HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
CÔNG TẮC THÔNG MINH 1 KÊNH (OS-LSW-121S/121G)
Công tắc thông minh 1 kênh (1C) là sản phẩm đa chức năng,
thay thế công tắc cơ truyền thống, Tắt/Mở và điều chỉnh cường
độ sáng của đèn trực tiếp trên công tắc hoặc qua ứng dụng
OnSky Smart trên smartphone. Đặc biệt hơn, 1C được trang bị
thêm hệ thống cảm biến chuyển động nhằm phục vụ mục
đích giám sát an ninh, bảo vệ an toàn và tiết kiệm năng lượng
cho ngôi nhà của bạn.

1. Thông số kỹ thuật
Giao thức làm việc
PLC

2-28 MHz

Wireless

IEEE 802.15.4: 2.4GHz

Phạm vi cảm biến

5m

Dòng tải

< 5A

Kích thước
Trọng lượng sản phẩm

258g

Kích thước sản phẩm (mm)

117 (cao) x 84 (rộng) x 57 (sâu)

Nguồn điện
Nguồn cấp

gọi và gửi tin nhắn SMS đến số điện thoại của người dùng (cần
phải đăng ký sử dụng dịch vụ này) và đồng thời gửi thông báo
lên ứng dụng OnSky Smart khi chế độ an ninh được bật.
• Chế độ tiết kiệm năng lượng: nếu cảm biến chuyển động
trên 1C phát hiện chuyển động, 1C sẽ kích hoạt mở đèn (khi
chế độ tự động được bật) và tự động tắt đèn sau khoảng thời
gian đã được cài đặt sẵn.
• Chức năng hẹn giờ: Tắt/Mở 1C theo ý muốn người dùng.
3. Lắp đặt và cài đặt:
Sơ đồ : 1C kiểm soát Tắt/Mở đèn.

110–240 VAC, 50/60 Hz

Hoạt động kết hợp với bộ điều khiển trung tâm

:điều chỉnh cường độ ánh sáng của đèn
(kết hợp với OS-LAM-110)
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2. Tiện ích :
• Tắt/Mở đèn bằng chế độ tùy chỉnh hoặc tự động (nhấn trực
tiếp vào nút bấm trên 1C hoặc thông qua nút Tắt/Mở trên ứng
dụng OnSky Smart).
• Điều chỉnh cường độ sáng đèn (kết hợp với OS-LAM-110)
trực tiếp bằng phím bấm Lên/Xuống trên 1C hoặc trên ứng
dụng OnSky Smart (chỉ thực hiện được nếu bật tính năng khu
vực trong ứng dụng OnSky Smart).
• Chế độ an ninh: nếu 1C phát hiện chuyển động, 1C sẽ kích
hoạt trạng thái mở đối với các thiết bị đang trong chế độ tự
động, kích hoạt chuông báo động,
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OnSky khuyến khích sử dụng rơ-le ở ngõ ra của 1C để tăng khả năng chịu tải.

• Mở bảng công tắc thông thường trên tường và thay thế bằng 1C.
• Nối lần lượt dây Nóng và Nguội (lạnh) từ nguồn điện với dây Nâu
và Xám của 1C.
• Nối dây Đỏ và dây Xám với tải.
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• Sau khi cấp nguồn và mở ứng dụng OnSky Smart, nhấn
vào mục Thông Tin, và mở chế độ cài đặt (nếu đã mở sẵn
thì tắt và mở lại), 1C sẽ tự động hiển thị trên ứng dụng và
sẵn sàng sử dụng.

4. Công tắc thông minh 1 kênh trên ứng dụng OnSky Smart:

Bảo hành 02 năm theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Vui lòng tham khảo tại
www.onskyinc.com | Hotline: 0888 008 459
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