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SSW VUÔNG (SSW-SQ)

LẮP ĐẶT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
 Kích thước sản phẩm: W-86mm x L-86mm x H-25mm:



 Phù hợp đế âm vuông phổ thông (75mm x 75mm).
 Số kênh ngõ ra: 4 kênh
 Công suất ngõ ra: 1 kênh/5A – I Max = 10A.

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

 LED nền hỗ trợ ban đêm: Có.

Đối với giải pháp
EASYHOME thì
chúng ta sẽ học tất
cả các thiết bị
SSW REC vào
thiết bị trung tâm
GATEWAY và
không học các
thiết bị với nhau.

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

Chạm giữ phím “1” + “2” cùng lúc để REBOOT thiết bị.
(4 đèn cùng nhấp nháy sau 3 giây sẽ REBOOT lại thiết bị)

Chạm [2]

Thiết bị đầu tiên sẽ là MASTER (4 đèn led
sẽ chạy liên tục), các thiết bị còn lại là thiết
bị SLAVE nhận ID.

Các thiết bị
SLAVE để học
thiết bị cũng vào
các bước thiết lập
tương tự như thiết
bị MASTER. Nếu
thiết bị học thành
công sẽ tự thoát
ra.

Chạm giữ phím “1” + “2” cùng lúc sau đó chạm “3” + “4” để
RESET FACTORY (Lưu ý: Tất cả thiết lập trên thiết bị sẽ bị xóa)

Chạm [3]

THIẾT LẬP LIÊN THÔNG / NGỮ CẢNH

Thiết lập liên
thông: chạm trực
tiếp vào phím “1”,
“2”, “3”, “4” trên
thiết bị. Liên thông
là 1-1: nghĩa là 1
line công tắc này sẽ
liên thông với 1
line công tắc khác.

Tiến hành mở nguồn để bắt đầu sử dụng.
đặt.

 LED báo trạng thái: Có.

THIẾT LẬP ĐỊA CHỈ ID THIẾT BỊ

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

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

 Chế độ bảo vệ: Cầu chì 20A- LED báo hỏng cầu chì.

Chạm [1]

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




 Số nút điều khiển: 4 Nút điều khiển trực tiếp 4 kênh.

(4 đèn trên công tắc nhấp nháy)



vào.

 Công suất không tải: 0.1W.

Chạm giữ phím “5” để vào MENU

Lắp dây điện vào conector phía sau sản phẩm theo đúng thứ tự nguồn vào
và tải ra cho thiết bị.

 Điện áp vào: 80 VAC~ 240VAC.

Thiết lập ngữ cảnh: vuốt từ
phím “5” ra các phím “1”,
“2”, “3”, “4”, chọn phím nào
đèn xanh dương sẽ hiển thị.
Chúng ta chỉ cần vào thiết lập
này cho thiết bị cần liên thông
hoặc ngữ cảnh, các thiết bị
còn lại chỉ cần chạm tắt/mở
để liên thông hoặc ngữ cảnh.

Xóa liên thông, ngữ cảnh: chọn “1”, “2”, “3”, “4”,
sau đó chạm nhanh 3 lần để xóa. Nếu thành công sẽ
nghe tiếp beep dài.

THIẾT LẬP NÂNG CAO

[1] - BẬT/TẮT REPEATER
Đèn xanh lá sáng là Bật

Chạm [4]

THIẾT LẬP KHÓA
PHÍM ĐIỀU KHIỂN

Chạm+giữ [5]
LƯU VÀ THOÁT

Chọn phím “1”, “2”, “3”,
“4” để khóa, đèn xanh lá
sáng là khóa , mặc định là
đèn xanh lá tắt.

[2] - BẬT/TẮT ĐÈN NỀN
Đèn xanh lá sáng là Bật

[3] - CẤU HÌNH TRẠNG THÁI
MẶC ĐỊNH KHI KHỞI ĐỘNG

[4] - BẬT/TẮT LOA BEEP
Đèn xanh lá sáng là Bật
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Chọn “1”, “2”, “3”, “4” Mặc định là TẮT (đèn
xanh lá tắt), nếu đèn xanh lá sáng là luôn MỞ, đen
xanh lá nhấp nháy là NHỚ TRẠNG THÁI thiết
bị.

