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Hướng Dẫn Sử Dụng 

Chuông Cửa Không Dây KN-M525 

Chuông cửa không dây thông minh KN-M525, giải pháp báo khách thông minh cho văn phòng, cửa hàng, 

nhà riêng...  

 

I .Tính năng  

• Chuông và nút nhấn hoàn toàn không dây   
• Cài đặt thêm được tới 30 thiết bị, bao gồm nút nhấn không dây, remote, cảm biến hồng ngoại   
• Các chế độ: báo khách, báo động, tiếng nhạc tùy chỉnh   
• 4 mức âm lượng   
• 1 nút nhấn có thể sử dụng cho nhiều chuông   

II. Cài đặt 

• Chọn kiểu chuông: nhấn nút  và   để chọn kiểu chuông  
• Điều chỉnh âm lượng: nhấn nút để điều chỉnh âm lượng  
• Cài đặt nút nhấn: 	

Nhấn giữ đồng thời nút và nút , đèn led trên chuông sẽ 
sáng lên. Sau đó nhấn nút trên nút nhấn để truyền tín hiệu về 
chuông, đèn led sẽ sáng nhấp nháy báo hiệu đã nhận tín hiệu. 
Nhấn nút  để hoàn tất việc cài đặt. 	

• Cài đặt cảm biến 	
Nhấn giữ đồng thời nút và nút đèn led trên chuông sẽ sáng lên. Sau đó kích hoạt cảm biến 
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hồng ngoại để truyền tín hiệu về chuông, đèn led sẽ sáng nhấp nháy báo hiệu đã nhận tín hiệu. Nhấn 
nút để hoàn tất việc cài đặt. 	

• Cài đặt Remote 	
Nhấn giữ đồng thời nút và nút  , đèn led trên chuông sẽ sáng lên. Sau đó nhấn một nút bất kỳ 
trên remote để truyền tín hiệu về chuông, đèn led sẽ sáng nhấp nháy báo hiệu đã nhận tín hiệu. Nhấn 
nút để hoàn tất việc cài đặt. 	

• Xóa toàn bộ thiết bị đã cài vào chuông. Lấy chuông ra khỏi ổ cắm điện, sau đó nhấn giữ nút và 
cắm chuông lại vào ổ cắm điện vẫn nhấn giữ nút cho tới khi đèn led ngừng nháy. Toàn bộ thiết bị 
cài vào chuông đã được xóa.  

III. Thông số kỹ thuật  

• Điện áp làm việc: AC 100v-240v ( đối với chuông)  Pin A27(đối với nút nhấn)   
• Dòng điện làm việc < 100mA   
• Tần số làm việc: 433MHz   
• Nhiệt độ làm việc: -10°C ~ 50°C   
• Khoảng cách truyền tín hiệu: 50m   

IV. Trong hộp gồm có   

• Chuông không dây   
• Nút nhấn không dây   
• Hướng dẫn sử dụng 

 
LIÊN HỆ 

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

 


