
 

 

 
 

 

 
 
 

 دستورالعمل ایمنی 

 
 مطالعه شود دستگاه به دقت استفاده راهنمای  پیش از . 

   خانه،  داخلی ساختمان  محصول جهت استفاده در محیط  این(
 . تولید شده است دفتر کار و ...( 

   نور مستقیم گرمای شدید، رطوبت،  معرض  در  نباید  محصول 

 آفتاب و ضربات شدید قرارگیرد. 

 
ثانیه نگه  پنج   را  کلید چهارمریست کردن دستگاه باید  برای توجه:

هنگامی که دستگاه ریست شده و آماده اضافه کردن به شبکه وای  دارید. 

رقمی    12انه  ، کد ایرفای باشد ، در لیست وای فای های گوشی همراه یا  

و وقتی دستگاه    ( 445F1D-HSANEAدستگاه مشاهده خواهد شد ) مثال: 

متصل شود ، از لیست وای فای گوشی ناپدید  ستی به شبکه وای فای به در

 د شد.  خواه

 asaniot2.comبرای اتصال کلید به شبکه اینترنت از طریق سایت  

معتبر ثبت نام کرده و مطابق راهنمای مربوطه   موبایل یا ابتدا با ایمیل

 عمل کنید. 

 
 

 
 

 شخصات فنی م 
 
 

 هرتز  60-50ولت،   220-110 ولتاژ

 آمپر  7خروجی مجزا  4 جریان خروجی 

 حالته  دوکلید   4لمسی خازنی  نوع کلید 

 وات  2000مجموعاً   توان  

 802.11b/g/n پروتکل ارتباطی 

 WEP-WPA-WPA2-SSL استاندارد امنیتی 

 433MHz فرکانس گیرنده رادیویی 

 متر مربع  30 وسعت پوشش سیگنال 

 مگابیت بر ثانیه  53 نرخ انتقال داده 

 سانتیگراد درجه  0  -40 از محدوده دمایی مج

 % 95کمتر از  شرایط عملکرد در رطوبت 

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

به    کلید  کردن  اضافه  از  بعد 

صفحه کاربری  کنترل    پنل 

داده   نمایش  مقابل  شکل  به 
میشود. با زدن روی هر کلید  

یا   روشن  خروجی  وضعیت 

 خاموش خواهد شد.  
پایین   در     صفحه   قسمت 

و   تایمر  پنجره  میتوانید 

 تنظیمات را انتخاب کنید.  
کنترل   ریموت  کردن  اضافه 

تنظیمات   پنجره  طریق  از 

   قابل انجام است.

دو   میتوانید  تایمر  پنجره  در 

برای هر کلید  نوع ز مانبندی 
پنجره   یکی  کنید.  تعریف 

و   معین  بازه  برای  زمانی 

   دیگری شمارش معکوس.

       
 

 هاویژگی
 با نور قابل تنظیم  کریستالحه لمسی دارای صف 

  و نمایشگر وضعیت دارای چهار کلید لمسی 

   امکان نصب در قوطی کلیدهای استاندارد 

  دارایWi-Fi    داخلی جهت ارتباط و کنترل از راه دور 

  433دارای گیرنده رادیویی فرکانسMHz 

  فای و وب   -های امنیتی شبکه وایاستفاده از استاندارد 

  لوازم برقی و روشنایی  عکنترل انواخروجی مجزا برای  4دارای 

  بدون نیاز به تخریب و سیم کشی  نصبامکان 

 

 توجه: 

جهت کنترل از راه دور وسیله از طریق اینترنت ، به  

راهنمای پلتفرم وب در قسمت پشتیبانی سایت  

مراجعه   raz.comwww.asanehfa اینترنتی 

 فرمایید.
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 وجی  رهریک از کلید های لمسی برای روشن و خاموش کردن خ

 مربوطه میباشد. 

   داشتن طوالنی فعال کلید یک  با نگه  فعال و غیر  قفل کودک 

 میشود 

 شبکه نمایشگر  اینترنت  به  کلید  کامل  اتصال    (4)کلید    هنگام 

شب تنظیمات  اگر  شد.  خواهد  روشن  ثابت  روی  بصورت  بر  که 
اگر   و  بود  خواهد  خاموش  نمایشگر   ، باشد  نشده  تعریف  کلید 

اشد ، نمایشگر بصورت کوتاه  اتصال به شبکه و اینترنت برقرار نب 
  یا طوالنی چشمک میزند. 

 ی نصب نحوه  
زیر عمل  برای آماده   از نصب طبق مراحل  سازی پنل لمسی قبل 

 کنید: 

 از شاسی جدا کنید. قاب روی کلید را با استفاده از فازمتر   -1

تا سیم  هایپیچ -2 کنید  باز  کمی  را  داخل    هاترمینال  راحتی  به 
 . گیرندها قرار ترمینال

 . از وجود فضای کافی داخل قوطی کلید اطمینان حاصل کنید -3

ها را با رعایت مسائل ایمنی  های فاز و نول و خروجی المپ سیم -4
 . و اطمینان از قطع برق را آماده کنید

اتص :برای  سیم توجه  ترمینال ال  به  برق  روکش  های  بایستی  ها 

میلی متر برداشته شده و پس از پیچش قسمت   5اندازه ها به  سیم
پیچ  و  قرارگرفته  ترمینال  سوراخ  داخل  افشان  سیم  های  مسی 

 مربوطه سفت شوند. 

بدنه کلید را با استفاده از پیچ خودکار به قوطی کلید یا دیوار   -5
 ببندید. 

 نید. فیوز برق را متصل ک -6

د ها  نمایشگر شبکه برای یک لحظه روشن شده و با لمس کلی -7
   جریان خروجی برقرار خواهد شد. 

  

 
 

   نصب سریع   راهنمای

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 کلید لمسی چهار پل 

NP-S42 

 

 

 مشخصات  ترمینال ترتیب

1 N  وودی  نول  

2 L ورودی  فاز  

3-6    4تا  1 خروجی خروجی  

 

http://www.asanehfaraz.com/

