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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

RE CHỮ NHẬT OLED (RE-RECOLED) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Chạm giữ phím “5”  để vào MENU 
 

                                                   THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 
 

 Kích thước sản phẩm: W-75mm x L-125mm x H-41mm. 

 Phù hợp đế âm chữ nhật phổ thông (50mm x 100mm).  

 Điện áp vào: 180VAC~ 240VAC. 

 Số kênh ngõ ra: 4 kênh 

 Công suất ngõ ra: 1 kênh/5A – I Max = 10A. 

 Công suất không tải: 0.12W. 

 Số nút điều khiển:  6 Nút điều khiển. 

 Màn hình OLED hiển thị thông tin 0.96 inch. 

 LED báo trạng thái:  Có. 

 LED nền hỗ trợ ban đêm: Có. 

LẮP ĐẶT: 
 

 Lắp dây điện vào conector phía sau sản phẩm theo đúng thứ tự nguồn 

vào và tải ra cho thiết bị. 

 Cố định thiết bị vào đế âm trên tường bằng 2 vít trên dưới. 

 Lắp mặt kính theo hướng phía trên trước sau đó kéo xuống và nhấn phía 

dưới vào. 

 Tiến hành mở nguồn để bắt đầu sử dụng. 

*Khuyến cáo: ngắt nguồn điên khi lắp đặt để tránh nguy hiểm do thao tác 

khi lắp đặt. 

**Phải chắc chắn dây lửa (L) và nguội (N) đúng thứ tự, việc lắp ngược 

có thể dẫn đến lỗi không sáng đèn hoặc gây hư hỏng thiết bị. 

Add Device 

Chắc chắn MCE 

đã vào chế độ 

“học thiết bị”, 
nếu thành công 

thiết bị tự thoát 

ra. Nếu thiết lập 

không thành 

công, thiết bị báo 

lỗi, nhấn lại nút 

“1” để thiết lập 

lại. 

Link Remote Switch Display Syn 
Database

 
 

Dùng phím “1,3” để 

chọn chế độ AUTO 
hoặc MANUAL. 
Dùng phím “2,4” để 

chọn thời gian cho 

chế độ AUTO. 

Chọn phím 

“1,2,3,4” để 

liên thông 

phím, remote. 

Advance Config Test 
System 

Led rev: enable/disable led nền 

Chạm phím “6” để THOÁT 

(Mọi thao tác không đúng chạm phím “6” để thoát ra) 

[5] Chọn   

Các thao tác di chuyển qua lại bằng phím “3,4”,  các thao tác chon 

MENU dều chạm phím “5”. 

[1] thiết lập địa 
chỉ ID thiết bị 

Information 
Device 

Reboot 

[5] Chọn   [5] Chọn   [5] Chọn   Dùng phím “3,4” để chọn chế độ thiết lập. 

Lock Button 

Start-up Default 

Miscellaneous 

Factory Reset 

Chọn phím “1,2,3,4” để lock hoặc unlock. 

Chọn phím “1,2,3,4” để chọn chế độ: 

ON: luôn bật khi mất diện có lại. 
OFF: luôn tắt khi mất điện có lại. 
LAST: nhớ trạng thái trước khi mất điện. 

Dùng phím “1,3” để 

di chuyển lên xuống, 

dùng phím “2,4” để 

chọn chế độ enable 
hoặc Disable. 

Speaker: enable/disable tiếng beep 

Repeater: enable/disable chế độ repeater 

Thiết bị sẽ tự 

động test các 

chức năng 
trên thiết bị 
như: sóng 
RF, cảm ứng 

của thiết bị. 

Thiết bị sẽ syn 

thông tin từ 

Cloud xuống 

thiết bị, bao 

gồm: tên line 

đèn, tên ngữ 

cảnh, ngày 

giờ. Lưu ý: để 

syn được yêu 

cầu MCE kết 

nối mạng 

internet. 

Thông tin thiết 

bị, bao gồm: tên 

thiết bị, nhà sản 

xuất, ID thiết bị, 
tên line đèn, tên 
ngữ cảnh,….. 

Thiết bị sẽ khởi 

đông lại 

Tất cả các thiết lập sẽ mất.  


