
از انتخاب شما متشكریم : 

این محصول به سادگی بر روی درب نصب می شودوبدون نیاز به کلید واز راه دور می توان

 قفل ،در را باز کرد  ودیگر نیازی به رفتن به پای آیفون یا کلیددرآوردن  نیست .

طریقه نصب دستگاه : 

1 - دستگاه را در جای مناسب ومطمئن نصب کنید .

توجه : محل نصب دستگاه باید طوری باشد که باران گیر نباشد.

2 - ورودی 220 ولت ( برق شهری  ) را وصل کنید .

3 - خروجی  AC  نیز به عنوان تغذیه پنل وگوشی می باشد.

4 -خروجی  DC نیز به عنوان تغذیه آیفون می باشد.

 

اگر  ازخروجی  AC ویا  DC  ( - و + ) دستگاه نیز برای قفل بازکن استفاده می نمایید.

جهت نصب قسمت  DOOR  به روش زیر اقدام نمایید ( فقط از قسمت DOOR - C برای

 راه اندازی ریموت اقدام نمایید.
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B

قفل بازکن 

در این حالت سیم  c قسمت  DOOR   دستگاه را به سیم A  قفل بازکن وصل نمایید 

در این حالت سیم   c قسمت  DOOR   دستگاه را به سیم  B قفل بازکن وصل نمایید 

در هر مرحله بعد از نصب  با ریموت کنترل عملكرد دستگاه  تست شود .

 

دربازکن برقی 
TPA

A
B

دربازکن برقی قفل بازکن 
TPA

در این حالت سیم  D و c قسمت  DOOR دربازکن برقی را به سيم B و A قفل بازکن

 وصل نمایید 
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دربازکن برقی قفل بازکن 
TPA

در صورتی که فقط از قسمت  DOOR استفاده می کنید ( از  ACویا  DC (   + و ـ )

برای آیفون استفاده نمی کنید :

دربازکن برقی 
TPA

قفل بازکن 

220 ولت ( برق شهری )

SDC مدل :
گوشی آیفون

TPA

SDC مدل :

نقشه راهنما :

پنل آیفون

توجه : موقع نصب سیم های دربازکن برقی روی قفل بازکن ، سیم های آیفون را در نیاورید.

( همزمان با ریموت و یا آیفون می توانید درب را باز نمایید .)

c

 ANT : به عنوان آنتن دستگاه می باشد برای افزایش گیرندگی رسیور ( برد ریموت ) 

سیم مسی  به این قسمت وصل نمایید تا به عنوان آنتن عمل نماید .

 اگر با مراحل باال ریموت  عمل نكرد  اگر ازAC برای آیفون استفاده کرده اید  جای سیم های 

A-B را جابجا کنید و اگر از DC استفاده کردین جای + و - را جابجا کنید . مجدد مرحله باال

را تكرار نمایید و هرگز از خروجی  D برای قفل بازکن استفاده ننمایید . چون باعث خرابی 

دستگاه می شود .
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