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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  

ĐUÔI ĐÈN CẢM ỨNG KONO KN-LS8A 

ỨNG DỤNG: Tự động bật đèn khi có người di chuyển vào 
vùng cảm ứng, tự tắt khi không có người, lắp trong nhà vệ sinh, 
nhà kho, hành lang, cầu thang...  

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:  

• Điện áp 220V AC. 50Hz  
• Công suất: 60W 
• Góc quét: 120 độ. Độ nhạy cảm ứng : 4~6m. 
• Thời gian trễ: điều chỉnh được từ 20s đến 5 phút. 
• Thiết kế gắn tường hoặc gắn trần. Chiều cao lắp đặt 1,5 

~ 3,5 m. 
• Cảm ứng ánh sáng: điều chỉnh hoạt động cả ngày hoặc 

chỉ bật vào ban đêm. 
• Chuẩn đuôi đèn E27 thông thường. 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 

Gắn cảm biến lên tường bằng cách bắt 2 tắt kê và cố đình lên lường. 

Gắn đèn vào cảm biến: Sử dụng đèn đuôi vặn chuẩn E27 gắn vào cảm biến.                                                                            

SƠ ĐỒ NỐI DÂY:  

Nối nguồn điện vào 2 dây cảm biến 

 

 

CÁCH SỬ DỤNG 

Ø Chỉnh Cảm biến ánh sáng: Biểu tượng hình mặt trời 

• Xoay hết về bên phải (cùng chiều kim đồng hồ) LS8A bật đèn khi có chuyển 
động vào ban đêm 
• Xoay hết về bên trái (ngược chiều kim đồng hồ), bật đèn khi có chuyển động 
cả ngày lẫn đêm 
• Bạn nên đặt ở 1/2 dãy điều chỉnh, cảm biến sẽ bật đèn khi có chuyển động lúc 
vừa tối trời (khoảng 18 giờ) 
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Ø Thay đổi thời gian tự tắt đèn khi không còn chuyển động ( biểu tượng đồng hồ) 

• Xoay hết về bên trái (ngược chiều kim đồng hồ), khi không còn chuyển động, LS8A tự tắt đèn sau 20 
giây 

• Xoay hết về bên phải (cùng chiều kim đồng hồ), không còn chuyển động, LS8A tự tắt đèn sau 5phút 

Để test cảm biến khi mới gắn lên: chỉnh thời gian trễ về nhỏ nhất và chỉnh cảm biến ánh sáng hoạt động cả 
ngày và đêm 

 

LIÊN HỆ 

Cần hỗ trợ về sản phẩm quý khách truy cập trang www.KONO.vn hoặc quét QR code   

 


