
S m a r t  H o m e

ل تشخیصلسیملهایلب.قر ح	.1 ه
 ،)Neutral(ــول ــاز)Live(، ن ــرق ف ســیم هــای ب
را  )بــار(  المــپ  از   )Load(برگشــتی ســیم  و 
روکــش  نیــاز  صــورت  در  کنیــد.  مشــخص 
جــدا  الزم  میــزان  بــه  را  هــا  آن  پالســتیکی 
نماییــد. همچنیــن دو رشــته ســیم فــاز و نــول 
را بــرای اتصــال بــه تغذیــه کلیــد لمســی آمــاده 

کنیــد.

از اطمینان و اعتماد شما برای انتخاب کلیدهای هوشمند Nestech سپاسگزاریم.
بــرای کنتــرل روشــنایی خانــه از راه دور کافی ســت کلیــد روشــنایی فعلــی را بــا کلیــد هوشــمند 

Nestech جایگزیــن کنیــد. بــا Nestech آســایش و آرامــش را تجربــه کنیــد!

ل ک یــدلر ح	.1 ه بــهل هــال ســیمل اتصــالل
لمســی

ــاز کنیــد  ــال هــای کلیــد لمســی را ب پیــچ ترمین
و ســیم هــای فــاز، نــول و بــار را بــه ترتیــب بــه 

ترمینال هــای N , L و L1 متصــل نماییــد.

ل ب.داشــتنلدرپــوشلشیشــهلایلر ح	.1 ه
ک یــدللمســی

بــا قــرار دادن پیــچ گوشــتی دو ســو در شــیار 
و  کلیــد  درپــوش  پاییــن  در  شــده  مشــخص 
از کلیــد  ایــی را  چرخانــدن آن، پنــل شیشــه 

لمســی جــدا کنیــد.

  RF433MHz صفحه لمسی، کنترل از راه دور با ریموت کنت.ل

صفحه کریستال حرارت دیده با نشان جنسلپنل
250-110VAC - 60/50Hz ولتاژلورودی

600W per gang )به ازای هر پل( ولتاژلخ.وجی

حداقل 100000 بار )عمر مفید رله( عم.ل	فید

 +60 °C ~ -25 °C د	ایل	ناسب
≥ %93 رطوبتلهوا

86 x 86 mm ابعاد

LED المپ های فلوروسنت، مهتابی، کم مصرف، المپ های سازگارلبا

CE, RoHS استانداردلها

مشخصات فنی

لمراحل نصب کلید هوشمند ک یدللمسیلدرونلقوطیلب.قر ح	.1 ه
اتصال توسط پیچ های قوطی برق .1 شور

کلیــد را درون قوطــی بــرق قــرار دهیــد و بــا پیــچ گوشــتی پیــچ هــای قوطــی بــرق را ببندیــد تــا 
کلیــد در جــای خــود قــرار گیــرد.

اتصال توسط چنگه .1 شور
کلیــد را درون قوطــی بــرق قــرار دهیــد و بــا پیــچ گوشــتی پیــچ هــای چنگــه را ببندیــد تــا کلیــد 

در جــای خــود قــرار گیــرد.

ل اتصاللدرپوشلشیشهلاییر ح	.1 ه
درپــوش شیشــه ایــی را بــر روی کلیــد قــرار دهیــد و آن را در 

جــای خــود محکــم کنیــد.

ل روشنلک.دنلک یدللمسیر ح	.1 ه
بــرق کلیــد لمســی را متصــل نماییــد و صفحــه شیشــه ایــی آن 

را لمــس کنیــد.

پیچ های جعبه برق

پنل کریستال
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بخش پشتی کلید

راهنمای نصبکلید هوشمند
ver1.0.0-4.NSH-TX : شما ه سریال

 Read the instruction carefully before starting the installation process and 
keep them for future reference. This product must be installed by a qualified 
electrician. A neutral wire will be required for the installation. 
1. Before working on the product, disconnect the power supply and cover up 
live parts in the working environment.
2. The glass panel can NOT be put on directly with the power on. Until you 
have finished all the installation, then you can turn on the general power.
3. The Maximum Power is 600W/Gang. Do not overload to use this product.
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ل ر ح	.1 ه
ــد؛ ســپس آن را  ــد لمســی را متصــل نمایی ــرق کلی ب
بــرای مــدت 5 ثانیــه لمــس کنیــد )پــل اول(. در ایــن 
حالــت نشــانگر LED بــرای مــدت 5 ثانیــه بــه ســرعت 
و بــا رنــگ نارنجــی چشــمک مــی زنــد. ایــن وضعیــت 
بــه معنــی وارد شــدن کلیــد بــه حالــت تنظیمــات 

اســت.

ل ر ح	.1 ه
 LED را بــرای مــدت 5 ثانیــه لمــس کنیــد )پــل اول(. در ایــن حالــت نشــانگر LED نشــانگر
بــرای مــدت 5 ثانیــه بــه ســرعت و بــا رنــگ نارنجــی چشــمک مــی زنــد. ایــن وضعیــت بــه معنــی 

وارد شــدن کلیــد بــه حالــت تنظیمــات اســت.
ل  ر ح	.1 ه

پس از آن، نشانگر برای مدت 5 ثانیه دیگر با رنگ قرمز به سرعت چشمک خواهد زد.
ل  ر ح	.1 ه

در ایــن وضعیــت فشــردن هــر دکمــه دلخــواه از ریمــوت کنتــرل، تنظیمــات روی اولیــن پــل 
کلیــد لمســی را حــذف مــی کنــد.

ل  ر ح	.1 ه
ــد را  ــان، کلی ــد لمســی تکــرار کــرد. در پای ــل کلی ــرای دومیــن پ ــوان ب ــا 3 را مــی ت مراحــل 1 ت

ــا اســتفاده از لمــس مــی تــوان کنتــرل نمــود. تنهــا ب

ل  ر ح	.1 ه
دکمــه  کــد  دریافــت  منتظــر  کلیــد  حالــت  ایــن  در 
روشــن )ON( از ریمــوت کنتــرل مــی باشــد. پــس 
آرامــی  بــه   LED نشــانگر  کــد،  دریافــت صحیــح  از 
 و بــرای مــدت 3 ثانیــه بــا رنــگ نارنجــی چشــمک 

می زند. 

ل  ر ح	.1 ه
پــس از آن، مجــددا نشــانگر LED بــرای مــدت 
5 ثانیــه بــه ســرعت و بــا رنــگ آبــی چشــمک 
مــی زنــد و منتظــر دریافــت کــد دکمــه خامــوش 

)OFF( از ریمــوت کنتــرل مــی شــود.

ل ر ح	.1 ه
کلیــد  توســط  کــد  صحیــح  دریافــت  از  پــس 
رنــگ  بــا  آرامــی  بــه   LED نشــانگر  هوشــمند، 
ــد و  ــه چشــمک مــی زن ــرای مــدت 3 ثانی ــی ب آب
ــم خــارج مــی شــود.  ــت تنظی ــس از آن از حال پ
بــا فشــردن دکمــه هــای ریمــوت کنتــرل تنظیــم 
شــده بــر روی کلیــد هوشــمند، بــه ترتیــب کلیــد 

مــورد نظــر روشــن یــا خامــوش مــی شــود. 

روشن

خاموش

ل ر ح	.1 ه
مراحــل 1 تــا 4 را مــی تــوان بــرای دومیــن پــل کلیــد لمســی هوشــمند تکــرار کــرد. بــا فشــردن 
ــه ترتیــب کلیــد مــورد  ــر روی کلیــد هوشــمند، ب دکمــه هــای ریمــوت کنتــرل تنظیــم شــده ب

نظــر روشــن یــا خامــوش مــی شــود.

تنظیم کلید هوشمند بر روی ریموت کنترل

حذف تنظیمات کلید هوشمند از ریموت کنترل

This product is compliant with all relevant European standards. When sorting your waste, please observe the disposal regulations in 
force. Please place your waste in the facilities provided for that purpose and with all due respect for the environment. This product 
must be used indoor only.


