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CÔNG TẮC ĐỊNH THỜI GIAN KỸ THUẬT SỐ SIMPLXA601/602 

TÍNH NĂNG, ỨNG DỤNG VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT : 

Công tắc thời gian dùng để điều khiển đèn , quạt, vòi phun, bảng quảng cáo… 

Công tắc dùng trong nhà, nơi khô ráo. 

Không sử dụng để điền khiển các thiết bị an toàn. 

*Thông số kỹ thuật: 

 Điện áp : 230VAC; 50-60 Hz 

 Tiêu thụ điện: 4.5VA. 

 Nhiệt độ hoạt động :–20 °C to +55 °C 

 Dòng và áp đóng ngắt tối đa : 16 A, 250V (cos ϕ = 1) / 6 A, 250V (cos ϕ = 0.6) 

 Độ chính xác : 1 giây/ngày ( ở 20 °C). 

 Nguồn dự trữ tối đa :3 năm. 

 Công suất tối đa : Đèn sợi đốt - Đèn halogen : 1400W 

Đèn Compact : 13 x 7 W, 13 x 11 W, 10 x 15 W, 8 x 23 W 

Đèn huỳnh quang : đấu thường 1400VA / đấu nối tiếp 1400 VA/ đấu song song 220 VA( 24 µF). 

I/ Các Menu và thông số hiển thị trên màn hình : 

 
II/ Hướng dẫn đấu dây cho thiết bị : 

*Chú ý : cần tuân thủ các qui tắc về an toàn điện khi đấu dây cho thiết bị. 

Đấu dây cho thiết bị chính xác theo sơ đồ dưới đây 
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III/ Hướng dẫn cài đặt thiết bị : 

1/Cài đặt ban đầu cho máy (chỉ cài đặt cho lần đầu tiên hoặc khi reset máy) : 
Nhấn ESC khởi động thiết bị tiến hành cài đặt ngày giờ thực tế cho thiết bị: 

+ Cài đặt năm thực tế: Dùng phím  (+) / (-) để thay đổi thông số cài đặt  chọn OK  để lưu lại. 

+ Tương tự cài đặt tháng, ngày, thứ trong tuần, giờ, phút. 

+ Lưu ý: Thứ trong tuần được qui định từ 1 tới 7 với thứ hai tương ứng với 1. 

2/Cài đặt công tắc ON/OFF: 

Nhấn ESC để vào menu  dùng phím (+) / ( - ) để di chuyển đến PROG  OK  

* Chọn kênh ( chỉ có ở model 602) : sau khi vào PROG, thiết bị sẽ hiển thị C1, nhấn phím (+) / ( -) để chọn kênh 

mong muốn sau đó nhấn OK 

a/Tiến hành cài đặt chương trình : 

Cài đặt chương trình 1: gồm các bước 

+ Chọn chương trình số 1  OK 

+ Nhấn phím (+) / ( -) để chọn ON/OF OK (tự động nhấp nháy giờ cần cài đặt) 

ON: Công tắc đóng/ OFF: Công tắc hở 

+ Cài đặt giờ cần ON/OFF: 

- Giờ : Dùng phím (+) / ( -) để chỉnh chọn giờ cần mở/ đóng công tắc sau đó nhấn OK để chọn và tiếp 

tục chuyển sang cài đặt phút cần đóng (hoặc mở)  

- Phút : dùng phím (+) / ( -) để chỉnh chọn phút cần mở/ đóng công tắc sau đó nhấn OK để chọn và tiếp 

tục chuyển sang cài đặt các ngày lập lện trong 1 tuần. 

- Các ngày lặp trong tuần : dùng phím (+) / ( -) để lựa chọn chế độ lặp lại mong muốn, có 4 chế độ lặp 

lại được thiết lập sẵn trong thiết bị : 

Tất cả ngày trong tuần ( tương ứng 1 tới 7) 

Lặp ngày làm việc từ thứ hai tới thứ sáu ( tương ứng từ 1 tới 5) 

Lặp ngày nghỉ : thứ bảy và chủ nhật (tương ứng 6-7) 

Lặp ngày làm việc từ thứ hai tới thứ bảy ( tương ứng 1 tới 6) 

Lặp lẻ 1 ngày trong tuần 

Cài đặt chương trình 2, 3,  4… Tương tự chương trình 1. Hoàn tất cài đặt chọn ESC (hoặc đợi 1 phút) 

máy sẽ trở về màn hình làm việc. 

b/Xem lại chương trình đã cài đặt: Nhấn ESC để vào MENU dùng  phím (+) / ( -) chọn  PROG  OK. Dùng 

phím (+) / ( -) chọn chương trình cần xem lại  ESC nếu muốn thoát ra. 

c/Xóa chương trình đã cài đặt: 

+ Xóa tất cả: nhấn Reset 

+ Xóa 1 chương trình bất kỳ: Nhấn ESC vào MENU dùng  phím (+) / ( -) chọn  PROG  OK       đến 

chương trình cần xóa  OK (dòng hiển thị giờ phút sẽ nhấp nháy) nhấn phím  (+) / ( -) thì màn hình 

hiển thị --:--;  nhấn OK để xác nhận xóa.  

Thứ tự sắp xếp các chương trình phía sau sẽ thay đổi để thay thế các vị trí chương trình vừa xóa 

d/ Sửa chương trình: 

+ Nhấn ESC vào MENU duy chuyển phím  (+) / ( -) đến PROG  OK  đến chương trình cần sửa  

OK (dòng hiển thị giờ phút sẽ nhấp nháy)  nhấn OK thêm 1 lần để tiến hành sửa lại giờ, phút.  

+ Chỉ có sửa được giờ, phút còn ngày lặp lại thì không sửa được. 

3/ Khóa trạng thái Bật/Tắt : 

Có thể khóa trạng thái ON/OFF (hình bàn tay hiển thị sau ON/OFF cho các kênh theo cách sau: 

- Model 601 : nhấn cùng lúc phím (+)  và ( -) . 

- Model 602 :  Kênh 1 nhấn cùng lúc phím (+)  và ( -) . 

             Kênh 2 nhấn cùng lúc phím (+)  và OK 
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Điên thoại hỗ trợ:   

ĐT: 0934 117 246 


