
 راهنمای نصب آیفون

 مینک یاستفاده م یمتفاوت یروزمره جهت سهولت در کارها از ابزار ها و دستگاه ها یدر طول زندگ

 کی یریتصو فونیشوند و آ یدارند و باعث راحت تر شدن کارها م ییها تیها و مز تیهر کدام قابل که

 باشد. یدستگاه ها م نینمونه از هم

 برخوردار شد.امکانات  نیتوان از ا یم یریتصو فونینصب آ با

 باشد یم یصوت فونیآ افتهیکه همان نمونه تکامل  یریتصو آبفون

ز نظر نوع دارد و البته ا زیرا ن ریارائه تصو تیکه از اسم آن مشخص است عالوه بر صدا قابل همانطور

 کامال متفاوت است. یصوت فونینصب و کارکرد با آ

 4 در مجموع یریتصو فونی. آمیپرداز یو نحوه عملکرد آن م یریتصو فونیآ ییبخش به کارا نیدر ا

 دهد. یرا انجام م یکار اصل

 زنگ خوردن -1

 یریارتباط تصو -2

 ییارتباط صدا -3

 بازکردن درب -4

 گرید تیجزو قابل زین یساز رهیذخ ییکارت حافظه هستند توانا یاز مدل ها که دارا یدر بعض البته

 کند. یتلفن عمل م ریگ غامیپ کیمثل  قایقباشد، که د یم یریتصو فونیآ

آن را فرا  ینصب و راه انداز دیابتدا با میریبگ ادی قیرا به طور دق یریتصو فونیعملکرد آ نکهیا یبرا

 .میگرفته باش

 دارد: فونیکه هر آ ه،یپا زاتیتجه یمعرف

  External panel یداخل پنل

 Internal panel یرونیب پنل

 Power supply هیتغذ منبع

 Door opener باز کن درب

 Interface wires رابط یها میس

 The contents of the box محتویات موجود در جعبه

 



 

 

 راهنمای نصب

 :نکات مهم در نصب

 میقکه در معرض گرد و غبار و نور مست نیمتر از کف زم یسانت 1۵۰تا  1۴۵محل مناسب در ارتفاع 

 ه شود.نباشد در نظر گرفت ییویو راد یسیمغناط دانیم،رطوبت باال  ایحرارت و ، دینور شد ،دیخورش

 نیهمچن دار استفاده شود و لیفو  متریلیم ۰.6 یها میاز کابل و س ریصدا و تصو تیفیبهبود ک یبرا 

 .برق در نظر گرفته شود  یها میدور از س یکش میمحل س

 :مراحل نصب

دا ج یرا از گوش ینگهدارنده فلز هیرا باز نموده و سپس پا M3 چیابتدا پ ینصب گوش یبرا  -1

 .دییمحکم فرما وارید بهو رولپالک  چیو با پ دیینما

ه ب یو به آرام دیقرار ده یفلز هیپا یدستگاه را بر رو یپشت گوش یها میپس از اتصال س  -2

 .دیخود ببند مجدداً در محل پیچ راو  دیبکش نییسمت پا

 .دییمتصل نما یرا به گوش گرید یرا به دسته گوش یفنر یبند میسر سوکت س کی  -3

 .باشد یدستگاه آماده استفاده م دیآن قرار ده ONدستگاه را در حالت  OFF/ON  دیکل  -4



 



 یو ارتباط با دم در یکش مینحوه س

 

 .جداگانه استفاده شود هیاز منبع تغذست یبا یم یتیامن یها نیدورب هیتغذ یبرا :توجه 

 میها از چهار ت یگوش یتمام یبرا سیم زنگ جزبه  توانیواحد م ۴کمتر از  یدر ساختمانها  -1

 .مشترک کابل استفاده نمود

باشد  یم چریبه نصب سو اجیاحت ریبهتر تصو تیفیک یبرا واحد 4از  شتریب یساختمان ها در -2

 شود. یکش میو مستقل س میبه طور مستق چیاز هر واحد به سوئ دیبا

 .دییفرماجدا خودداری دم در ایو  یاضافه پشت گوش یها میس دنیچیاز پ  -3

به کابل دربازکن  رهیولت تلفن و غ 22۰مانند برق بازکن از در ریغ یاضاف یها میاز اتصال س  -4

 .دیینما یخوددار

ولت و کابل انتقال  22۰برق  یها میامکان س نویز حتی االمکاناز بروز  یریجهت جلوگ  -5

 .عبور نکند  یلوله خرطوم کیاز  ریتصو

 .دارد  بستگی یبند میو نوع س نیو دورب میجنس س توریبه فاصله مان ریمطلوب تصو تیفیک -6
 یحرارت شیبرق بهتر است از وارن جای چسب برقجدا از هم به  میس یدر اتصال رشته ها  -7

 .استفاده شود

 یو عدم اتصال یها و دم در یگوش یاتصال تمامابتدا از صحت   ستمیسنمودن قبل از روشن   -8

 .دیینان حاصل نمایاطم یکش میدر س

 

 


