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راهنمای نصب و راه اندازی
(کلیدهای لمسی و هوشمند یک پل تا  5پل)

مصرف کننده گرامی از اعتماد شما صمیمانه
سپاسگذاریم ،امیدواریم با ارایه محصولی با کیفیت
پاسخی مناسب به حسن انتخاب شما داده باشیم.
مالحضات ایمنی:

 در هنگام نصب ،فیوز اصلی برق را حتما قطع کنید.
 حداکثر توان هر یک از خروجی ها  1500وات
مقاومتی است.

 -4برداشتن رویه شیشه ای کلید:
پنل شیشه ای روی کلید را به آرامی بکشید
تا از قاب پشت کلید جدا شود.
 -5قرار دادن کلید در قوطی برق:

مشخصات کاری:

روش اول :نصب توسط پیچ های قوطی برق

 ولتاژکاری12 VDC / 110 – 240V AC :

کلید را درون قوطی قرار دهید و با پیچ های



حداکثر جریان خروجی7A/ gang – 16 A/gang :
)(high power

 محدوده دمای کاری -10 ͦ C :تا +50 ͦ C

موجود در بسته بندی ،کلید را روی قوطی
کلید ببندید.

 توان مصرفی در حالت آماده بکار1W ≥ :
 درجه حفاظتIP20 :
 ابعاد86*86*36 :
روش نصب:

روش دوم :نصب روی دیوار

 -1فیوز برق را قطع کنید.
به منظور پیشگیری از برق گرفتگی در هنگام
نصب ،فیوز برق را قطع کنید.
 -2تشخیص سیم ها:
سیم های فاز ) ،(lineنول ) (neutralو
برگشتی المپ ها ) (Loadرا مشخص کنید.
و آن ها را برای اتصال به کلید آماده کنید.
 -3سیم بندی کلید:

در صورتی که قوطی کلید شما پیچ ندارد ،با
استفاده از پیچ و ورلپالک موجود در بسته
بندی و سوراخ های تعبیه شده در گوشه
های قاب پشتی کلید ،کلید را روی دیوار
ثابت کنید.
تذکر :به منظور جلوگیری از فشار گل پیچ برروی
صفحه تاچ حتما از پیچ های استاندارد موجود در
بسته بندی استفاده کنید.

پیچ ترمینال های کلید را باز کنید و سیم ها
را به محل تعیین شده متصل کنید.
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 -6گذاشتن رویه شیشه ای کلید
پین های رابط را در محل خود تنظیم کنید و
با فشار کف دست پنل را در محل خود ثابت

Local key switch
GW-TPS series
GW-RBPS series
 -2سپس کلید یورد نظم بم روش ریموت را فشار دیید
تا یمه  LEDیا به حال چشمک زن دربیایاد.
 -3یماحل فوق را بماش یمه ل یاش کلید تکمار کاید.

کنید.
 -7اتصال فیوز برق:
پس از انجام مراحل نصب ،فیوز اصلی برق را
وصل کنید.
اتصال کلید به شبکه سیم کشی

اتصال کلید به شبکه سیم کشی تمییایال ییاش شی
کلید یطابق با تعمیف زیم یتصل ییگمدند :
 :L , Nفاز و نول ورودش کلید (در کلییدیاش  12ولی
 GNDو )+12
 :L1 – L5خموج سمخط یا (به سم یصمف کااده)

غیرفعال کردن ریموت

یکی از پل های کلید را به مدت  5ثانیه لمس کنیدد تدا
به حالت چشمک زن دربیاید و لمدس را متوقدف کنیدد.
سپس پل دیگری را لمس کنید تا همه پل ها بده حالدت
چشمک زن درآمده و کلید از هماهنگی با ریموت خدار
می شود.
شرایط گارانتی:

محصوالت گلدوِر دارای  10سال گارانتی و خدمات پدس
تعداد مصرف کننده مجاز:

از فروش هستند که به صورت زیر تعیین شده است:

در کلیدهای عادی (  7آمپر) حداکثر  5المپ کم مصرف
و در کلیدهای توان باال ( 16امپر) حداکثر  15المپ کم

 یک سال گارانتی تعویض از تاریخ خرید

مصرف.

 دو سال گارانتی تعمیر رایگان

* چنانچه کلید لمسی شما از نوع ریموتی است مراحل
بعد را انجام دهید .پیکره بندی کلیدهای هوشمند
راهنمای اتصال به اپلیکیشن را مطالعه کنید *

 هفت سال پشتیبانی پس از پایان خدمات گارانتی
تذکرات مهم

 گارانتی محصوالت شامل ایرادات ذاتی بوده و در
صورت بروز هرگونه اشکال در اثر استفاده نادرست یا

هماهنگ کردن کلید با ریموت 433 MHz

عدم رعایت موارد ذکر شده در این برگه ،محصول از

 -1بمق کلید را یتصل کاید .ابتدا ل از کلید که قصد
کاتمل آن با ریموت دارید را به یدت  5ثانیه لمس
کاید تا  LEDبه حال چشمک زن درآید.

گارانتی خار می شود.
 گارانتی محصول در محل دفتر فنی شرکت گلدور
می باشد و هزینه های پستی بر عهده مشتری است.
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