
 مصرف کننده گرامی سالم. 

تولیدی  گروه  محصوالت  به  که  ایران  خرسندیم  ام  بی  امیدواریم    ام   ، کردید  اعتماد 

تجربه زندگی آسان   از  هرچند کوچکبتوانیم با استفاده شما از این محصول سهمی  

 را برای شما فراهم آوریم. 

 راهنمای نصب آسان باز
 با دستمال مرطوب تمیز نمایید.بر روی درب را ابتدا محل نصب دستگاه  -1

آن    قسمتی که برای نصب آسان باز استفاده می کنید نباید جنس  توجه داشته باشید 

به همین علت آسان باز را در قسمتی از درب نصب کنید    ،آهن یا هر نوع فلز دیگر باشد 

 که جنس آن از مواد چوبی ، پالستیکی و یا شیشه باشد.

فلزی درب ورودی نصب در صورتی که مجبور هستی  اما بر روی قسمت  باز را  د آسان 

سانت و   9به صورت مشبک محدود نصب آسان باز را به طول  8کنید باید با مته شماره 

نمایید.)  1مطابق شکل  سانت   5عرض   رمی سوراخ  به  توانید همین طرح  و  داده  برش  ا 

 ( سوراخ کاری استفاده نمایید عنوان الگو 

 

 

 

 

 

 

 

تعیین محل دقیق نصب  -2 از  اندازه ضخامت   بعد  به  مایع موجود در جعبه  با چسب 

الیه محافظ را از  سپس  چسب دوالیه ، حد فاصله بین دو چسب را چسب مایع بریزید  

برداشته   دوالیه  چسب  قسمت  دو  هر  نظر    بعد   و روی  مورد  محل  به  را  دستگاه 

 (2)شکل بچسبانید.

 1 شکل



 
آسان باز استفاده  حال در صورتی که از تغذیه درب بازکن آیفون برای تامین ولتاژ    -3

و در صوتی که از منبع تغذیه جداگانه برای تامین ولتاژ آسان باز    3کنید از شکل  می

 برای سیم کشی آسان باز استفاده نمایید.  4کنید از شکلاستفاده می

 NO/NCسیم قرمز=        Comسیم قهوی =      سیم های آبی = تغذیه دستگاه

 
 

دقیقه و با استفاده از یک پیچ گوشتی تخت از    10  گذشت  از   پس  و   نصب   از   بعد   -4

نظر    ردو کلید های مو  قسمت شکاف تعبیه شده بر روی آسان باز درب آن را باز نمایید 

 نمایید.خود را به روشی که در ادامه توضیح داده شده به دستگاه اضافه یا حذف 

 دستگاه:طریقه ذخیر و حذف کلید الکترونیکی به 

    برای ذخیر کلید جدید ابتدا کلیدSave    را فشار دهید سپس کلید مورد نظر را در

ثانیه به دستگاه نزدیک    1  مدتاز پشت یا جلو به    ی سانتی متر  5حد فاصله کمتر از  

 را رها کنید.  Saveتا کلید مورد نظر ذخیر شود، بعد کلید د ینمای

    برای حذف کلید مورد نظر ابتدا کلیدDelete    را فشار دهید سپس کلید مورد نظر

از   فاصله کمتر  به مدت    5را در حد  یا جلو  از پشت  متری  ثانیه به دستگاه    1سانتی 

 را رها کنید. Deleteنزدیک نمایید تا کلید مورد نظر حذف شود، بعد کلید 

    دستگاه  حبرای در  شده  ذخیره  های  کلید  همه  و    Saveکلید  کافیست  ذف 

Delete  ثانیه فشار دهید. 10صورت همزمان به مدت   را به 

 4شکل  3شکل 

 2شکل 


