BLE

PLUG

AND

PLAY

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

LƯU Ý SỬ DỤNG
Cảm ơn bạn đã sử dụng bộ Combo thiết bị đèn
chiếu sáng của Công ty Rạng Đông.
Tài liệu này có các thông tin hữu ích trong quá
trình lắp đặt và sử dụng sản phẩm. Bạn nên dành
thời gian đọc kỹ hướng dẫn và giữ lại trong
trường hợp cần sử dụng đến.
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MỤC LỤC

Lưu ý sử dụng

03

Giới thiệu thiết bị

05

Hướng dẫn lắp đặt

07

Tính năng sản phẩm

11

Điều khiển chiếu sáng theo kịch bản có sẵn

12

Điều khiển chiếu sáng tùy chỉnh

13

Hướng giải quyết các sự cố

14

Thông tin liên hệ
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GIỚI THIỆU THIẾT BỊ
Giới thiệu chung:
Bộ combo được tích hợp chuẩn điều khiển không dây và có hỗ trợ điều khiển từ xa.
Người dùng có thể sử dụng kịch bản đã được tích hợp sẵn, tăng giảm cường độ
sáng, thay đổi màu sắc ánh sáng theo ý thích.
Tính năng này mang lại sự tiện nghi và tiết kiệm điện năng.
STT

Model

1

SENSE 4

2

SENSE 6

3

SENSE 8

4

SENSE 10

AT20.RM 90/7W.C4
AT20.RM 110/9W.C4

x4

AT20.RM 90/7W.C6
AT20.RM 110/9W.C6

x6

AT20.RM 90/7W.C8
AT20.RM 110/9W.C8

x8

AT20.RM 90/7W.C10
AT20.RM 110/9W.C10

Diện tích
ứng dụng

Hình ảnh

x10

+
+
+
+

x1
x1
x1
x1

≤10 m2

10 - 15 m2
15 - 20 m2
20 - 25 m2

GIỚI THIỆU THIẾT BỊ
BỘ COMBO GỒM CÁC SẢN PHẨM:

1

Đèn LED âm trần Downlight

2

Sách HDSD

3

01 Bộ điều khiển
(Remote)

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Bảng tra kích thước khoét trần
Loại đèn

KT khoét trần(mm)

7W

Ø 90

9W

Ø 110

Lưu ý:
Chúng tôi khuyên bạn nên khoét lỗ mẫu
trong 1 số vật liệu của trần, để đảm bảo
kích thước khoét lỗ phù hợp với kích
thước lắp đặt của sản phẩm. Bạn phải
xác định chính xác các khu vực phù
hợp để lắp đặt các bộ đèn này. Hãy
đảm bảo khoảng trống trên trần các vị
trí lắp đặt không bị kích vướng với ống
nước, cáp điện..

MỞ HỘP SẢN PHẨM
1. Mở hộp bao bì và kiểm tra cẩn thận sản phẩm.
2. Thông báo lại cho chúng tôi nếu bạn thấy bất kỳ các hư hỏng hay thiếu phụ
kiện trong quá trình vận chuyển. Lưu giữ lại sản phẩm hư hỏng và vật liệu
đóng gói để bảo hành sản phẩm.
3. Không sử dụng sản phẩm này nếu đã bị hư hỏng.
THÔNG TIN AN TOÀN QUAN TRỌNG
1. Không thích hợp khi sử dụng những vị trí ẩm ướt.
2. Thích hợp sử dụng sản phẩm với hệ âm trần.
3. Nhiệt độ môi trường hoạt động tối đa 40°C
4. Không sử dụng đèn khi bị nứt vỡ kể cả khi đèn vẫn sáng.
5. Tránh để nước rơi vào đèn.
6. Không tháo rời các bộ phận của đèn.
7. Không sử dụng đèn với chiết áp điều chỉnh nguồn điện đầu vào.

CÁC BƯỚC LẮP ĐẶT
Bước 1: Ngắt điện trước khi lắp đặt.
Bước 2: Lấy dấu trần nhà theo kích thước khoét trần phù hợp với đèn (tra theo
bảng kích thước khoét trần).
Bước 3: Sử dụng công cụ thích hợp để khoét lỗ, đảm bảo phía trên trần không
có ống nước, cáp điện
Bước 4: Đấu nối đèn với nguồn điện 150V~250V, 50/60Hz theo sơ đồ đấu dây
(hình 9)
Bước 5: Đặt đầu nối, hộp nguồn vào khoảng trống của trần.
Bước 6: Đẩy tai treo lò xo theo chiều dọc mặt cắt lỗ khoét trần rồi đưa qua lỗ
khoét trần. Lò xo đi xuống cố định vị trí của đèn trên trần.
Bước 7: Bật nguồn điện sau khi đã đảm bảo lắp đặt xong và đấu đúng sơ đồ
đấu dây.
Bước 8: Sử dụng và tận hưởng những tiện ích bộ combo mang lại.

1

2
3

Tắt nguồn điện

KT khoét trần
5

4

6

7

8

Bật nguồn điện

SƠ ĐỒ ĐẤU DÂY

L
N
NGUỒN

ĐÈN
DOWNLIGHT

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Điều khiển bật/tắt đèn.
Thay đổi cường độ sáng của hệ thống đèn.
Thay đổi nhiệt độ màu ánh sáng của hệ thống đèn.
Điều khiển theo kịch bản đã được cài sẵn.
Điều khiển thiết bị đèn thông qua Bộ điều khiển.

BẤM 1 LẦN ĐIỀU KHIỂN ÁNH SÁNG
THEO KỊCH BẢN CÓ SẴN

GIẢI TRÍ:
Ánh sáng ấm, giúp con người tận
hưởng trọn vẹn không gian lãng
mạn với những bản nhạc du
dương hay những đoạn phim
hấp dẫn.

LỄ HỘI:
Phù hợp với những cuộc gặp
mặt liên hoan, sum họp gia đình.
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HÀNG NGÀY:
Ánh sáng trắng, cường độ mạnh
giúp tỉnh táo, tạo không gian
sang trọng.

Tắt đèn

Bật đèn

THƯ GIÃN:
Ánh sáng trung tính cường độ nhẹ
tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái,
thư giãn.

ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG TÙY CHỈNH

Độ sáng 50%

Độ sáng 75%

Độ sáng 100%

Ấn giữ để tăng độ sáng của đèn
Ấn giữ để giảm độ sáng của đèn
Ấn giữ để tăng nhiệt độ màu (ánh sáng trắng) của đèn
Ấn giữ để giảm nhiệt độ màu (ánh sáng ấm) của đèn
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HƯỚNG GIẢI QUYẾT CÁC SỰ CỐ
SỰ CỐ

Bộ điều khiển gặp sự cố không điều
khiển được thiết bị đèn.

HƯỚNG GIẢI QUYẾT
• Tắt/bật công tắc đèn 1 lần: đèn sẽ
sáng với trạng thái điều khiển trước
đó.
• Tắt/bật công với đèn 2 lần liên tiếp:
đèn sẽ sáng ở kịch bản Hằng ngày.

• Kiểm tra lại nguồn điện của thiết bị.
Thiết bị không hoạt động

• Pin của bộ điều khiển (Remote): Pin
CR2450 3V.
• Liên hệ với đại lý hoặc tổng đài
Rạng Đông.
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MỞ RỘNG THÊM ĐÈN VÀO HỆ THỐNG
CHUẨN BỊ ĐÈN
• Mua thêm đèn LED âm trần Downlight AT20.BLE
90/7W hoặc AT20.BLE 110/9W với số lượng phù hợp
nhu cầu tại các cửa hàng, đại lý của Rạng Đông.
• Lắp đặt và đấu nối đèn như hướng dẫn trên.
THÊM ĐÈN VÀO HỆ THỐNG
• Bấm giữ nút ON trên Bộ điều khiển đến khi đèn LED
xanh nhấp nháy thì nhả tay, quá trình thêm đèn
bắt đầu.
• Bộ điều khiển sẽ tự động thêm đèn vào hệ thống,
khi thêm đèn thành công đèn sẽ chớp nháy 3 lần
rồi chuyển sang ánh sáng ấm.
• Kết thúc quá trình thêm đèn, đèn báo trên bộ điều
khiển sẽ ngừng nháy xanh.
• Nếu muốn hủy ngay lập tức quá trình thêm đèn
của bộ điều khiển: bấm giữ nút ON đến khi đèn LED
đỏ nhấp nháy, quá trình thêm đèn sẽ kết thúc.
Lưu ý: Trong quá trình thêm đèn mới thì sẽ không
thực hiện điều khiển đèn bằng bộ điều khiển được.
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CẢM ƠN KHÁCH HÀNG
ĐÃ TIN TƯỞNG SỬ DỤNG SẢN PHẨM CỦA RẠNG ĐÔNG

Các vấn đề, thắc mắc về sản phẩm xin hãy liên hệ
tổng đài chăm sóc khách hàng của Rạng Đông

HOTLINE: 1900 2098

