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Nơi cắm cáp mạng

Nơi cắm nguồnNút Reset

Chỉ báo kết nối

Đèn chỉ báo

Cổng gateway thông minh là trung tâm điều khiển của thiết bị ZigBee. 
Người dùng có thể thiết kế và triển khai những kịch bản thông minh 
bằng cách thêm các thiết bị ZigBee. Hãy chắc chắn rắng cả điện thoại di động và gateway thông minh kết nối cùng một 

mạng WiFi để đảm bảo kết nối giữa điện thoại di động và Gateway thông minh đạt 
hiệu quả .

Ứng dụng miễn phí “GOMAN” tương thích với các thiết bị di động hỗ trợ IOS 8.0 và 
Android 4.4 trở lên

Trung tâm Gateway
thông minh

Cáp

Điện thoại 
thông minh

WiFi
Cổng LAN của bộ định 
tuyến không dây

Điện thoại thông minh
kết nối WiFi

Làm theo thông báo sử dụng thiết bị để kết nối mạng, sau khi thêm, bạn có thể 
tìm thấy thiết bị trong danh sách "Nhà của tôi".

* Kết nối trung tâm Gateway với nguồn điện và kết nối với bộ định 
tuyến băng tần 2.4GHz của gia đình thông qua cáp mạng.

* Xác nhận rằng đèn báo mạng (đèn xanh) luôn sáng (nếu đèn báo 
ở các trạng thái khác, hãy nhấn và giữ "nút Reset" cho đến khi đèn 
xanh sáng).

** Đảm bảo rằng điện thoại di động được kết nối với bộ định tuyến 
băng tần 2,4GHz tại nhà. Tại thời điểm này, điện thoại di động và 
trung tâm Gateway vào trong cùng một mạng LAN.

* Mở trang "Trang chủ" của ứng dụng GOMAN và nhấp vào nút thêm 
"+" ở góc trên bên phải của trang.

* Nhấp vào "Cổng kiểm soát" ở bên trái của trang và chọn cổng (Zig-
Bee) theo biểu tượng.


