
LIGHTING 

 

 

Đặc điểm 

1. Vỏ đèn được đúc bằng nhôm nguyên khối, sơn tĩnh điện chống gỉ sét. Tuổi thọ cao và bền bỉ 

theo thời gian 

2. Kết cấu chống nước, chống bụi, chống lại sự khắc nghiệt của thời tiết theo tiêu chuẩn IP65  

3. Chip LED cao cấp. Hiệu suất chiếu sáng tối đa, nguồn sáng ổn định 

4. Tùy chọn với 5 dải công suất phù hợp cho các yêu cầu chiếu sáng khác nhau 

5. Sử dụng 100% năng lượng mặt trời 

6. Điều khiển từ xa với các chế độ cài đặt thời gian khác nhau theo mùa 
 

Hướng dẫn sử dụng bộ Điều khiển từ xa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT 
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Model Hướng dẫn 
Chế độ MỞ Bật đèn 

Chế độ TẮT Tắt đèn 

Chế độ  
Mặc định 

Chế độ mùa mưa, khi nhấn nút này. Đèn sẽ hoạt động ở 4 giai đoạn: 
Giai đoạn 1: 2 tiếng sau khi trời tắt nắng, Đèn cung cấp 100% độ sáng 
Giai đoạn 2: 4 tiếng sau giai đoạn 1, Đèn cung cấp 70% độ sáng 
Giai đoạn 3: 2 tiếng sau giai đoạn 2, Đèn cung cấp 50% độ sáng 
Giai đoạn 4: đến khi có ánh mặt trời sau giai đoạn 3, Đèn cung cấp 30% độ sáng 

Chế độ  
mùa nắng 

Chế độ mùa nắng, khi nhấn nút này đèn sẽ sáng tối đa. Trong mùa nắng, mặt trời 
cung cấp tối đa năng nặng nên không cần giới hạn nguồn công suất của đèn 

Chế độ điều 
khiển bằng tay 

Nhấn nút ON trước, sau đó nhấn nút Manual, sau đó nhấn tăng hoặc giảm để 
tăng hoặc giảm độ sáng của đèn. Chế độ này được thiết kế nhằm giúp người bán 
giới thiệu đến khách hàng độ sáng tối đa của đèn ngay cả khi pin yếu 

Tăng độ sáng Tăng độ sáng 10% 

Giảm độ sáng Giảm độ sáng 10% 

Cố định đèn và tấm 

năng lượng mặt trời 

ĐÈN PHA LED NĂNG LỰỢNG MẶT TRỜI 

LED SOLAR FLOOD LIGHT 

Cắm giắc kết nối một 

cách chắc chắn 

Lắp đặt đèn trên mặt phẳng ngang, trên 

tường đứng hoặc treo trần 



CAUTION 

Features 
1. Die-casting aluminum housing with anti-rusty baking finishes. Strong and durable. 

2. Reliable water proof structure. IP65 for long time outdoor operation. 

3. Super high efficacy LEDs. Maximum lighting performance 

4. 5 different sizes optional for different lighting requirements 

5. 100% solar power plug & play design 

6. Remote controller for various time setting in different season 
 

Remote controller using instructions 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation diagram 
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Model Instruction 
ON Mode Turn on the light 

OFF Mode Turn off the light 

Default Mode 

Rainy Season Mode When you press this button, 
The light will enter timing Control operation. It is divided into 4 timing steps: 
Timing 1: last 2 hrs after Sunset, The light provide 100% Brightness 
Timing 2: last 4 hrs after Timing 1, The light provide 70% Brightness 
Timing 3: last 2 hrs after Timing 2, The light provide 50% Brightness 
Timing 4: last till sunrise after Timing 3, The light provide 30% Brightness 

Sunny Season 
Mode 

Sunny Season Mode When you press this button, The light will provide 
brightness as much as it can. In Sunny season, sun is enough so need to limit the 
power 

 
Manual Control 
Model 

Press ON first, the press Manual, then press up and down can dim up and dim 
down the light. This area is designed to distributor or retailer to show their 
clients the maximum brightness. Even the battery energy is low, retailer can dim 
up brightness to let their client see how bright it is 

Dim Up Mode Dim Up 10% 

Dim Down Mode Dim Down 10% 

Fix the lamp and the solar 

panel with stainless steel 

screws. 

Make sure to connect 

the plug firmly. 
Install the LED flood lights in the ground, wall, and ceiling 


