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Hướng Dẫn Sử Dụng 

Cảm ứng bật đèn KONO KN-S06 

Giới Thiệu:  

Rất tiện lợi gắn tắt mở đèn tự động ở sân trước, sân sau, hành lang, sân thượng, nhà vệ sinh… 

Giải pháp tiết kiệm điện cho nhà bạn: đèn chỉ bật khi có người.  

Thông Số Kỹ Thuật:  

Ø Nguồn điện: 220V/AC . Tần số: 50 Hz   

Ø Độ cảm ứng ánh sáng : 3~2000LUX (điều chỉnh)   

Ø Góc quét: dọc 110 độ, 360 độ ngang   

Ø Thời gian trễ: 10 giây đến 7 phút ( điều chỉnh)   

Ø Khoảng cách cảm ứng: 4~6 m   

Ø Chiều cao lắp đặt: 2,5~ 3,5 m   

Ø Chịu tải: Tải trở 1200W – Cuôn dây:300 W   

Ø IP20, thiết kế gắn tường hoặc gắn trần.   

Chức Năng:  

 

 

 

 

 

Time: chỉnh thời gian trễ khi không còn chuyển động. Từ 10 giây đến 7 phút.  

• Tăng thời gian: vặn về phía “ + “cùng chiều kim đồng hồ.   
• Giảm thời gian: vặn về phía “-“ ngược chiều kim đồng hồ.   

Lux: chỉnh độ tương thích ánh sáng cho cảm biến hoạt động 	

• Hoặt động liên tục: vặn về phía theo cùng chiều kim đồng hồ  

• Chỉ hoạt động vào ban đêm (trời tối ): vặn về phía ngược chiều kim đồng hồ.  
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 Lắp Đặt:  

1: Gắn khớp nối giữa và bắt vít 	

2. Gắn chân đế với cảm biến 	

3. Gắn Cảm biến lên tường hoặc trần  

Sơ Đồ Nối Dây:  

KN-S06 có 3 dây: Nâu – Xanh – Đỏ  

Nâu – Xanh: nối vào nguồn cấp thiết bị  

Đỏ - Xanh: nối ra đèn. Theo hình bên  

 

Sau khi kết nối và cắm nguồn điện. Cảm biến sẽ khởi động 15 ~ 20 giây.  

Bạn di chuyển trong vùng cảm ứng để đèn bật.  

Bạn cân chỉnh góc quét cho phù hợp với vị trí cần bật đèn của mình bằng cách xoay khớp nối . Khi chọn vị 
trí phù hợp thì vặn ốc cố định khớp nối.  

Lưu ý: Tránh gắn cảm ứng bật đèn KN-S06 những vị trí có nguồn nhiệt cao. Như mấy giặt, mấy điều hòa, 
cửa thông gió, cây cối...  

 

LIÊN HỆ 

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


