
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHUÔNG HẸN GIỜ CHG -01 

I- GIỚI THIỆU. 
Chuông hẹn giờ cho nhà xưởng, chuông hẹn giờ cho trường học CHG-01 được sử dụng rộng 
rãi trong nhà xưởng hoặc trường học để báo giờ làm việc, báo giờ vào lớp, báo giờ ra chơi. Bộ 
chuông hẹn giờ này sử dụng âm thanh loa báo, tiếng nhạc có thể lựa chọn được, điều chỉnh lớn 
nhỏ tùy thuộc vào mục đích sử dụng của người dùng. 

II- THÔNG SỐ KỸ THUẬT. 
- Nguồn điện sử dụng: 220V. 
- Số lần phát nhạc/ngày: 24 lần. 
- Lựa chọn hẹn giờ bật, tắt cho tất cả các ngày trong tuần, hoặc từ T2-T7, T2-T6..... 
- Tự động lặp lại trong tuần mà không cần phải cài đặt lại. 
- Có Pin nhớ chương trình đã cài đặt khi mất điện. 
- Âm lượng: 110dB (Có thể phát nhà xưởng 2000m2, cho trường học, hoặc văn phòng) 
- Có thể lựa chọn bản nhạc tùy thích 100 bản nhạc sẵn. (Nếu khách hàng có nhu cầu phát nhạc 
theo yêu cầu riêng, vui lòng gửi cho chúng tôi file MP3 trước). 
- Có thể điều chỉnh âm lượng phù hợp. 
 
Bộ sản phẩm gồm: 
1. Bộ chuyển đổi nguồn: Adaptor 220V ->5V. 
2. Bộ hẹn giờ phát nhạc; 
3. Loa nén 10W. 

 
 

III- CÀI ĐẶT GIỜ PHÁT NHẠC VÀ CHỌN NHẠC. 
1. CÀI ĐẶT THỜI GIAN THỰC. 

Thời gian thực chính là đồng hồ hệ thống hiển thị phải đúng với thời gian thực tế. Để 
cài đặt cho đồng hồ ta làm như sau: 
Một tay nhấn và giữ phím “clock” Đồng thời ấn các phím sau để điều chỉnh: 



Week: Chỉnh ngày trong tuần đúng với ngày thứ thực tế. 
H: Chỉnh giờ đúng với giờ thực tế. 
M: chỉnh phút đúng với phút thực tế. 
Sau khi lấy đồng hồ thời gian thực xong bạn chuyển qua đặt giờ phát nhạc. 

2. CÀI ĐẶT THỜI GIAN PHÁT NHẠC. 
Bộ hẹn giờ có tổng cộng 24 lần có thể phát nhạc trong ngày, nhạc sẽ được phát ngay 

thời gian “On”. Thời gian phát nhạc tùy thuộc vào độ dài của từng bản nhạc mà bạn lựa chọn, 
có bài nhạc từ vài giây tới vài phút. Nếu khách hàng có nhu cầu phát nhạc theo yêu cầu riêng, 
vui lòng gửi cho chúng tôi file MP3 trước 
Để cài đặt hẹn giờ bạn làm như sau: 
- Ấn phím “timer” để màn hình hiện 1ON – Thời gian phát nhạc lần đầu tiên. 

Bạn sử dụng các phím “Week” để chọn các ngày trong tuần phát nhạc.  
                            Phím “H” để chọn giờ 
                            Phím “M” để chọn phút. 

- Sau khi chọn 1ON xong bạn chuyển sang cài đặt 1OFF bằng cách ấn phím “timer” lần nữa. 
Bạn cũng sử dụng các phím “Week”, “H”, “M” để cài đặt thời gian như 1ON. Thông 
thường bạn nên để khoảng cách thời gian giữa 1ON – 1OFF là 1 phút.  

- Thời gian “Off” không quyết định đến thời gian phát nhạc của bản nhạc. Nhưng thông số 
này vẫn bắt buộc phải cài đặt để có thế cài đặt cho các lần phát nhạc lần sau. 

- Các lần phát nhạc tiếp theo bạn làm tương tự như trên để cài đặt. Giả sử một ngày bạn có 
20 lần phát nhạc thì bạn sẽ cài đặt thời gian cho 1ON, 1OFF , 2ON, 2OFF…. 20ON , 20OFF.  Bạn 
ghi nhớ: 1OFF sẽ sau 1ON 1 phút và 2OFF  sẽ sau 2ON là 1 phút….. 
Ví dụ: Để phát nhạc vào đầu giờ làm việc lúc 7h30 và 11h00 là nghỉ trưa bạn cài như sau: 
1ON: 7h:30   - 1OFF: 7h:31. 
2ON: 11h:00 – 2OFF: 11h:01. 
Thời gian cài đặt này sẽ được lưu trữ ngay cả khi mất điện nên bạn sẽ không phải cài đặt 
lại khi được cấp nguồn trở lại. 

3. LỰA CHỌN BẢN NHẠC VÀ ĐIỀU CHỈNH ÂM LƯỢNG 
Các bản nhạc được chúng tôi lựa chọn và nạp vào thẻ nhớ dưới dạng MP3. Chúng tôi 

đã lựa chọn khoảng 100 bản nhạc tùy thuộc vào độ ngắn dài khác nhau để phù hợp với từng 
nhu cầu của khách hàng. Đồng thời chúng tôi luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của các bạn và 
thường xuyên cập nhật những bản nhạc phổ biến nhất. 
 

Để lựa chọn bản nhạc phù hợp thì bên cạnh bộ hẹn giờ có một nút ấn chìm, bạn dung 
một đầu que nhỏ nhấn nhả để lựa chọn bản nhạc. Mỗi lần nhấn nhả thì bộ phát nhạc sẽ phát 
một bản nhạc khác nhau, bạn chọn bản nhạc nào thì dừng ở bản nhạc đó. Khi đến thời gian On 
mà bạn đã cài đặt ở trên thì bộ phát nhạc sẽ phát bản nhạc mà bạn đã lựa chọn. 
Để điều chỉnh âm lượng, bạn nhấn và giữ tay trên phím nhấn, âm lượng sẽ nhỏ dần. 
 

Bản nhạc và mức âm lượng không được lưu trữ khi mất điện, vì vậy nếu bạn rút nguồn 
ra và cấp lại thì bản nhạc sẽ trở về bài mặc định của bộ hẹn giờ. Và mức âm lượng sẽ là mức 
lớn nhất. 


