
 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TC2 
 

I - GIỚI THIỆU 

Lắp đặt và đấu nối công tắc cảm ứng thông minh TC2 cũng giống như các công tắc thông 

thường khác. Trước khi lắp đặt nguồn điện phải được ngắt. Sau đó đấu nối dây điện vào công tắc 

theo chỉ dẫn được in trên công tắc để tránh các trường hợp bị ngắn mạch. Không được phép nối 

chung giữa đầu ra tải hoặc pha lửa với dây trung tính vào đầu cực của công tắc. 

 

Chú ý: 

1. Khoảng cách giữa các mặt công tắc đặt cách xa tối thiểu 1 mét. 

2. Để có chức năng điều khiển từ xa TC2 nên được điều khiển kết hợp với RM-Pro 

 

II - LẮP ĐẶT CÔNG TẮC VÀ ĐẤU NỐI DÂY ĐIỆN 
1. Tháo mặt kính với một cái tô vít. 

Hãy nhìn ra cạnh của công tắc sẽ có một khe hẹp để bạn có thể luồn một cái tô vít dẹt vào đó 

và nhẹ nhàng tách bỏ mặt ngoài của công tắc. 

2. Đấu nối dây điện. 

Đấu dây pha (dây lửa, bạn có thể dùng bút điện để kiểm tra, nếu bút điện sáng thì đó chính là 

dây pha) vào cọc đấu L trên công tắc. 

Các cọc đấu L1, L2, L3 được nối với bóng đèn. 

Dây còn lại của bóng đèn được nối với dây trung tính. 

Được gửi kèm với công tắc là các tụ điện, khi bạn đấu nối, hãy nối song song tụ điện này với 

phụ tải. (đấu 2 cực của tụ điện vào 2 đầu của bóng đèn). 

 
3. Lắp cố định công tắc vào đế âm tường. 

Đặt công tắc vào đế âm tường 

Siết ốc vít để cố định công tắc (Chú ý: bạn siết với một lực vừa phải, không nên quá chặt vì 

có thể sẽ làm biến dạng công tắc và mạch điện, cũng có thể làm cho mạch điện tiếp xúc với 

mặt kính không tốt dẫn đến không cảm ứng được hoặc bị kém). 

Lắp đặt mặt ngoài của công tắc để hoàn thành việc lắp đặt. 

4. Cấp điện và thử thiết bị. 

Sau khi lắp đặt hoàn thành, bạn cấp điện cho công tắc, chờ trong giây lát (lưu ý không nên sờ 

vào mặt công tắc khi mới cấp điện). Khi đèn công tắc sáng lên bạn có thể thao tác chạm lên 

các phím cảm ứng để bật tắt đèn, đèn sáng tắt theo công tắc nghĩa là việc lắp đặt đã hoàn 

thành. 

 

 

 

III- CÀI ĐẶT KẾT NỐI VỚI BROADLINK RM-PRO. 



 

 

Để sử dụng chức năng này bạn phải là người đã sử dụng tốt phần mềm trên điện thoại và RM-

Pro. Nếu bạn là người đầu tiên sử dụng các sản phẩm này cùng một lúc thì bạn vui lòng tham khảo 

hướng dẫn sử dụng RM-Pro để có được sự hướng dẫn chi tiết hơn về thiết bị. 

 B1: Bạn mở e-controll APP và vào phần add remote 

 

B2: Hãy chọn TC trong danh sách các thiết bị có thể điều khiển, rồi chọn tiếp TC2. 

B3: Đặt TC2 gần với RM-Pro khoảng 5 mét hoặc nhỏ hơn, cấp nguồn TC2 chờ TC2 khởi 

động xong. Ấn giữ một phím  trên TC2 đến khi đèn trên TC2 nhấp nháy (khoảng 5s) Sau đó 

hãy chạm vào biểu tượng “Configure” trên điện thoại rồi chờ để hai thiết bị bắt tay với nhau. 

Khi đèn trên TC2 không nháy nữa có nghĩa là TC2 và RM-Pro đã bắt tay được với nhau. Hãy 

nhấp vào OK để vào màn hình điều khiển TC2. 

 

Sau đây là chuỗi hình ảnh hưỡng dẫn chi tiết của thiết bị. 

 

 

H1: chọn “Add remote” 

 

H2: Chọn “TC” 

 
H3: Chọn “TC2” 

 

H4: Chọn “next” 

 

H5: Ấn giữ 1 phím trên TC2 đến khi đèn 

nhấp nháy sau đó chọn “Configure” 

H6: Chọn loại TC2: rồi chờ đến khi 

hết nháy trên TC 



 

 

  
H7: nếu thấy hết nháy trên TC2, hãy chọn 

“OK”  

 

H8: Giao diện điều khiển của TC2 trên 

smartphone. 

 

Kết hợp với RM-Pro, bạn sẽ có nhiều tùy chọn hơn cho TC2. 

Mọi thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi để có hướng dẫn cụ thể hơn 

Hotline: 0912052036 

Chúc bạn thành công! 

 


