loại sẽ làm suy giảm tín hiệu ZigBee, vì vậy vui lòng không lắp Máy theo dõi trên cửa kim loại, 

nên lắp trên tường cạnh cửa. 
• Không lắp đặt Máy theo dõi trong môi trường có tính ăn mòn hoặc từ trường mạnh. 
• Khoảng cách giữa Máy theo dõi và cổng không nên vượt quá 20m. Nếu giữa chúng có các vách 

ngăn thì số lượng không được nhiều hơn 2.
• Nên sử dụng Máy theo dõi trong không gian có diện tích không quá 200 mét vuông; nếu ngôi nhà 

của bạn quá lớn, vui lòng mua hai Máy theo dõi trở lên để có trải nghiệm sử dụng tốt hơn.
• Trước khi dán băng dính 3M, vui lòng lau sạch bề mặt lắp đặt để tăng cường độ bám dính; không 

nên dán băng dính trên tường quét vôi.

Bạn có thể đặt Máy theo dõi trên mặt bàn làm việc tùy theo nhu cầu, hoặc dùng băng 
dính 3M để dính lên tường với độ cao không quá 1m.

Đặt trên bàn làm việc
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Dán vào nơi bạn cần (bằng băng dính 3M)

Thông số kỹ thuật
Nhiệt độ làm việc -10°C~60°C
Độ ẩm làm việc 0%~99%RH
Giao thức không dây ZigBee 3.0
Loại pin CR2450
Thời lượng pin 12 tháng

Để biết thêm thông tin về thiết bị, vui lòng tham khảo tại www.ezviz.com/vn.

Hoạt động trên Ứng dụng EZVIZ
Giao diện ứng dụng có thể khác nhau do cập nhật phiên bản và giao diện ứng dụng bạn đã cài đặt 
trên điện thoại của mình sẽ được ưu tiên.

1� Trang chủ
Khởi chạy ứng dụng EZVIZ, mở trang chủ của cổng liên quan, bạn có thể quản lý Máy 
theo dõi nhiệt độ & độ ẩm trên trang, nếu cần.

Nhật ký Nhật ký phát hiện của Máy theo dõi.

2� Cài đặt
Thông số Mô tả
Tên thiết bị Tùy chỉnh tên thiết bị của bạn.
Cảnh báo nhiệt độ/
độ ẩm

Khi được bật, thiết bị sẽ gửi tin nhắn cảnh báo đến bạn để 
thông báo rằng nhiệt độ hoặc độ ẩm đã vượt quá các giá trị 
cài đặt.

Đơn vị nhiệt độ Bạn có thể kiểm tra đơn vị nhiệt độ hiện tại của Máy theo dõi.
Chế độ hiệu suất Bạn có thể kiểm tra chế độ hoạt động hiện tại của Máy theo dõi.
Thiết bị liên quan Bạn có thể thấy bộ kết nối trung tâm kết nối với bộ dò của mình.

Thông tin thiết bị Bạn có thể xem thông tin thiết bị tại đây.

Chia sẻ Chia sẻ thiết bị của bạn.

Xóa thiết bị Nhấn để xóa bộ dò khỏi EZVIZ Cloud.
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