Lumi Vietnam.,JSC

Bộ sản phẩm đóng gói

Sử dụng an toàn

Thiết bị LM-MS

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Không sử dụng nguồn điện khác với nguồn điện được ghi
trong thông số kỹ thuật của thiết bị.

Bộ vít lắp đặt

Ngắt nguồn điện của thiết bị trước khi lắp đặt, tháo gỡ
hoặc sửa chữa thiết bị.

Mắt che cảm biến
Hướng dẫn sử dụng

Không để thiết bị ở nơi nhiệt độ cao

Lumi Vietnam.,JSC

H

NG D N S D NG

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG CẦU THANG
Model: LM- ws

Không để thiết bị ở nơi ẩm ướt gần nguồn nước

Thông số kỹ thuật
Điện áp hoạt động

100-240V ~ 50-60Hz

Công suất tiêu thị không tải

<0.5W

Nhiệt độ hoạt động

CÔNG TẮC CẦU THANG TÍCH HỢP CẢM BIẾN 2IN1
MODEL: LM-MS

Lời nói đầu

Không tự tháo mở thiết bị khi không cần thiết
Không lau chùi thiết bị bằng các hóa chất ăn mòn

0 C - 50 C
Đèn sợi đốt: 500W

Công suất tải

Tuân thủ các quy định của môi trường khi loại bỏ hoặc tái
chế thiết bị và các vật liệu bao bì của thiết bị.

Led : 150W

Kích thước Phiên bản chữ nhật

80 x 121,5 x 31,5

Phiên bản vuông

95 x 95 x 31,5 mm

Chức năng của thiết bị

Vùng cảm ứng của thiết bị

Cảm ơn bạn đã lựa chọn bộ thiết bị cảm biến chuyển động cấu thang
LM-MS của Lumi. Khi đến với Lumi, bạn sẽ nhận được chế độ chăm
sóc khách hàng tốt nhất và được hỗ trợ lắp đặt bởi các chuyên gia kỹ
thuật trên khắp các tỉnh thành.

Thiết bị công tắc tích hợp cảm biến của Lumi có 2 góc quét phát hiện
chuyển động quý khách hàng cần lưu ý để lắp đặt sản phẩm cho hợp
lý. Nhìn hình cảm biến dưới, sẽ thấy:

Thiết bị LM-MS sử dụng công nghệ cảm ứng điện dung, để bật/tắt
thiết bị điện, chỉ cần chạm nhẹ vào biểu tượng bàn tay trên bề mặt
kính. Màu đỏ tương ứng đèn bật, màu xanh tương ứng đèn tắt.

+ Góc phát hiện chuyển động 1 : góc 150 .

Trước khi sử dụng sản phẩm mới, xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử
dụng này để đảm bảo bạn biết cách vận hành và sử dụng các chức
năng của thiết bị một cách an toàn và hiệu quả.

+ Góc phát hiện chuyển động 2 : góc 35 .

Thiết bị tích hợp cảm biến phát hiện chuyển động trong vùng cảm
ứng. Thiết bị có 2 chế độ hoạt động: Ấn giữ nút cảm ứng auto 1s ( led
nháy hồng 4 lần) để chuyển giữa các chế độ.

Góc phát hiện chuyển động 2 nhỏ hơn góc phát hiện chuyển động 1.

Chúng tôi sẽ không chịu bất cứ sự hư hại nào do người dùng không
tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng.

Giới thiệu thiết bị
Công tắc cầu thang tích hợp cảm biến 2IN1 LM-MS là thiết bị trong
nhà phục vụ cho việc chiếu sáng tự động dựa trên hiện diện và độ
sáng môi trường. Với thiết kế sử dụng công nghệ cảm ứng điện dung,
mặt kính cường lực chống xước, thiết bị sẽ làm cho căn nhà trở nên
tinh tế sang trọng và hiện đại.
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5m

5m
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Góc phát hiện chuyển động 1

Góc phát hiện chuyển động 2

Với mong muốn tăng thêm sự tiện lợi, bộ sản phẩm còn có một mắt
che cảm biến đi kèm. Vật dụng đi kèm thu hẹp phạm vi góc phát hiện
chuyển động 1 còn một nửa là 75 , góc phát hiện chuyển động 2 vẫn
giữ nguyên.

Chế độ tự động: Led auto sáng xanh
Chế độ hoạt động mặc định của sản phẩm. Điều khiển bật tắt đèn
dựa vào cảm biến. Phát hiện chuyển động đèn bật, led auto nháy
xanh với chu kì 2s, hết chuyển động đèn tắt.
Chế
Chế độ thường: Led auto
tắtđộ auto: Led auto sáng đỏ
Chế độ hoạt động không dựa vào cảm biến. Điều khiển bật tắt đèn
bằng nút
Chế độ auto: Led auto sáng đỏ

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ

Lựa chọn thời gian tắt đèn tự động khi không có chuyển động.

Chính sách bảo hành

Nối dây

Quý khách hàng sử dụng tua vít đầu dẹt hoặc bút thử điện để cài
đặt thời gian tắt đèn tự động. Sau khoảng thời gian cài đặt, cảm
biến không phát hiện chuyển động sẽ tự tắt.

Việc bảo hành có giá trị tại các Đại lý, chi nhánh của Lumi trên khắp
các tỉnh thành.

Sơ đồ nối dây cảm ứng gắn tường.

Mọi sản phẩm của Lumi được bảo hành 24 tháng tính theo ngày xuất
hàng trên tem.
Sản phẩm không được bảo hành trong các trường hợp

Trạng
thái cũ

Mặc định
5 giây

15 giây

30 giây

1 phút

Hư hỏng do thiên tai, hoặc sử dụng sai hướng dẫn, ví dụ: thiên tai,
hỏa hoạn, sét đánh, nguồn điện không ổn định, chất lỏng rơi vào, bảo
dưỡng sai hướng dẫn.
Hư hỏng thiết bị gãy, vỡ, trầy xước do va đập mạnh, rơi từ độ cao do
bất cần hoặc do người dùng không đọc kỹ cách lắp đặt trong hướng
dẫn.

Sơ đồ nối dây công tắc cầu thang tích hợp cảm biến

2 phút

10 phút

5 phút

20 phút

30 phút

Hư hỏng do lắp đặt thiết bị ở nơi có điều kiện thời tiết bất lợi, ví dụ:
nhiệt độ quá cao, môi trường ẩm ướt, bụi bặm, nhiệt độ quá thấp
(đóng băng). Nhiệt độ thích hợp được ghi chi tiết trong hướng dẫn.
Hư hỏng do lắp đặt thiết bị ở nơi có nước bị rò rỉ, bị nước vào mạch.

Lưu ý: Đầu mũi tên chỉ vào khoảng thời gian muốn cài đặt. Mặc định
lúc bắt đầu xuất xưởng của sản phẩm là 5s. Sau 5s không có chuyển
động đèn sẽ tắt. Quý khách hàng có thể tự điều chỉnh cho phù hợp
với nhu cầu sử dụng. Mức Off là quay về trạng thái trước đó của thiết
bị. 5s về OFF là 5s, 30 phút về OFF là 30 phút.

Lắp đặt thiết bị
Bước 1: Đặt mặt sau của công tắc vào
vị trí âm tương ứng trên tường.

Bước 2: Xiết chặt hai vít kèm theo vào
hai lỗ trên đế âm để cố định mặt sau
của công tắc vào đúng vị trí.

Lựa chọn mức ánh sáng.
Quý khách hàng sử dụng tua vít đầu dẹt hoặc bút thử điện để cài đặt
cảm biến ánh sáng cho thiết bị. Cảm biến ánh sáng được tích hợp
phát hiện sáng, tối để bật đèn.

Đèn luôn bật khi
có chuyển động

Đèn bật khi có
chuyển động vào tối

Đèn bật khi có chuyển
động vào sáng

Mũi tên chuyển động sang bên phải tương ứng với độ lux giảm dần.
Nhà sản xuất hỗ trợ 9 mức ánh sáng:
lux, Dấu - : độ lux thấp nhất =50lux

8

Dấu + : độ lux lớn nhất =

Các mức còn lại lần lượt là: 100, 150, 200, 300, 400, 500, 800.
Bước 3: Ốp mặt kính cảm ứng vào mặt
sau để hoàn thiện lắp đặt thiết bị.

Những trường hợp không phải lỗi do thiết bị
Đèn tắt khi người không cử động trong phòng
Đèn bật do có vật chuyển động.
Đèn bật do ảnh hướng của điều hòa hoặc các nguồn phát điện lớn
( lò vi sóng, nồi cơm điện, bếp điện)

Hư hỏng do lắp đặt nguồn điện không phù hợp ghi trong hướng dẫn
sử dụng.
Nhà sản xuất chỉ chấp nhận bảo hành trong trường hợp còn thời hạn
bảo hành trên tem và lỗi thiết bị do nhà sản xuất.

