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گروه صنعتی و دانش بنیان سدنا
ضمانت نامه و برگه خدمات پس از فروش

کیفیت و کارایی کلید کولر آبی تیتان با شرایط زیر تضمین مـی شود.

این ضمانت نامه شامل هزینه های 
ارســـال به شـــرکت ســـدنا و نصب  

مجدد نمی شود.

توجه:٢ سال گارانتی از تاریخ فروش

مهر و امضا

۱. خسـارت ناشی از حمل و نقل ناصـحیح و نـصب نادرست
۲. تعمیر توسط افراد غیر مجاز

۳. نوسانات برق و ولتاژ تغذیه غیر مجاز
۴. استفاده از این محصول با دستگاه دیگری که منطبق با 
مشخصات فـنی و مـحـدودیت هـای خـروجی کلـید نباشـد

۵. مخدوش بودن مهر ضمانت نامه یا سریال دستگاه

این ضمانت نامه شامل موارد زیر نمی شود.
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راهنمای کاربری و نصب  
کلـید کولـر آبـی تیتان

عملکرد کلیدها

کلیدردیف

پمپ روشن

موتور روشن

موتور خاموش

خامـوش و روشـن
فصلی (باال روشن، 
پایین خاموش)
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توضیح عملکرد کلیدهای محصول در جدول زیر مالحظه می شود.

و   RCCB عملکرد  به  مجهز  تیتان  محصول 
این دستگاه به صورت  قطع دو قطب است. 
نشت  تشخیص  به  قادر  هوشمند  کامًال 
از  کمتر  در  و  می باشد  برق  جریان  احتمالی 
۳۰۰ میلی ثانیه کولر را به صورت اتوماتیک 

خاموش و فاز و نول را قطع می کند.

سیستم محافظ جان

در صورت وقوع خطا LED قرمز در زیر کلید        
(خاموش کننده موتور) روشن می شود.

نمایش خطا

در صورت بروز خطای RCCB جهت رفع مشکل نشتی جریان اقدام نموده و پس از 
آن، کلید فصلی را به مدت حداقل ۱۵ ثانیه خاموش و مجدد روشن کنید. با راه اندازی 

مجدد کلید تیتان چراغ خطا خاموش شده و دستگاه آماده به کار می شود.

رفع خطا
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به جهت Pairکردن ریموت، کلید پمپ خاموش و موتور خاموش به مدت 
۳۰ ثانیه نگاه داشته می شود. پس از اینکه LEDها، پمپ، موتور و فن تند 
باقی       فعال  ثانیه   ۶۰ مدت  به  حالت  این  می کنند.  چشمک زدن  به  شروع 
نگاه داشتن  و  ریموت  با فشردن کلیدی روی  کاربر  این مدت،  در  می ماند. 

ریموت فعال می شود. 
توجه: در صورتی که کلید از حالت Pairing (چشمک زن) خارج شود، دیگر 

Pairشدن ریموت غیرفعال شود. 

در صورتی که کلید پمپ خاموش و کلید فن کم به مدت ۳۰ ثانیه نگاه 
داشته شود، حافظه ی حالت دســتگاه در صــورتی که فــعال باشد، غـیرفـعال  

می شود و در صورتی که غیرفعال باشد، فعال می شود. 
اگر حافظه ی دستگاه فعال باشد، با قطع شدن برق، در صورتی که دستگاه 
روشن و در حالتی باشد، این حالت حفظ می شود. در صورتی که حافظه ی 
دستگاه  برق،  وصل شدن  با  برق،  قطع شدن  با  باشد،  غیرفعال  دستگاه 

خاموش خواهد بود و کاربر دوباره آن را روشن کند.

(Pairing) فعال کردن ریموت

فعال /غیرفعال سازی حافظه ی حالت کارکرد محصول
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نحوه اتصال صحیح سیم بندی کلید تیتان
۱- از وایرشو جهت اتصال سیم های ورودی به داخل ترمینال استفاده کنید.

۲- در کلیدهای سنتی، به طور معمول سیم نول برق ورودی با سیم نول کولر (خروجی) 
به هم اتصال دارند. دقت کنید حتمًا هر دو سیم نول را از هم جدا کرده و سیم های 

مربوط به هر یک از پایه های ترمینال را مطابق با نقشه متصل کنید.
۳- در صورتی  که تمام سیم های ورودی به ترمینال سبز رنگ دارای وایرشو باشند، 
کافی است هر سیم را طبق نقشه راهنما در محل مخصوص خود در ترمینال سبز رنگ 

قرار دهید و پیچ های ترمینال را تا انتها محکم ببندید.
۴- در صورت عدم دسترسی به وایرشو، روکش تمام سیم ها را با دقت جدا نموده، 
سپس در یک جهت تابیده (دقت کنید رشته های هر سیم کامًال به هم تابیده و 
هیچ رشته سیمی جدا نماند، در این صورت امکان اتصال با سیم کناری وجود خواهد 
داشت) و هر رشته سیم را طبق نقشه راهنما در محل مخصوص خود داخل ترمینال 

سبز رنگ قرار دهید و پیچ های ترمینال را تا انتها محکم ببندید.

۶- قبل از راه اندازی کولر اطمینان حاصل نمایید هیچ گونه نشتی یا پاشش آب در 
محیط و فضای داخلی کولر وجود ندارد. برای این کار وضعیت قرارگیری صحیح شلنگ های 
آب و اتصاالت مرتبط را چک نمایید. در صورت پاشیده شدن آب بر روی پمپ، ممکن 

است جریان نشتی ایجاد شده و سیستم محافظ جان فعال شود.
۷- در صورت وقـوع خـطا، LED قــرمــز در زیــر کـلـید             (خاموش کننده موتور) روشن          
می شود. پس از رفع مشکل ناشی از نشتی جریان، به منظور راه اندازی مجدد کلید 
تیتان، کلید فصلی را به مدت ۱۵ ثانیه خاموش کرده و مجددًا روشن نمایید. در 
صورت خامـــوش شدن LED قرمز زیر کلید           (خاموش کننده موتور) مشکل برطـرف 

شده است و کلید آماده به کار می باشد.

۵- به دلیل وجود سیستم محافظ جان در این دستگاه، تحت هیچ شرایطی سیم 
نول ورودی و سیم نول کولر را به هم اتصال ندهید.

روش نصب کلید کولر آبی تیتان 

و  درآورده،  دستگاه  پشت  از  را  رنگ  سبز  ترمینال  ابتدا 
آبی،  کولر  به  زیر  نقشه  طبق  ترمینال  اتصال  از  پس 

ترمینال سبز رنگ را مجددًا به کلید متصل کنید.
    هشـــدار: تحت هیچ شـــرایطی سیم نول ورودی و سیم 

نول کولر را به یکدیگر اتصال ندهید.
!

دستگاه را هم تراز با شابلون قرار دهید. با فشار مالیمی به دیوار 
چفت می شود.

جهت جدا کردن دستگاه از دیوار، بدنه را از دو طرف گرفته و با 
فشار مالیمی بکشید تا از شابلون جدا شود.

نقشه اتصال برق
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نصب شابلون (پایه نگهدارنده) بر روی دیوار.

نصب سیم ها به کانکتور بر اساس راهنمای سیم بندی

اتصال از طریق چهار پیچ گوشه های پای
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