
نصب نوربان 2000 ، نیاز به هیچ تغییري در سیم کشی ساختمان ندارد.

این دستگاه کوچک بسادگی و بدون نیاز به سیم کشی اضافی  
مانند شکلهاي مقابل در کنار المپ منزل شما نصب می شود.

نوربان محصولی مفید براي پیشگري از سرقت منازل است .

زمانیکه آنرا در حالت اتوماتیک قرار دهید . هر شب هنگام 
تاریک شدن هوا المپ را روشن کرده و در مدتی که تنظیم 
کرده اید روشن نگاه می دارد. بدین وسیله در غیاب شما خالی

بودن منزل از بیرون مشخص نمی شود.

- نوربان 2000 بسادگی نصب شده نیاز به اطالعات تخصصی
و سیم کشی اضافی ندارد. 

- زمانیکه در منزل حضور دارید می توانید با کلید المپ ، 
المپ را طبق معمول روشن و یا خاموش کنید و در هنگام خروج

با کلید المپ ، نوربان را در حالت اتوماتیک قرار دهید. 

- نوربان مانند شکل هاي مقابل در کنار المپ نصب می شود.
از نصب آن در محل هاي دیگر اکیدا خوداري فرمایید.

- لطفا جهت نصب و راه اندازي ، پشت برگه را مطالعه فرمایید.
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- نوربان 2000 دو سال گارانتی تعویض دارد تاریخ انقضاي گارانتی
روي کارت درج شده است. لطفا کارت را تا پایان دوره گارانتی 

نزد خود نگهداري فرمایید.

تاریخ انقضاي گارانتی :

- مدت روشنایی المپ به 32 حالت ثابت و متناوب تنظیم می شود.

بیرون برویم ، اما در خانه باشیم

در موقع خالی بودن منزل ، خاموش یا روشن بودن ممتد المپ ها ، نظر سارقین را جلب می کند . این 

موضوع امنیت منزل شما را تهدید می کند . نگران نباشید ، نوربان 2000 با کنترل اتوماتیک المپ ها در 

شب ، حضور شما را شبیه سازي کرده خالی بودن منزل از بیرون مشخص نمی شود.



روش نصب :

- محل نصب روي سقف یا دیوار ، نزدیک به سیم المپ است. از نصب در محلهاي دیگر اکیدا خوداري کنید.

- کلید المپ دیمر دار ( کلید داراي قابلیت تنظیم نور المپ ) نباشد.

لطفا براي نصب نوربان مراحل زیر را به ترتیب دنبال فرمایید :

 قسمت برجسته کلید با رنگ تیره مشخص شده است.

در اینجا 12 حالت اصلی مشخص شده براي سایر حالتهاي زمانی به وب سایت شرکت مراجعه فرمایید.
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حالتهاي ثابت : 
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90 دقیقه روشن 3 ساعت روشن 6 ساعت روشن 12 ساعت روشن  10 دقیقه روشن 30 دقیقه روشن 12 ساعت روشن 

ON ON ON ON ON ON

1 1 1 1 1 12 2 2 2 2 23 3 3 3 3 34 4 4 4 4 45 5 5 5 5 5

حالتهاي متناوب : 
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12 ساعت با فاصله 20

دقیقه روشن و خاموش

6  ساعت  با فاصله 20

دقیقه روشن و خاموش

12 ساعت با فاصله 45

دقیقه روشن و خاموش

6  ساعت  با فاصله 45

دقیقه روشن و خاموش

12 ساعت با فاصله 90

دقیقه روشن و خاموش

6  ساعت  با فاصله 90

دقیقه روشن و خاموش

روش استفاده :

7 - در دستگاه را روي آن قرار داده پیچ هاي آنرا ببندید.

کنترل دستی : زمانیکه در منزل حضور دارید. براي روشن کردن المپ کلید المپ را دوبار بزنید. المپ روشن 

می شود و تا خاموش کردن کلید روشن می ماند. در اینحالت نوربان مانند کلید معمولی عمل می کند.

کنترل اتوماتیک : در موقع خروج از منزل کلید المپ را یکبار بزنید. المپ دو ثانیه روشن شده سپس خاموش 

می شود و نوربان هر شب تا خاموش کردن کلید بطور اتوماتیک عمل می کند. اگر المپ روشن است و مایلید

نوربان را در حالت اتوماتیک قرار دهید. ابتدا کلید را ده ثانیه خاموش کرده سپس آن را روشن کنید.

- کلیه محصوالت تولیدي شرکت گیو مدار قبل از بسته بندي نهایی تست کامل می شود. با این حال اگر تمایل 

به تست دارید. نوربان را در حالت اتوماتیک قرار داده با تاریک شدن هوا عمل می کند. توجه داشته باشید که 

قبل از روشن شدن نوربان سایر المپ هاي منزل خاموش باشد. همچنین در صورتیکه تاریک شدن را بطور 

بطور مصنوعی ایجاد می کنید. الزم است نوربان حداقل ده دقیقه در تاریکی قرار گیرد.

- اگر از یک نوربان استفاده می کنید بهتر است آنرا در حالت ثابت 2 و یا 3 قرار دهید. و اگر از تعداد بیشتر 

استفاده می کنید بقیه را در یکی از حالت هاي متناوب قرار دهید. اگر از چند نوربان در یک منزل استفاده می کنید.

نوربان ها باید در اتاق هاي مختلف نصب شود. چون نور یکی مانع از عملکرد دیگري می شود.

مشخصات فنی :

اگر خروجی اتصال کوتاه شود فیوز نوربان می سوزد. در این صورت فیوز 5 آمپر جایگزین شود.
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ابتدا برق را قطع کنید.
پیچهاي دو طرف نوربان را باز کرده

در آن را بردارید.

سیم المپ را نزدیک سقف قطع کنید.

سیم برق

سیم المپ

روکش چسب پشت نوربان را جدا 

کرده آن را در محل نصب فشار دهید 
تا بچسبد.
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سیم برق را به ترمینال ورودي و سیم 

المپ را به ترمینال خروجی متصل کنید.
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ترمینال ورودي 

ترمینال خروجی 

کلید تنظیم 

ON
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کلید تنظیم را مانند شکل هاي زیر به 

یک حالت دلخواه تنظیم کنید.
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 قسمت برجسته کلید با رنگ تیره مشخص شده است.

نکات تکمیلی :
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