
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG RM mini3 

 

I- Giới thiệu. 

- RM mini3 là một sản phẩm điều khiển thông minh của Broadlink, sản phẩm  cho phép sử dụng 

smartphone để điều khiển các thiết bị bằng sóng hồng ngoại như Tivi, điều hòa, đầu đĩa, tivi box và 

các công tắc điện chiếu sáng điều khiển bằng sóng hồng ngoại. 

- Với RM mini3 bạn có thể điều khiển từ bất kỳ đâu miễn là điện thoại của bạn có kết nối internet. Bạn 

có thể lập kịch bản điều khiển hay hẹn giờ bật tắt cho thiết bị một cách dễ dàng. 

- RM mimi3 cũng được sản xuất ra để hoàn thiện hơn giải pháp điều khiển cho ngôi nhà bạn khi kết 

hợp với  RM pro. 

      II - Cài đặt phần mềm và sử dụng thiết bị. 

2.1 Cài đặt ứng dụng trên điện thoại 

 Ứng dụng có thể được cài trên smartphone bằng 2 cách: 

- C1: Tìm kiếm trong kho ứng dụng với từ khóa E-control. 

 Download ứng dụng và cài đặt lên máy điện thoại. 

- C2: Scan mã QR code để download và cài đặt ứng dụng theo hình sau. 

 

 
For IOS 

 
For Android 

 

GIAO DIỆN ỨNG DỤNG SAU KHI CÀI ĐẶT 

 

 
 

2.2 Kết nối RM mini với mạng wifi 

Sử dụng dây USB đi kèm với RM mini3 bạn có thể cấp nguồn bằng khe cắm USB của TiVi hoặc của 

TV box là có thể cấp nguồn cho RM mini3 được rồi, nếu không bạn có thể sử dụng một cái sạc điện thoại là 

cũng có thể cấp nguồn cho RM mini3 được. 



 
Khi mới cấp nguồn, RM mini3 chưa được cấu hình để kết nối với mạng wifi của nhà bạn vì vậy bạn 

chưa thể điều khiển. Để kết nối bạn sử dụng phần mềm Econtrol được cài trên smartphone và làm theo 

hướng dẫn sau: 

Chú ý: Bạn phải chắc chắng rằng đèn led màu xanh trên RM mini3 phải đang nhấp nháy (khoảng 2-3 

lần/s). Nếu không nhấp nháy hoặc đang nháy chậm (1 lần/giây) thì bạn phải ấn giữ vào nút ấn trên RM 

mini3 khoảng 6-9 giây, thiết bị sẽ được reset lại từ đầu và bạn tiến hành “configure”. 

 
Chọn Add device 

 
Khai báo wifi và password rồi ấn Configure 

 

Chọn “Add device” bằng việc bạn chạm vào dấu “+” góc trên bên phải màn hình, khai báo mạng 

wifi và password wifi bạn muốn kết nối, sau đó ấn “Configure”.  Trong quá trình cấu hình cho RM mini3 

bạn theo dõi đèn led màu xanh trên nó, nếu đang nháy nhanh mà không nháy nữa thì có nghĩa là thiết bị đã 

được cấu hình xong. 

 

2.3 Cài đặt điều khiển các thiết bị. 

 

 RM mini3 có thể cài đặt để điều khiển Tivi, điện chiếu sáng, điều hòa trên smartphone.  

Trong ví dụ sau đây là hướng dẫn để cài đặt cho Tivi. 



 
- Chọn “Add remote”  

 

 
- Chọn TV 

 
 

 

Một Giao diện điều khiển hiện lên có các 

phím điều khiển giống như các phím trên 

remote, nhưng lúc này các phím trên 

smartphone vẫn chưa có mã lệnh điều khiển. 

bạn cần phải gán các lệnh điều khiển trên 

remote vào bộ nhớ của RM mini3 thì mới 

điều khiển được. 

Khi một phím chưa được gán lệnh, bạn ấn 

vào đó nó sẽ hiện lên một cửa sổ chờ tín hiệu 

hồng ngoại từ remote phát. Lúc này bạn 

hướng remote của TiVi vào RM mini3 và ấn 

một phím tương ứng, RM mini3 sẽ ghi nhớ 

lệnh điều khiển và cửa sổ sẽ tự biến mất. 

Bạn làm tương tự như thế với các phím chức 

năng khác ví dụ như : chuyển kênh, tăng 

giảm âm lượng….. 

 

 Đối với các thiết bị khác như chiếu sáng, máy điều hòa … bạn cũng làm tương tự như thế,  
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