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Hướng Dẫn Sử Dụng 

Chuông Cửa Không Dây KONO KN-M526 

Tổng quan sản phẩm:  

• Kiểu dáng đẹp, sang trọng, độ bền cao.   
• Tiêu hao nguồn thấp.   
• Khoảng cách không dây giữa chuông và nút 

khoảng 35 ~ 50m.   
• 52 kiểu chuông tùy thích .   
• 4 mức tùy chỉnh âm lượng.   
• Dễ dàng lắp đặt.   

Thông số kỹ thuật:   

• Nguồn điện áp cấp cho Chuông (bộ thu): 220V AC.   
• Nguồn điện áp của nút nhấn (bộ phát):  12VDC (pin A23).   
• Công suất tiêu hao của nút nhấn (bộ phát): <10mW.   

• Âm lượng: 25 – 110dB ( tuỳ chỉnh ) 
• Tần số hoạt động: 433MHz.   
• Khoảng cách không dây: 35 ~ 50 m.   

Hướng dẫn sử dụng:   

• Tháo miếng chắn bảo vệ pin ra khỏi nút nhấn như hình bên.   
• Cắm chuông vào ổ cắm điện.   
• (1) là nút điều chỉnh âm lượng.   
• (2) là nút chọn kiểu chuông.   
• Để lựa chọn kiểu chuông. Nhấn nút số (2) nhiều lần cho tới khi 

chọn được kiểu chuông ưng ý. Sau đó nhấn cùng lúc nút (1) và 
nút (2) để lưu lại.   

• Để tăng/giảm âm lượng nhấn nút số (1) nhiều lần âm lượng 
chuông sẽ thay đổi theo thứ tự 1 -> 2 -> 3 ->4 ->1 ->2 ->... 
trong đó 1 là mức nhỏ nhất, 4 là mức lớn nhất.   

• Để cài đặt thêm nút nhấn, cảm biến chuyển động, ta đồng thời 
nhấn giữ 2 nút (1) và (2) sau đó cắm chuông vào ổ cắm điện. 
Kích hoạt nút nhấn hoặc cảm biến, đèn trên chuông nhấp nháy 3 
lần và có 1 âm báo là đã thực hiện thành công.   

 


