
 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ HẸN GIỜ TẮT/BẬT 

1. Thông số kỹ thuật 

Điện áp đầu vào: AC180V ~ 264V (50/60Hz) Sai số: < 2giây/ngày (25oC) 

Tối đa 16 chương trình bật Tối đa 16 chương trình tắt 

Khả năng chịu tải: 4000W (16A, 250VAC) 
Thời gian pin dự phòng : ≥ 15 

ngày 

Thời gian hẹn giờ tối thiểu: 1 phút Thời gian hẹn giờ tối đa: 168 giờ 

Độ ẩm: 35% ~ 85%  Nhiệt độ: -10 oC ~ 55oC Cân nặng: 125g 

 

2. Khóa/mở khóa bàn phím 

Bấm nút C/R 4 lần liên tục, ký hiệu  ở góc dưới bên trái màn hình sẽ biến mất thể hiện thiết 

bị đã được mở khóa bàn phím. Tất cả các phím bấm đã bắt đầu có thể sử dụng, bạn đã có thể 

cài đặt hẹn giờ. 

Nếu trong 15s bạn không có thêm bất cứ thao tác nào, Bộ hẹn giờ sẽ lại trở về thao tác khóa 

bàn phím hoặc bạn có thể khóa thủ công bằng cách bấm nút C/R 4 lần liên tục cho đến khi ký 

hiệu  ở góc dưới bên trái màn hình hiện lên. 

3. Cài đặt thời gian hiện tại 

Lưu ý: Thời gian hiện tại được được xác định bởi thứ, giờ, phút, giây. Các thời gian hẹn giờ sẽ được 

xác định theo thời gian hiện tại này. 

- Đầu tiên, bạn cần kết nối với nguồn điện 180V ~ 264V để Bộ hẹn giờ có thể sạc lên nguồn và 

bắt đầu sử dụng. Sau đó, bạn nhấn nút Reset để bắt đầu cài đặt lại từ đầu. 

- Màn hình hiển thị trạng thái cài đặt thời gian hiện tại. (hoặc bạn bấm  để chọn trạng thái 

cài đặt thời gian hiện tại. 

Tại trạng thái này, các bạn điều chỉnh bằng cách bấm liệt tục vào các phím tương ứng: D+ – điều 

chỉnh thứ; H+ – điều chỉnh giờ; M+ – điều chỉnh phút. 

Mục điều chỉnh thứ được xác định theo bảng sau: 

Thứ Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

Hiển thị Mo Tu We Th Fr Sa Su 

 

4. Cài đặt thời gian hẹn giờ 

Bước Phím bấm Thao tác cài đặt 

1 Bấm P 
Chọn thời gian hẹn giờ bật của chương trình 1. Màn hình sẽ 

hiển thì 1ON . 

2 Bấm D+ 
Chọn ngày trong tuần của bật của chương trình 1. Có 15 kiểu 

chọn ngày được liệt kê ở phần chú thích. 

3 Bấm H+/M+ Chọn giờ và phút bật của chương trình 1. 

4 Bấm P 
Chọn thời gian hẹn giờ tắt của chương trình 1. Màn hình sẽ hiển 

thì 1OFF . 



 

5 Bấm P 
Chọn ngày trong tuần của tắt của chương trình 1. Có 15 kiểu 

chọn ngày được liệt kê ở phần chú thích. 

6 Bấm H+/M+ Chọn giờ và phút tắt của chương trình 1. 

7 
Lặp lại các bước từ 

2  6 
Cài đặt bật/tắt của các chương trình 2  chương trình 16 tương 

tự. 

8 Bấm  Kết thúc và trở lại trạng thái hiển thị thời gian hiện tại. 

Chú thích: 

- Để hủy cài đặt, ấn C/R, màn hình hiển thị “--:--“. Để tiếp tục, ấn C/R để tiếp tục cài đặt ban 

đầu. 

- 15 kiểu chọn ngày là: 

Kiểu Hiện thị Ý nghĩa 

Kiểu 1 Mo Tu We Th Fr Sa Su Chọn các ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, 

chủ nhật 

Kiểu 2 Mo Chọn ngày thứ 2 

Kiểu 3 Tu Chọn ngày thứ 3 

Kiểu 4 We Chọn ngày thứ 4 

Kiểu 5 Th Chọn ngày thứ 5 

Kiểu 6 Fr Chọn ngày thứ 6 

Kiểu 7 Sa Chọn ngày thứ 7 

Kiểu 8 Su Chọn ngày chủ nhật 

Kiểu 9 Mo We Fr Chọn các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 

Kiểu 10 Tu Th Sa Chọn các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 

Kiểu 11 Sa Su Chọn các ngày thứ 7, chủ nhật 

Kiểu 12 Mo Tu We  Chọn các ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4 

Kiểu 13 Th Fr Sa Chọn các ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7 

Kiểu 14 Mo Tu We Th Fr Chọn các ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 

Kiểu 15 Mo Tu We Th Fr Sa Chọn các ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 

 

5. Bật tắt chế độ hẹn giờ 

Để lúc nào cũng ở trạng thái bật, ấn MANUAL chọn ON 

Để lúc nào cũng ở trạng thái tắt, ấn MANUAL chọn OFF 

Để chạy theo lịch hẹn giờ đã cài đặt, ấn MANUAL chọn AUTO 


