
  

  

  
  

 
  

 
 

 دستورالعمل ايمني
 

 مطالعه شود دستگاه به دقت استفاده راهنماي  پيش از. 
  خانه، داخلي ساختمان محصول جهت استفاده در محيط اين)

 .است دفتر كار و ...) توليد شده
  محصول نبايد در معرض گرماي شديد، رطوبت، نور مستقيم

 آفتاب و ضربات شديد قرارگيرد.
 

را چند ثانيه نگه  كليد چهارمتوجه: براي ريست كردن دستگاه بايد 
هنگامي كه دستگاه ريست شده و آماده اضافه كردن به شبكه واي داريد. 

رقمي  ١٢فاي باشد ، در ليست واي فاي هاي گوشي همراه يا يارانه  ، كد 
و وقتي   )2B:3C:34:1D:5F:44دستگاه مشاهده خواهد شد ( مثلا: 

دستگاه به درستي به شبكه واي فاي متصل شود ، از ليست واي فاي گوشي 
  د شد. ناپديد خواه

 asaniot2.comبراي اتصال كليد به شبكه اينترنت از طريق سايت 

ابتدا با ايميل معتبر ثبت نام كرده و مطابق راهنماي مربوطه عمل 
  كنيد. 

 
  

 
 

  شخصات فنيم
 
 

  هرتز ٦٠-٥٠ولت،  ٢٢٠-١١٠  ولتاژ
  آمپر ٧خروجي مجزا  ٤  جريان خروجي

  حالته دوكليد  ٤لمسي خازني   نوع كليد

  وات ٢٠٠٠مجموعاً   توان 
  802.11b/g/n  پروتكل ارتباطي
 WEP-WPA-WPA2-SSL  استاندارد امنيتي

 433MHz  فركانس گيرنده راديويي
  متر مربع ٣٠  وسعت پوشش سيگنال

  مگابيت بر ثانيه ٥٣  نرخ انتقال داده
  درجه سانتيگراد ٠ -٤٠  محدوده دمايي مجاز

  %٩٥كمتر از   شرايط عملكرد در رطوبت

   47mm*83mm*83mm  (طول*عرض*ارتفاع)ابعاد

بعد از اضافه كردن كليد به   
ه كنترل ب پنل كاربري صفحه

شكل مقابل نمايش داده 
ميشود. با زدن روي هر كليد 
وضعيت خروجي روشن يا 

  خاموش خواهد شد. 
 صفحه قسمت پايين در 

ميتوانيد پنجره تايمر و 
  تنظيمات را انتخاب كنيد. 

ريموت كنترل از اضافه كردن 
طريق پنجره تنظيمات قابل 

   انجام است.

در پنجره تايمر ميتوانيد دو 
نوع زمانبندي براي هر كليد 
تعريف كنيد. يكي پنجره 
زماني براي بازه معين و 

   ديگري شمارش معكوس.

           
  
  هاويژگي

 داراي صفحه لمسي شفاف با گيرنده هاي لمسي دقيق 

  نمايشگر وضعيتو داراي چهار كليد لمسي 

 امكان نصب در قوطي كليدهاي استاندارد متداول 

  داراي مودمWi-Fi  داخلي جهت ارتباط و كنترل از راه دور 

  433داراي گيرنده راديويي فركانسMHz 

 فاي و وب  -هاي امنيتي شبكه واياستفاده از استاندارد 

  لوازم برقي و روشنايي  عكنترل انواخروجي مجزا براي  ٤داراي 

  بدون نياز به تخريب و سيم كشي نصبامكان 

 
  توجه: 

جهت كنترل از راه دور وسيله از طريق اينترنت ، به 
راهنماي پلتفرم وب در قسمت پشتيباني سايت 

مراجعه  www.asanehfaraz.com اينترنتي 
  فرماييد.

  
  

  
 

  
  

 
  

 
 وجي رهاي لمسي براي روشن و خاموش كردن خ هريك از كليد

  مربوطه ميباشد.
  قفل كودك فعال و غير فعال كليد يك با نگه داشتن طولاني

 ميشود

  هنگام اتصال كامل كليد به اينترنت نمايشگر شبكه بصورت ثابت
روشن خواهد شد. اگر تنظيمات شبكه بر روي كليد تعريف نشده 

و اگر اتصال به شبكه و اينترنت باشد ، نمايشگر خاموش خواهد بود 
   برقرار نباشد ، نمايشگر بصورت كوتاه يا طولاني چشمك ميزند. 

  ي نصبنحوه  
سازي پنل لمسي قبل از نصب طبق مراحل زير عمل براي آماده 

  كنيد:
 قاب روي كليد را با استفاده از فازمتر از شاسي جدا كنيد.  -١
به راحتي داخل  هاترمينال را كمي باز كنيد تا سيم هايپيچ -٢

 .گيرندها قرار ترمينال
 .از وجود فضاي كافي داخل قوطي كليد اطمينان حاصل كنيد -٣
ها را با رعايت مسائل ايمني هاي فاز و نول و خروجي لامپسيم -٤

 .و اطمينان از قطع برق را آماده كنيد
ها ها بايستي روكش سيمترمينالهاي برق به توجه :براي اتصال سيم

ميلي متر برداشته شده و پس از پيچش قسمت مسي  ٥به اندازه 
ت هاي مربوطه سفسيم افشان داخل سوراخ ترمينال قرارگرفته و پيچ

  شوند.
بدنه كليد را با استفاده از پيچ خودكار به قوطي كليد يا ديوار  -٥

 ببنديد.
 فيوز برق را متصل كنيد. -٦
براي يك لحظه روشن شده و با لمس كليد ها نمايشگر شبكه  -٧

   جريان خروجي برقرار خواهد شد.

  

  
  

   نصب سريع  راهنماي

 

  كليد لمسي چهار پل

NP-S41 

 

 مشخصات ترمينال ترتيب

وودي نول نول ١  
٢ L ورودي فاز  
٦-٣   فاز هاي خروجي خروجي 

 



  
 

   
 

    
  

          
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

    
 

  
  
  
  



 


