
Hướng dẫn sử dụng
Thiết bị điều nhiệt thông minh qua Wi-Fi TS2501
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Welcome!

Thank you for choosing the TrickleStar TS2501 Wi-Fi Smart Thermostat.

We are your smart partner in optimizing comfort and maximizing savings for your Heating, 
Ventilation, and Air Conditioning (HVAC) systems. You can now remotely control and monitor the 
heating and cooling systems in your home and business from anywhere.

If you have any inquiries about TrickleStar products or need technical support, visit our website for 
tutorials, videos and Frequently Asked Questions (FAQ). You can also contact us by email or phone.

  Support Website
  https://www.tricklestar.com/general-faq/category/thermostat/

  Instruction Videos
  If you want to see the Installation Instructions 
  as videos, visit our YouTube channel:

  https://www.youtube.com/user/TrickleStarUS/

Support Email: customer.service@tricklestar.com
Support Phone: 1-888-700-1098

Nếu bạn có câu hỏi về sản phẩm TrickleStar hoặc cần trợ giúp kỹ thuật, vui lòng truy cập 
trang web của chúng tôi để xem hướng dẫn, video và các câu hỏi thường gặp. Bạn cũng 
có thể liên hệ với chúng tôi qua email hoặc điện thoại.

Trang web hỗ trợ
https://www.tricklestar.com/general-faq/category/thermostat/

Video hướng dẫn
Nếu bạn muốn xem video hướng dẫn lắp đặt, vui lòng truy 
cập kênh YouTube của chúng tôi: 

https://www.youtube.com/user/TrickleStarUS/

Email hỗ trợ:  customer.service@tricklestar.com
SĐT hỗ trợ:  1-888-700-1098

Tài liệu quan trọng, cất giữ cẩn thận!
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Tạo tài khoản  
1. Truy cập Cổng TrickleStar tại portal.tricklestar.com hoặc nhấp vào đường liên kết  
 “Cổng” trên trang web TrickleStar. 
2. Nhấp vào nút “Tạo tài khoản mới” (“Create New Account”) trên trang đích bên dưới ô  
 đăng nhập.

3.  Nhập thông tin cá nhân của bạn: Địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ nhà/cơ quan
 và mã bưu chính. (Tên thành phố và tiểu bang sẽ được tạo tự động theo mã bưu  
 chính đã nhập.)
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4. Ngoài ra, bạn cũng phải điền thông tin hóa đơn điện và ga.

5. Nhập mật mã cho tài khoản TrickleStar của bạn: Mật khẩu phải dài ít nhất 8 ký tự và  
 chứa ít nhất một chữ cái in thường, một chữ cái in hoa, một chữ số và một ký tự đặc  
 biệt.
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4. Ngoài ra, bạn cũng phải điền thông tin hóa đơn điện và ga. 6. Đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của TrickleStar và nhấp  
 vào nút “Gửi” (“Submit”) để hoàn tất.

7. TrickleStar sẽ gửi mã xác minh gồm 6 chữ số qua tin nhắn đến điện thoại của bạn.  
 Nhập mã xác minh vào đúng ô và nhấp vào nút “Gửi” (“Submit”) màu xanh.
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8. Nếu đăng ký thành công, bạn sẽ được đăng nhập vào Cổng TrickleStar. Sau đó, bạn  
 có thể bắt đầu thêm thiết bị vào tài khoản của mình.
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Thêm thiết bị 
 
1. Để thêm thiết bị điều nhiệt TrickleStar   
 mới vào tài khoản, mở phần “Thiết bị”   
 (“Devices”) ở khu bên trái trang chủ trên   
 Cổng TrickleStar.
  

2. Nhấp vào nút “Thêm mới” (“Add New”) ở   
 góc trên bên phải.
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3. Chọn “Thiết bị điều nhiệt thông minh qua Wi-Fi” (Wi-Fi Smart Thermostat”) (Trên  
 trang này, bạn cũng có thể tải về hướng dẫn lắp đặt và hướng dẫn sử dụng để tham  
 khảo.)

4. Chuyển sang “Bước 2” (“Step 2”) (Nhấp vào để bắt đầu) để kết nối thiết bị điều nhiệt  
 đã lắp đặt với mạng Wi-Fi cục bộ.
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5. Hệ thống sẽ yêu cầu bạn tạo trang mới. Tên trang này có thể là tên nhà/văn phòng,  
 địa chỉ hoặc một thông tin nhận dạng khác.

6. Sau đó, đặt tên cho thiết bị điều nhiệt. Nhập tên vào ô để đặt tên cho thiết bị điều  
 nhiệt. Tên này không được trùng với tên trang và tên thiết bị khác cùng trang. Nhấp  
 vào nút “Tiếp theo” (“Next”) màu xanh để tiếp tục.

Lưu ý: Trang này dùng để xác định vị trí lắp đặt thiết bị thông minh TrickleStar. Mỗi 
trang cho phép người dùng quản lý nhiều thiết bị khác nhau từ một bảng điều khiển.

Lưu ý: Màn hình LCD của thiết bị điều nhiệt sẽ hiện số “01” và nhấp nháy các chữ cái 
“AP”. Nhấp vào nút “Tiếp theo” (“Next”). Nếu không thấy nút này, bạn sẽ phải thiết lập 
lại Wi-Fibằng cách chọc vào lỗ kim tái thiết lập rồi nhấn giữ nút xoay đến khi thiết bị 
điều nhiệt thiết lập lại hoàn toàn (xem hình ảnh trên trang 18).
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7. Khi thiết bị điều nhiệt hiện chữ “01 AP” thì nhấp vào nút “Tiếp theo” (“Next”) màu xanh  
 để tiếp tục.
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8. Sau đó, mở các mạng Wi-Fi hiện có trên thiết bị bạn đang dùng để cài đặt và kết nối  
 với Điểm truy cập của thiết bị điều nhiệt. Điểm truy cập của thiết bị điều nhiệt sẽ hiển  
 thị dưới dạng “TSTAT-XXXXXXXXXXXX”. Nhấp vào nút “Tiếp theo” (“Next”) màu  
 xanh để tiếp tục.

9. Màn hình này sẽ kết nối thiết bị điều nhiệt với Wi-Fi. Đối với người dùng Mac, hệ  
 thống sẽ tự động mở một cửa sổ mới có danh sách các mạng hiện có để chọn. Đối  
 với người dùng Windows, bạn sẽ phải nhấp vào nút “Vào đây” (“Here”).
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11. Sau đó, cho máy tính hoặc điện thoại của bạn kết nối với cùng mạng Wi-Fi mà thiết  
 bị điều nhiệt đang kết nối. Kéo xuống dưới rồi nhấp vào nút “Xong” (“Done”) màu  
 xanh để đăng ký thiết bị điều nhiệt của bạn.

Lưu ý: Hệ thống có thể yêu cầu bạn nhập mã DSN của thiết bị điều nhiệt tùy vào 
chương trình thiết lập của bộ định tuyến Wi-Fi. Nếu được yêu cầu, vui lòng nhập DSN 
vào đúng ô. Mã DSN nằm trên cùng một nhãn với địa chỉ MAC.

10. Kết nối với mạng Wi-Fi. Nhập mật khẩu Wi-Fi rồi nhấp vào “Kết nối” (“Connect”). Đợi  
 bảng điều khiển kết nối với mạng Wi-Fi. Thông báo hoàn tất kết nối sẽ hiển thị sau  
 khibạn kết nối thành công với Wi-Fi.
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12. Thiết bị điều nhiệt của bạn đã được kết nối với internet. Nhấp vào “OK” để thiết lập  
 thiết bị điều nhiệt và kiểm tra các cài đặt HVAC. 

 Lưu ý: Sau khi đã kết nối thành công thiết bị điều nhiệt với Wi-Fi, bạn sẽ phải nhập  
 các thông tin quan trọng về hệ thống HVAC của mình. Vui lòng tham khảo tài liệu hỗ  
 trợ của chuyên gia lắp đặt để biết cách thiết lập HVAC. Bạn có thể bỏ qua bước kiểm  
 tra nếuchuyên gia hỗ trợ đã thay bạnthực hiện.

13. Chọn loại hệ thống HVAC
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14. Chọn Tùy chọn điều khiển quạt (Fan Control Option) 

15. Nếu bạn có bơm nhiệt, vui lòng chọn chức năng Van đảo (Reversing Valve).

Lưu ý: Bạn có thể chọn nút Tiếp theo (Next) luôn nếu thiết bị điều nhiệt của bạn do 
đội lắp đặt chuyên nghiệp lắp đặt.
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16. Sau khi bạn đã kết nối thiết bị điều nhiệt với Wi-Fi và kiểm tra các cài đặt HVAC, hệ  
 thống sẽ yêu cầu bạn thiết lập các chế độ để sử dụng với tính năng hẹn lịch. Tất cả  
 các chế độ đều được tạo sẵn kèm cài đặt cho chức năng sưởi ấm và làm mát. Bạn  
 phải thiết lập chế độ trước, sau đó là ngày áp dụng chế độ đó trong tuần. (Xem trang  
 17 để biết cách hẹn lịch)

17. Thiết bị điều nhiệt TrickleStar có 5 chế độ khác nhau: Ở nhà 1 (Home 1), Ở nhà 2  
 (Home 2), Đi vắng (Away), Ngủ (Sleep) và Du lịch (Vacation). Lịch vận hành có thể  
 sử dụng một chế độ nhiều lần tùy vào nhu cầu.
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18. Mỗi chế độ đều có 4 cột cần thiết lập, bao gồm Nhiệt độ cho chức năng Sưởi ấm và  
 Làm mát, cũng như Quạt cho chức năng Sưởi ấm và Làm mát.

19. Khithiết lập các chế độ, sử dụng danh sách sổ xuống để chọn nhiệt độ mong muốn.

20. Sau khi bạn đã thiết lập xong các chế độ, nhấp vào Lưu (Save) là các chế độ này sẽ  
 được tự động phân bổ vào Lịch mặc định (Default Schedule).
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Hẹn lịch

1. Để tạo mới hoặc chỉnh sửa lịch hẹn, mở   
 trang quản lý thiết bị điều nhiệt bằng cách  
 nhấp vào phần Thiết bị (Devices) trong bảng  
 bên trái rồi chọn thiết bị điều nhiệt của bạn.

2. Nhấp vào phần “Hẹn lịch” (“Schedule”) trong  
 trình đơn bên trái.
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3. Nhấp vào nút “Sửa lịch” (Edit schedule) bên phải màn hình để thêm lịch mới.

4. Đầu tiên, chọn ngày bạn muốn áp dụng lịch này.
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5. Sau đó, chọn thời gian bắt đầu áp dụng.

6. Tiếp theo, chọn chế độ sẽ áp dụng cho lịch này. Lặp lại bước này đối với tất cả các  
 ngày trong tuần. (Bạn có thể xem hoặc thay đổi các cài đặt chế độ bằng cách nhấp  
 vào “Xem chế độ” (“View Modes”).)

7. Nhấp vào “Thêm” (“Add”) sau khi xong là lịch mà bạn đã tạo sẽ được đưa vào danh  
 sách lịch.
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8. Để chỉnh sửa lịch có sẵn, nhấp vào lịch đó để hiển thị các cài đặt cho lịch. Bạn có thể  
 thay đổi thời gian hoặc chế độ tùyý. Nhấp vào nút “Xóa” (“Delete”) nếu bạn muốn xóa  
 lịch hoàn toàn.

9. Nhấp vào “OK” sau khi xong là lịch mà bạn đã chỉnh sửa sẽ được đưa vào danh sách  
 lịch.
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Màn hình hiển thị

Biểu tượng ở nhà 
Chế độ: Ở nhà

Biểu tượng đi vắng
Chế độ: Đi vắng

Chế độ: Ngủ
Biểu tượng ngủ

Biểu tượng tắt
Hệ thống: Tắt

Biểu tượng sưởi ấm
Hệ thống: Sưởi ấm

Biểu tượng làm mát
Hệ thống: Làm mát

Biểu tượng tự động
Hệ thống: Tự động

Biểu tượng sưởi gấp
Hệ thống: Sưởi ấm khẩn cấp

Biểu tượng bật quạt 
Quạt: Bật

Biểu tượng tự động bật quạt 
Quạt: Tự động

Biểu tượng Wi-Fi
Hiển thị kết nối Wi-Fi và cường 
độ tín hiệu

Biểu tượng Bluetooth
Khi kết nối với một hoặc nhiều 
cảm biến chuyển động
Khi nháy: Thiết bị điều nhiệt đang 
quét tìm cảm biến chuyển động

Biểu tượng khóa phím
Khi phím bị khóa

Biểu tượng giữ
Hiển thị chức năng giữ vĩnh 
viễn/giữ chế độ Du lịch.
Khi nháy: Giữ tạm thời

Biểu tượng lịch
Hiển thị lịch đang áp dụng

Biểu tượng độ ẩm
Hiển thị % độ ẩm trong phòng

Biểu tượng nhiệt độ phòng
Hiển thị nhiệt độ trong phòng

Biểu tượng vạch nhiệt độ
Hiển thị nhiệt độ qua vạch

Logo TrickleStar 
Nhãn hiệu (Luôn sáng)

Đồng hồ nhiệt độ chia vạch 
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Tính năng

Màn hình hiển thị
Nút xoay

Nút xoay
Đèn âm

Nút cạnh

Thước thủy

Đầu nối điện (Đen đỏ)
Đen: Đi dây ACC
Đỏ: Đi dây RH

Cổng kết nối

Bộ điều khiển 
trung tâm

Lỗ kim thiết 
lập lại hệ thống

Tấm gắn

Tấm ốp

Y1

Y2

W1

W2

G

O/B

YK

GK/C

ACC+

ACC-

RH

RC
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Cổng TrickleStar
Trên trang Thiết bị (Devices), bạn có thể dùng các biểu tượng dưới chữ Hành động 
(Action) để thay đổi cài đặt của thiết bị.

Biểu tượng 
trên cổng Tên gọi Chức năng

Điều khiển Thay đổi nhiệt độ đã đặt, hệ thống, quạt, lịch/ 
   chức năng giữ và chế độ, đồng thời xem độ ẩm  
   và nhiệt độ phòng

Chế độ  Thiết lập nhiệt độ nóng/lạnh và chức năng quạt  
   cho các chế độ Ở nhà (Home), Đi vắng (Away),  
   Ngủ (Sleep) và Du lịch (Vacation)  
 
Lịch  Thêm/sửa/xóa các chế độ áp dụng theo ngày/ 
   tuần

Sử dụng  Giám sát lượng năng lượng đã sử dụng theo  
   ngày/tuần/tháng và tạo báo cáo tổng hợp

 
Cài đặt  Thiết lập trước cài đặt cho thiết bị điều nhiệt

 
Cảnh báo Thiết lập mức nhiệt độ và độ ẩm thấp/cao cần  
   cảnh báo



Thông tin hệ thống
Hệ thống: Kiểu cũ Dùng bơm nhiệt

Điều khiển quạt: Ga Điện

Nguồn cấp năng lượng: Cấp để làm mát Cấp để sưởi ấm
(Riêng đối với bơm nhiệt)
 
Loại HVAC: Sưởi ấm và làm mát Chỉ sưởi ấm Chỉ làm mát

Số kỳ sưởi ấm: Kỳ đơn Kỳ kép 
 
Số kỳ làm mát: Kỳ đơn Kỳ kép

Ghi chú:

© 2021 TrickleStar Inc.
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