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are trademarks or registered trademarks of their respective organizations. 
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1. Giới Thiệu 

1.1 Ổ Cắm Điện Wi-Fi Điều Khiển Từ Xa Qua Internet 

Ổ cắm điện điều khiển từ xa qua internet, có tích hợp các cảm biến nhiệt độ, độ ẩm (đất, không 

khí) là sản phẩm được thiết kế bởi công ty The Le Company (Viết gọn: LE) nhằm giới thiệu 

giao thức UHES protocol cho các thiết bị IoT. Các nhà sản xuất ổ cắm điện có thể sử dụng thiết 

kế của chúng tôi để sản xuất các ổ cắm điện Wi-Fi cho mục đích thương mại. Vui lòng liên hệ 

chúng tôi qua email info@lecompany.co hay website công ty www.lecompany.co để biết thêm 

chi tiết. 

 

1.2 Chạy Thử Ổ Cắm Điện Bằng Công Cụ Mô Phỏng 

Phần dưới đây sẽ giới thiệu cách thức hoạt động của ổ cắm điện Wi-Fi của công ty LE thông qua 

công cụ mô phỏng. Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu mẫu sản phẩm thật của ổ cắm điện Wi-Fi cho 

mục đích tham chiếu.  

Chúng tôi sẽ không sản xuất ổ cắm điện này cho mục đích thương mại nhằm tránh cạnh tranh trực 

tiếp với các đối tác sản xuất. 

  

mailto:info@lecompany.co
http://www.lecompany.co/
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2. Bắt Đầu Chạy Mô Phỏng Ổ Cắm Điện Wi-Fi 

2.1 Bước 1: 

Truy xuất vào link: https://neonplatform-nice-hyrax.cfapps.io hay www.neonplatform.com  

Đây là ứng dụng web cho phép người dung kết nối và điều khiển ổ cắm điện của họ thông qua internet. 

Đăng nhập vào ứng dụng với thông tin như sau: 

User name: “demo@lecompany.co”. 

Password: “demo”. 

Nếu đăng nhập thành công, bạn sẽ vào trang chính của các thiết bị như sau: 

 

 

Nhớ đừng logout khỏi trang. 

 

2.2 Bước 2: 

Truy xuất vào link sau: http://104.197.9.103/doc/uhes/index.html 

Đây là chương trình mô phỏng cùng lúc 2 ổ cắm điện. Điểm khác biệt với ổ cắm điện thật là phần cài đặt 

ban đầu cho ổ cắm được bỏ qua. Ngoài ra các giá trị nhiệt độ, độ ẩm chỉ là giá trị mô phỏng. 

https://neonplatform-nice-hyrax.cfapps.io/
http://www.neonplatform.com/
mailto:demo@lecompany.co
http://104.197.9.103/doc/uhes/index.html
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Nhấn nút “Open Connection” và chờ đợi cho đến khi nào nút “Start Timer” được cho phép.  

Tiếp theo nhấn vào nút “Start Timer”. 

Quay trở lại ứng dụng web ở bước 1. Nhấn vào nút “Connecting Devices” bạn sẽ thấy có 2 ổ cắm điện 

đang kết nối với tài khoản của bạn (demo@lecompany.co) .  

 

 

 

Nhấn vào bất kì một trong 2 biểu tượng ổ cắm trên, bạn sẽ đi vào chi tiết của ổ cắm đó. 

Ổ cắm điện mô phỏng có 2 khe cắm, các bộ hẹn giờ mở/tắt và 2 cảm biến nhiệt độ và độ ẩm. 

Chương trình mô phỏng (ở bước 2) sẽ cập nhật dữ liệu 5 giây một lần lên server. Để ngừng cập nhật, nhấn 

nút “Stop Timer” trong chương trình mô phỏng ở bước 2. 
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Nút “All Devices” hiển thị tất cả thiết bị mà bạn đã đăng kí. Ở đây chúng tôi đã đăng kí sẵn 2 thiết bị 

trong tài khoản demo@lecompany.co  

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ sang Tiếng Việt trong phần “User Information”. 

 

Chú ý: Tài khoản demo được công khai nên có thể được sử dụng bởi bất cứ ai trên thế giới, vì thế nếu có 

người khác đăng nhập vào ứng dụng bằng tài khoản này thì đăng nhập hiện tại của bạn sẽ tự động thoát. 

Hoặc ngay cả khi bạn đăng nhập lại ở một thiết bị khác, một trình duyệt khác … thì đăng nhập hiện tại 

của bạn sẽ tự thoát. 

 

mailto:demo@lecompany.co
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