
Hướng dẫn sử dụng KG316T
Bộ hẹn giờ điện tử tắt/mở thiết bị tự động thông minh tiết kiệm điện

Thông số sản phẩm: KG316T-VN
Loại thiết bị: Bộ hẹn giờ điện tử tắt/mở thiết bị tự động
Chức năng: Hẹn giờ
Kich thước (mm): Nhỏ gọn
VẤN ĐỀ - GIẢI PHÁP:
Bạn thường cảm thấy khó chịu khi phải chờ đợi để tắt điện, tắt quạt trong phòng, chờ nước đầy và tắt máy bơm nước, canh giờ tắt mở
đèn quảng cáo,…
Bạn muốn tiết kiệm điện trong nhà, các thiết bị điện trong nhà như: đèn, quạt, cơm điện, đèn hành lang, đèn cầu thang… sẽ tự động
bật và tắt theo giờ bạn mong muốn, tiết kiệm rất nhiều điện cho gia đình bạn.
Một số ứng dụng điển hình:

• Đèn chiếu sáng ở những khu vực công cộng tự bật đèn lúc 18h tối và tắt lúc 6h sáng mỗi ngày.

• Thiết bị điện trang trí, quảng cáo tự bật lức 17h30 (trời nhá nhem tối) và tự động tắt lúc 24h tối (đi ngủ không cần dùng tới
đèn trang trí => tránh rủi ro xảy ra sự cố điện, đồng thời tiết kiệm điện)

• Máy lạnh trong văn phòng làm việc tự bật lúc 7h sáng và tắt lúc 11h30 trưa (nghỉ trưa), rồi đến 13h bật lại cho đến 17h chiều
tự động tắt => tránh lãng phí điện ngoài giờ làm việc.

• Hẹn giờ bật máy bơm nước tưới cây, máy sục khí các trại nuôi thủy sản,... rồi tắt tự động mỗi ngày => chính xác, hiệu quả,
không tốn công sức và thời gian.

• Và vô số ứng dụng trong cuộc sống mà bạn có thể nghĩ ra để ứng dụng bộ hẹn giờ tắt/mở thiết bị tự động thông minh này.
Bộ hẹn giờ tắt/mở thiết bị tự động thông minh này giúp bạn tiết kiệm thời gian, các thiết bị điện sẽ tự động được tắt/mở với thời
gian bạn định trước.
Bạn chỉ cần cài đặt 1 lần cho các thiết bị, và timer sẽ làm việc đóng mở đúng thời gian bạn cài đặt và bộ nhớ của nó sẽ không mất đi
cho dù bị cúp điện (điều mà các bộ hẹn giờ bằng cơ không làm được).
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

• Công suất tải: 10A, 2200W, 220VAC
• Nguồn điện tiêu chuẩn hoạt động: 220VAC/50Hz
• Dãy điện áp làm việc: từ 160VAC...240VAC
• Công suất tiêu thụ: nhỏ hơn 1W
• Có 10 bộ nhớ cài đặt ON và 10 bộ nhớ cài đặt OFF
• Khoảng cách thời gian cài đặt tắt/mở tối thiểu 1 Phút
• Khoảng cách thời gian cài đặt tắt/mở tối đa 168h (1 tuần lễ).
• Có pin chờ khi mất điện => không bị mất bộ nhớ hẹn giờ
• Có thể chọn lịch làm việc cho timer trong cả tuần hoặc từng ngày riêng lẻ trong tuần.
• Sai số thời gian của đồng hồ chuẩn trên máy: không quá 0.5s/ngày

• Nhiệt độ làm việc: -25 độ C...+60 độ C
• Độ ẩm môi trường làm việc < 95%
• Kích thước: 120x74x50mm
• Trọng lượng: 200g

Cách lắp đặt thiết bị:
Chỉ cần gắn dây điện lấy từ nguồn điện 220VAC nhà bạn vô ngõ vào bộ Timer, rồi gắn thiết bị cần điều khiển vào ngõ xuất
điện ra của bộ Timer là nó sẽ giúp bạn canh thời gian và tắt mở thiết bị điện của bạn một cách tự động và hiệu quả.



Cách cài đặt thông số trên máy:
* Cái đặt thời gian chuẩn: Ta cài thời gian hiện tại vào máy để làm thời gian chuẩn cho máy hoạt động.

• Nhấn và giữ nút CLOCK rồi nhấn nút HOUR để thay đổi giờ hiện tại.
• Nhấn và giữ nút CLOCK rồi nhấn nút MINUTE để thay đổi phút hiện tại.
• Nhấn và giữ nút CLOCK rồi nhấn nút WEEK để thay đổi thứ (ngày trong tuần) hiện tại.

* Cái đặt thời điểm tăt/mở thiết bị tự động:
Để dễ hiểu xin trình bày qua những ví dụ sau:
VD1: cài bộ nhớ số 2 để bật thiết bị vào lúc 8h30 sáng và tắt thiết bị vào lúc 13h10 trưa của các ngày thứ BA (TUESDAY), thứ Năm
(THURSDAY),và thứ Bảy (SATUSDAY)

1. Nhấn nút TIMER cho đến khi xuất hiện kí hiệu "2-ON" ở góc dưới phía bên trái màn hình => vào trạng thái cài đặt thời
điểm bật thiết bị cho bộ nhớ số 2.

2. Nhấn nút HOUR để chỉnh giờ đến giá trị 8h.
3. Nhấn nút MINUTE để chỉnh phút đến giá trị 30 phút.
4. Nhấn nút WEEK cho đến khi phía trên đỉnh màn hình hiển thị các kí hiệu: TU_TH_SA
5. Nhấn nút TIMER cho đến khi xuất hiện kí hiệu "2-OFF" ở góc dưới phía bên trái màn hình => vào trạng thái cài đặt thời

điểm tắt thiết bị cho bộ nhớ số 2.
6. Nhấn nút HOUR để chỉnh giờ đến giá trị 13h.
7. Nhấn nút MINUTE để chỉnh phút đến giá trị 10 phút.
8. Nhấn nút WEEK cho đến khi phía trên đỉnh màn hình hiển thị các kí hiệu: TU_TH_SA
9. Nhấn nút CLOCK để chuyển ra màn hình giờ hiện tại.
10. Nhấn nút AUTO/MANUEL chuyển mũi tên hướng vào kí tự "AUTO" để bắt đầu quá trình tắt mở thiết bị theo thời gian đã

cài đặt một cách tự động.
VD2: cài bộ nhớ số 10 để bật thiết bị vào lúc 18h00 chiều và tắt thiết bị vào lúc 6h00 sáng các ngày trong tuần (ứng dụng bật/tắt đèn
đường)

1. Nhấn nút TIMER cho đến khi xuất hiện kí hiệu "10-ON" ở góc dưới phía bên trái màn hình => vào trạng thái cài đặt thời
điểm bật thiết bị cho bộ nhớ số 10.

2. Nhấn nút HOUR để chỉnh giờ đến giá trị 18h.
3. Nhấn nút MINUTE để chỉnh phút đến giá trị 00 phút.
4. Nhấn nút WEEK cho đến khi phía trên đỉnh màn hình hiển thị đầy đủ các kí hiệu: MO-TU_WE_TH_FR_SA_SU
5. Nhấn nút TIMER cho đến khi xuất hiện kí hiệu "10-OFF" ở góc dưới phía bên trái màn hình => vào trạng thái cài đặt thời

điểm tắt thiết bị cho bộ nhớ số 10.
6. Nhấn nút HOUR để chỉnh giờ đến giá trị 6h.
7. Nhấn nút MINUTE để chỉnh phút đến giá trị 00 phút.
8. Nhấn nút WEEK cho đến khi phía trên đỉnh màn hình hiển thị đầy đủ các kí hiệu: MO-TU_WE_TH_FR_SA_SU
9. Nhấn nút CLOCK để chuyển ra màn hình giờ hiện tại.
10. Nhấn nút AUTO/MANUEL chuyển mũi tên hướng vào kí tự "AUTO" để bắt đầu quá trình tắt mở thiết bị theo thời gian đã

cài đặt một cách tự động.
Ngoài ra khi đã vào trạng thái cài đặt tắt/mở thiết bị ta có thể nhấn nút RESET/RECALL cho đến khi màn hình xuất hiện kí hiệu "--
:--" để hủy thời gian/tắt mở thiết bị tại vị trí bộ nhớ đó hoặc nhấn nút này thêm 1 lần nữa để lấy lại thời gian cài đặt.
* Bật/tắt thiết bị bằng tay:
Nhấn nút AUTO/MANUEL chuyển mũi tên hướng vào kí tự "OFF" để tắt thiết bị (đèn xanh WORK tắt) hoặc chuyển mũi tên hướng
vào kí tự "ON" để bật thiết bị (đèn xanh WORK sáng).


