HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÔNG TẮC CẢM ỨNG SK SERIES
Hãy đọc kỹ hướng dẫn sau đây trước khi tiến hành lắp đặt , nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp không
làm theo hướng dẫn.

CHÚ Ý QUAN TRỌNG.
1.
2.
3.

Không thực hiện lắp đặt khi chưa ngắt nguồn điện.
Lắp đúng theo sơ đồ hướng dẫn của sản phẩm.
Không để công tắc làm việc quá tải

I.

CÁC BƯỚC ĐẤU DÂY.

Sau khi đấu nối dây xong, cấp nguồn điện và chờ khoảng 1 đến 2 giây. Dùng tay chạm vào các phím cảm ứng để bật tắt đèn.

II.

HỌC LỆNH TỪ REMOTE 315MHZ

Các công tắc dòng SK- A8xx có 3 loại lệnh có thể học đó là:
Lệnh ON/OFF – một phím vừa ON, vừa OFF.
Lệnh ON

- Phím chỉ có tác dụng ON.

Lệnh OFF

- Phím chỉ có tác dụng OFF.

Trình tự học lệnh như sau.
Chạm và giữ tay trên phím cảm ứng muốn gán lệnh remote khoảng 3-5 giây đến khi cả 3 đèn đều sáng màu đỏ thì bỏ tay ra. Lúc này
công tắc đã vào trạng thái học lệnh, trình tự học lệnh sẽ là ON/OFF, ON/OFF, ON/OFF, ON,OFF. Công tắc có thể nhớ được 5 mã
lệnh remote cho 1 phím cảm ứng, 3 mã lệnh đầu là nút ấn vừa ON, vừa OFF. Các mã tiếp theo chỉ có chức năng ON và chức năng
OFF
1.

HỌC LỆNH ON/OFF

-

Vào trạng thái học lệnh.
Ấn nút trên remote và nghe có tiếng “bip” trên công tắc phát ra là học thành công.
Nếu muốn học thêm nút ON/OFF thì nhấn thêm nút khác trên remote nếu không thì thoát khỏi chế độ cài đặt.
Thoát khỏi chế độ cài đặt bằng cách nhấp liên tiếp trên phím cảm ứng cho đến khi relay nghe được 3 tiếng “bip””bip””bip”.

2. HỌC LỆNH “ON” (CHỈ CÓ TÁC DỤNG “ON” )

-

Đưa công tắc vào chế độ học lệnh.
Nhấp một nhấp trên phím cảm ứng, nghe 2 tiếng “bip”,”bip”.
Ấn nút trên remote và nghe 3 tiếng “bip”,”bip”,”bip” từ công tắc.
Thoát ra khỏi chế độ cài đặt bằng cách nhấp liên tiếp trên phím cảm ứng để thoát.

3.

HỌC LỆNH OFF (CHỈ CÓ TÁC DỤNG “OFF”)

-

Đưa công tắc vào chế độ học lệnh.
Nhấp hai nhấp trên phím cảm ứng, nghe 3 tiếng “bip”, “bip”,”bip”.
Ấn nút trên remote và công tắc sẽ tự thoát khỏi chế độ cài đặt.
(Mẹo nhỏ: Nếu bạn muốn học liên tục 5 mã remote bạn chỉ cần đưa công tắc vào chế độ học lệnh và ấn tương ứng 5 nút ấn trên
remote. 3 nút đầu tiên sẽ có tác dụng ON/OFF, nút thứ 4 chỉ ON, nút thứ 5 chỉ OFF.)

4. XÓA CÁC REMOTE ĐÃ HỌC
Nếu bạn muốn xóa các remote đã nhớ trong công tắc thì bạn thực hiện như sau:
Muốn xóa remote được lưu trên nút cảm ứng nào thì chạm và giữ tay trên nút cảm ứng đó cho đến khi bạn nghe được 4 tiếng kêu
“bip...bip...bip....bip” thì bỏ tay ra, lúc này các mã lệnh được cài đặt để điều khiển cho nút ấn đó được xóa khỏi bộ nhớ, với các nút
khác bạn thực hiện tương tự.
(Chú ý: Bạn thao tác với nút cảm ứng nào thì sẽ chỉ tác dụng với nút cảm ứng đó, không ảnh hưởng đến nút khác)

III.

THÔNG SỐ CƠ BẢN

Điện áp định mức: 110 ~220VAC
Tần số nguồn điện định mức: 50/60Hz
Tần số điều khiển: 315Mhz.
Công suất tiêu thụ: <0.06W
Dòng điện chịu tải của tiếp điểm: 5A.

Chú ý:
1.

2.

Khi sử dụng với bóng đèn LED, hãy sử dụng đèn của những Công ty uy tín, chính hãng để bảo vệ tiếp điểm của công tắc.
(Thực tế có nhiều đèn led sử dụng những bộ nguồn (Adaptor) kém chất lượng không có bộ phận chống shock nên khi đóng
ngắt đèn dòng quá độ rất lớn, dễ làm hỏng các linh kiện của công tắc)
Khi bạn tắt đèn nhưng đèn bị nháy, có thể bạn đã đấu ngược nguồn điện. Hãy kiểm tra dây pha (dây L) và dây trung tính
(dây N) kỹ trước khi đấu điện.

Mọi thắc mắc và đóng góp xin gửi về hòm thư : hotro.smartelectric@gmail.com
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