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   دست زدن به دستگاه برق دار جدا اجتناب کنیداز 

  ض سیمکارت ، دستگاه به برق متصل نباشد.تعویجاگذاري یا نگام ه برقگرفتگی: خطر 

کارت) را در صورت را در گوشی موبایل قرار داده و پین کد (قفل سیمسیمکارت داراي امکان مکالمه به نام صاحب دستگاه یک  -

 .وجود حذف نمایید.

تگاه بیشترین آنتن دهی هت کارکرد صحیح دستگاه، اپراتوري انتخاب گردد که در محل نصب دسج -

 باشد.را دارا 

 کارت مطمئن شوید.کارت برقرار کنید تا از فعال بودن و داشتن اعتبار سیمبا سیمیک تماس  -

کارت، سوکت سیاه رنگ محل قرارگیري سیمدرب دستگاه را باز نمایید. نموده بی برق را دستگاه  -

 باشد.روي برد قرمز رنگ در منتها الیه سمت چپ و باالي دستگاه می

  روي برد را نگه دارید تا دستگاه خاموش شود. OFFصورت روشن بودن چراغ دستگاه ، دکمه در  -

مقابل به طوري که طبق شکل  جانماییدسوکت کارت سایز استاندارد را با رعایت جهت در سیم -

  .رفته و از کادر بیرون نباشد سیمکارت کامال تا انتهاي سوکت

 گردد. سیمکارت یا سوکتشکستگی سبب  فشار بیش از حد ممکن است -

کارت توسط دستگاه و دستگاه را تست نمایید تا از شناسایی سیم ،قبل از بستن درب دستگاه و نصب آن 

  مطمئن شوید. کارکرد صحیح آن

 ه تست اولیه دستگا       

کابل دستگاه را به یک میز یا نرده متصل نمایید. طوري که در صورت جاگذاري موفق سیمکارت  -1

 و گلند دستگاه به سمت زمین باشد.خروجی 

عدد سرسیم حلقه اي (نمره  2بندي به (برق شهر) را با رعایت اصول ایمنی و عایق ACولت  220ولتاژ  -2

موجود در پایین دستگاه  LEDدر صورت سالم بودن دستگاه و آنتن دهی، دستگاه متصل نمایید.) 12

 ماند.دقیقه روشن باقی می 3روشن خاموش شده بعد ازحدود 

با شماره سیمکارت دستگاه تماس بگیرید در صورت نصب صحیح سیمکارت و فعال بودن آن به تماس  -3

 شود.شما پاسخ داده می

 تماس گرفته و اطالعات خواسته شده ارائه گردد. 09059126868بیشتر با شماره جهت راهنمایی  -4

 روي دستگاه را فشار دهید. OFFجهت خاموش کردن دستگاه برق دستگاه را قطع نموده و کلید  -5

 .نمانددستگاه را از محل نصب باز نموده و درب دستگاه را با دقت محکم نمایید طوري که درزي میان جعبه و درب باقی  -6

العه نمایید قبل از نصب دستگاه مطالب این راهنما را به دقت مطلطفا 

  باشدا آسیب به دستگاه متوجه شرکت سازنده نمییمسوولیت نصب نادرست 
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 نصب دستگاه روي رادیاتورها        

قرار رادیاتورها بایستی فک هاي گیره موازي با ي رادیاتورها براي نصب دستگاه رو

اخ باید در سور ،متصل کننده فک ثابت به دستگاه گیرند براي این منظور پیچ ومهره

دستگاه باز ي پشت هاي گیرهمهره ومحکم شده (نسبت به پرچ)  9موقعیت ساعت 

ها در حد امکان سپس مهره ضخامت یک وله باز شود شوند تا فک گیره به اندازه

  شوند تا فک ها وله را گرفته و دستگاه داراي لرزش نباشد.میمحکم 

 .تگاه حتما رو به زمین قرار گیرند.گلندهاي دس توجه شود که 

 نصب نماییدي آخر از سمت راست دستگاه را در طرف فشار ضعیف و وله. 

  سینی باالي ترانس بهنصب دستگاه         

محکم کننده گیره به دستگاه در موقعیت براي نصب در این حالت بایستی پیچ 

در طرف فشار جهت نصب دستگاه بسته شده باشد. (نسبت به پرچ) 6ساعت 

هاي ترانس هاي فک مابین پیچالستیکاي باز میکنیم که فک را به اندازهضعیف 

کنیم تا دستگاه داراي هاي فک را تا حد امکان محکم میسپس مهره قرار گیرد

  لرزش نبوده و به راحتی از ترانس جدا نشود.

 تگاه حتما رو به زمین قرار گیرند.توجه شود که گلندهاي دس 

 محکم کاري دستگاه با بست فلزي 

  ترانس محکم شود. در شکل مقابل جهت اطمینان بیشتر، بهتر است دستگاه بوسیله بست فلزي به بدنه

 دستگاه از سوراخ باال سمت چپ بست زنی شده است.

 نصب اتصاالت الکتریکی دستگاه        

  سر سیم آبی به نولو نول وصل کنید.  فاز ولت 220 را به بوشینگ هاي دستگاه  سیمهاي ولتاژسر)( 

 ترانس (ارت) ي ي فلزي دستگاه (در صورت وجود) در محل مناسب به بدنهسیم ارت متصل به بدنه

  متصل شود.

  نصب سنسور تشخیص سرقت کابل فشار ضعیف        

این سیم را دور کابل فشار ضعیف  .باشدمتري است که داراي یک سر آزاد می 12این سنسور یک سیم     

به  توسط چسب برقمتري  1فواصل  دربهتر است این سیم  کابل تا تابلو توزیع ادامه میدهیم. و بهمراه (از هر نیم متر یک دور) پیچیده

، آن را در محل مناسب جمع کرده و یا در صورت اضافه ماندن سیم این سیم زخمی و یا بریده نشود. شود کهتوجه ود. کابل محکم ش

 مجددا دور کابل بپیچید.

  تماس بگیرید.  09059126868سازي دستگاه بعد از برقدارشدن ترانس با شماره جهت فعال


