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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỘP IoT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. GIỚI THIỆU 
Hôp IoT và Ứng dụng FREE Drum Filter có sẵn trên kho ứng dụng Apple Store và Google Play giúp người 
dùng giám sát, điều khiển và gửi thông báo đến điện thoại thông minh với những tính năng như sau: 
 

TÍNH NĂNG HIỂN THỊ NỘI DUNG HÌNH THỨC  
HOẠT ĐỘNG 

Trạng thái kết nối 
Biểu tượng 

hoặc 
Chấm Xanh: Có điện và đang kết nối 
Chấm Đỏ: Mất kết nối hoặc mất điện 

Hiển thị và gửi 
thông báo 

Trạng thái hoạt động TỐT / LỖI 
Cảnh báo khi cảm biến an toàn kích 
hoạt, cho biết hoạt động của hệ thống 
lọc bị dừng cần được kiểm tra ngay 

Hiển thị và gửi 
thông báo 

Trạng thái mực nước TỐT / CHÚ Ý Hệ thống vẫn hoạt động, cần chú ý kiểm 
tra mực nước khi có thể 

Hiển thị và gửi 
thông báo 

Trạng thái xịt rửa ĐANG RỬA / 
DỪNG 

Hiển thị trạng thái máy đang dừng hay 
đang xịt rửa Hiển thị 

Số lần xịt rửa 1234 Hiển thị tổng số lần xịt rửa từ lần xoá 
cuối Hiển thị 

Xoá số lần xịt rửa Nút ấn Xoá số lần xịt rửa về 0 và hiển thị thời 
gian xoá để theo dõi 

Hiển thị và điều 
khiển 

Xịt rửa chủ động (*) Nút ấn Ấn và giữ để kích hoạt chu trình xịt rửa Điều khiển 

Xịt rửa trong ngày 123 Hiển thị tổng số lần xịt rửa trong 24h qua Hiển thị trong nhật 
ký 

Cảnh báo xịt rửa 
trong ngày 123 Cảnh báo số lần xịt rửa tăng cao bất 

thường (quá 300 lần / 24h) 
Hiển thị và gửi 
thông báo 

Lần xịt rửa gần nhất Thời gian Ngày giờ lần xịt rửa gần nhất Hiển thị trong nhật 
ký 

Nhật ký Sự kiện 
Thời gian 

Ghi lại những biến cố quan trọng theo 
thời gian thực 

Hiển thị Nhật ký 
trong 7 ngày 

Quản lý nhiều thiết 
bị và đặt tên riêng 

Hồ A 
Hồ B 

Kết nối cùng lúc nhiều hộp IoT của nhiều 
máy trên cùng ứng dụng và đặt tên riêng 

Đầy đủ chức năng 
cho từng máy 

Ngôn ngữ Giao diện Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh Tuỳ chọn ngôn ngữ 

(*) Tính năng chỉ áp dụng cho máy sản xuất từ 2022 trở về sau. 
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Tải ứng dụng FREE Drum Filter có sẵn trên App 
Store hoặc Google Play:  

Dùng chức năng tìm kiếm tên ứng dụng “FREE 
Drum Filter” hoặc quét mã QR Code hình bên 
hoặc link bên dưới để tải ứng dụng 

	

 

2. TẢI ỨNG DỤNG 

 
 
 
 
 
 

 App Store Link:     https://apps.apple.com/us/app/free-drum-filter/id1597472915 
 Google Play Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.freedrumfilterandroid.iot 
 
3. ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG 
• Cung cấp địa chỉ email cho nhà cung cấp để nhận email kích hoạt sử dụng. 
• Kích hoạt tài khoản theo chỉ dẫn từ email nhận được và tự đặt mật khẩu cho tài khoản của mình. 
• Đăng nhập vào Ứng dụng với tài khoản là địa chỉ email và mật khẩu vừa tạo. 
 

4. CÀI ĐẶT CHO HỘP IoT 

• Cắm cáp Hộp IoT vào cổng IoT Box trên Hộp Điều khiển (Control Box) của máy và ấn mở nút nguồn trên 
Hộp IoT, đèn Xanh sáng. 

• Hộp IoT sẽ phát ra mạng Wifi tên “FREE Drum IoT”, dùng điện thoại kết nối vào mạng Wifi này. (**) 

• Mở ứng dụng (đã đăng nhập vào tài khoản vừa tạo bên trên), chọn dấu + (thêm thiết bị) ở góc trên bên 
phải màn hình. 

• Màn hình xuất hiện ô trống để điền thông tin mạng Wifi kết nối cho Hộp IoT. Điền chính xác Tên (SSID) và 
Mật khẩu của mạng Wifi mà hộp IoT sẽ kết nối, sau đó bấm LƯU. (Hình 1) 

• Chờ khoảng 10 giây để thiết bị cấu hình (Hình 2) và thiết bị báo “đang kết nối” (hình 3) --> hoàn tất. 

• Tên mặc định của thiết bị là FREE Drum IoT, có để thay đổi tên hoặc xoá thiết bị bằng cách vuốt ngang 
qua trái tên trong mục Thiết bị để vào 2 tuỳ chọn này. 

            Hình 1 

               Hình 2 
             

            Hình 3 
 

(**) Nếu không tìm thấy mạng Wifi “FREE Drum IoT”, thưc hiện Reset hộp IoT như sau:  
Ấn và giữ nút Reset (nằm chìm bên hông hộp IoT) trong khoảng 10 giây. 


