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 :14592.0-19592.0-20592.0تستكمل بأزرار قابلة لالستبدال بـ  1وحدة و  2وحدتين.

• في مرحلة الضبط والتهيئة:

 :14592-16492-19592كامل باألزرار.

لمبة  LEDالتنبيه

المعنى

بيضاء بإضاءة وامضة
(لمدة  5دقائق كحد أقصى)

طريقة  Zigbeeمفعلة انتظا ًرا للدعم الصوتي

زرقاء اللون وامضة
(لمدة دقيقتين كحد أدنى)

في انتظار استقبال تحديث برنامج التحكم الثابت

زرقاء اللون بإضاءة ثابتة

الجهاز موصول بواسطة بلوتوث ( )bluetoothبالهاتف الذكي

خضراء اللون بإضاءة وامضة أثناء الضبط ثنائي الثبات  /أحادي
الثبات
(لمدة  5دقائق كحد أقصى)

الضبط في الثنائي االستقرار

عنبرية اللون بإضاءة وامضة أثناء الضبط ثنائي الثبات  /أحادي
الثبات
(لمدة  5دقائق كحد أقصى)

الضبط في األحادي االستقرار

عنبري اللون بإضاءة ثابتة

ضبط وقت األحادي االستقرار

الجهاز مز ّود بمخرج مزود بـ  2من المرحالت متشابكين ألداء وظيفة المحول ويمكن أيضا توصيلها بالصفوف المعكوسة/المحولة الموجودة
لجعل وظيفة التحميل "متصلة".

طريقتان للتشغيل (متناوبتان فيما بينهما)
أو
من المتاجر على الكومبيوتر اللوحي/الهاتف الذكي الذي ستستخدمه لضبط وتهيئة

قم بتنزيل التطبيق View Wireless
اإلعدادات.
وفقًا للطريقة التي ستختارها ستحتاج إلى:

بوابة اتصال :Gateway
المنتج 14597-16497-19597-20597
Gateway Zigbee
()Echo Show o Echo Studio ,Amazon Echo Plus

App View
للتحكم من خالل الهاتف الذكي/الكومبيوتر اللوحي

App Alexa

أنظمة الدعم الصوتي  Alexaو Google Assistantو Siriو
 Homekitعند استخدام األوامر الصوتية

وميض عنبري لون اإلضاءة لعدد  3مرات
وميض سريع أخضر لون اإلضاءة لعدد  3مرات

تم توصيل الجهاز بخدمة الدعم الصوتي بنجاح

موقدة
(عنبرية لـ  ،Eikonوزرقاء لـ  Arkéوخضراء لـ  Ideaو)Plana

المرحل الكهربي مفعل أثناء التشغيل العادي

األحمال التي يمكن التحكم فيها.

من أجل الحصول على اإلشارة الصحيحة عن حالة الحمل ،قم بتوصيل حمل ال يقل عن  2واط.

إعدادات الضبط والتهيئة في

 .1قم على ( MyVimarعلى شبكة اإلنترنت) بإنشاء حسابك كفني تركيب.
 .2قم بتوصيل كافة األجهزة في الشبكة (المحوالت ،المشغالت ،الترموستاتات ،بوابات االتصال وما إلى ذلك).
 .3ابدأ تشغيل التطبيق  View Wirelessثم قم بتسجيل الدخول ببيانات التسجيل التي أنشأتها للتو.
 .4قم بإنشاء شبكة التشغيل واألماكن.
 .5قم بتوصيل كافة األجهزة بالشبكة ماعدا بوابة االتصال (يجب توصيلها كآخر شيء).
لربط المح ّول:
• اختر "إضافة" ( ) ،اختر المكان المراد توصيل المشغل فيه ثم امنحه اس ًما ما
• اختر ؛ وقم بتنشيط اتصال  Bluetoothعىل الجهاز اللوحي/الهاتف الذيك واجعله قريبًا من املح ّول
• اضغط عىل زر املح ّول واضبط الوظيفة املطلوب تنفيذها
 .6اضبط لكل جهاز الوظيفة التشغيلية وبارامترات التشغيل وأية أجهزة ملحقة أخرى (نظام تحكم سلكي أو راديو والوظائف الخاصة بتلك
األجهزة).
 .7قم بنقل إعدادات ضبط وتهيئة األجهزة إلى بوابة االتصال ثم قم بتوصيلها بشبكة اإلنترنت .Wi-Fi
 .8انقل الشبكة إلى المستخدم المسؤول (الذي يتوجب عليه أن يكون قد أنشأ ملف تعريف خاص به على .)MyVimar
لمزيد من التفاصيل انظر دليل استخدام التطبيق  View Wirelessالذي يمكن تحميله من  DOWNLOAD  www.vimar.com
 View  APP MOBILEالالسلكي

إعدادات الضبط والتهيئة في

قم باإلجراء من النقطة  1إلى  3المذكور هنا في األعلى.
قم بإقران المح ّول مباشرة مع  Amazon Echo Plusأو  Echo Showأو .Echo Studio
 )1اضغط على زر المح ّول حتى يومض مؤشر  .LEDقم على الجهاز بتنزيل برنامج  Zigbeeمن خالل التطبيق ( View Wirelessانظر دليل
استخدام التطبيق .)View Wireless
لتحديث برنامج تشغيل الجهاز استخدم نفس هذا اإلجراء.
 )2بعد التحويل إلى ( Zigbeeأو تحديث السوفت وير) ،يدخل المح ّول في وضع االقتران ويمكن لجهاز أمازون التعرف عليه في غضون  5دقائق.
إذا لم يكن المح ّول في وضع االقتران ،قم بفصل التيار الكهربي ثم أعده بعد بضع ثوانٍ .
 )3قم بإقران المح ّول مع  Amazon Echo Plusأو  Echo Showأو  Echo Studioوفقًا لإلجراء المقدم من المساعد الصوتي (راجع وثائق
أمازون).
اضبط بارامترات تشغيل مشغل التحريك.
 )1في غضون أول  5دقائق بعد توصيل التيار الكهربائي بالجهاز (المقترن بالفعل مع  ،)Alexaاضغط على الزر لمدة  15ثانية؛ وهكذا سيمكنك اختيار تشغيل
الريليه ما بين الثبات األحادي والثبات الثنائي (يومض مؤشر  LEDباللون األخضر إذا كان ثابتًا ثنائيا بينما يومض باللون الكهرماني إذا كان أحاديًا).
 )2اضغط على الزر لفترة وجيزة للتبديل من ثنائي الثبات إلى أحادي الثبات والعكس؛ عندما تختار ،اضغط على المفتاح لمدة  5ثوان للتأكيد.
في حالة ضبط نظام التشغيل الثنائي االستقرار فإن اإلجراء ينتهي وتومض لمبة  LEDالتنبيه باللون األخضر لعدد ثالث مرات؛ ولكن إذا ما تم
اختيار نظام التشغيل األحادي االستقرار سيتم االنتقال إلى النقطة التالية (.)3
 )3اضغط على المفتاح لمدة  5ثوان لتعيين وقت تنشيط الثبات األحادي .ثم اضغط على الزر لفترة وجيزة ،يتم تنشيط المخرج ،ويضيء مؤشر
 LEDبلون كهرماني ثابت؛ في نهاية الوقت الذي تريد تعيينه ،اضغط على الزر مرة أخرى .يتم إيقاف تفعيل المخرج وتومض لمبة LED
التنبيه باللون العنبري لعدد  3مرات لتأكيد الضبط.
مالحظة هامة عند عودة التيار الكهربي بعد انقطاعه فإن المرحل الكهربي سيحافظ على الحالة التي كان عليها قبل انقطاع التيار
ملخص اإلشارات التنبيهية في وضع .Zigbee technology
• أثناء التشغيل العادي:
لمبة  LEDالتنبيه

المعنى

موقدة (عنبرية لـ  ،Eikonوزرقاء لـ  Arkéوخضراء لـ  Ideaو)Plana

المرحل الكهربي مفعل

مطفأ

المرحل الكهربي غير مفعل

20592.0 01 2105

وميض أخضر لون اإلضاءة لعدد  3مرات

تأكيد ضبط الثنائي االستقرار
تأكيد ضبط األحادي االستقرار

األحمال
القصوى
 100فولت ~
 240فولت ~

 250واط
 500واط

 50واط
 100واط

 60واط
 120واط

 125فولت أمبير
 250فولت أمبير

إعادة تعيين الجهاز

إعادة التعيين تستعيد إعدادات ضبط المصنع .في غضون  5ثوان من بدء التغذية التشغيلية اضغط لمدة  30ثانية على الزر االنضغاطي حتى
تومض لمبة  LEDالتنبيه البيضاء اللون.

•
•
•
•

قواعد التركيب.

يجب تنفيذ التركيب من ِقبل طاقم عمل مؤهل مع االلتزام باللوائح المنظمة لتركيب المعدات الكهربائية السارية في بلد تركيب المنتجات.
يجب إكمال الجهاز بمفاتيح قابلة للتبديل فيما بينها وتركيبه في علب غاطسة أو على الحائط بواسطة دعامات وشرائح  Eikonو  Arkèو
 Ideaو .Plana
يجب حماية دائرة تغذية مخرج المرحل ضد األحمال الزائدة بواسطة جهاز أو منصهر أو قاطع أوتوماتيكي ،بتيار اسمي ال يتجاوز  10أمبير.
يجب أن يتم التثبيت والنظام مطفأ .قم بتركيب المفاتيح الموجودة على آلية المحول قبل تغذية النظام.

هام :يجب تغذية المحول اإللكتروني بنفس  Lو  Nاللذين يغذيان الحمل .في حالة التركيب مع محاور محولة/معكوسة ،يجب توصيل المحول
اإللكتروني بحيث يظهر أنه تحت التغذية دائ ًما ثم تركيبه في مكان المحور المحول األبعد عن الحمل.

المواصفات.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

الجهد االسمي للتغذية الكهربائية 240-100 :فولت~ 60 / 50 ،هرتز.
القدرة المبددة 0.55 :واط
قدرة تردد الراديو المنقولة100 < :مللي واط (20ديسيبل مللي واط)
نطاق التردد 5 ,2483-2400 :ميجاهرتز
لوحات نقاط التوصيل:
  2طرف توصيل ( Lو  )Nلخط التيار والمحايد  1طرف توصيل ( )Pمن أجل التوصيل بأداة التحكم البعيد (على سبيل المثال ،المنتج  .)14008-16080-19008-20008المسافة القصوىبين جهاز  IoTوالمفتاح تعادل  50سم مع سلك بمقطع ال يقل عن  1,5ملم.2
  2من كتل التوصيل ( 1و  )2لمخرج المحولالزر األمامي المستخدم سوا ًء للتحكم في الحمل أو كزر للتهيئة.
مصباح ليد  RGBوالذي يشير إلى حالة الحمل (القابل للضبط من تطبيق  )VIEW Wirelessوحالة التهيئة (الوامض باللون األزرق)
في وضع  ،Bluetooth technologyيمكن بالجهاز توصيل حتى عدد  2جهاز راديو (المنتج  )03925يسمحان بالتحكم في مشغل التحريك
أو تفعيل إحدى سيناريوهات التشغيل.
درجة حرارة التشغيل +40 ÷ -10 :درجة مئوية (للداخل)
درجة الحمايةIP20 :
الضبط والتهيئة من خالل التطبيق  View Wirelessلنظام  Bluetooth technologyوتطبيق  Amazonلـ .Zigbee technology
يمكن التحكم فيه من ِقبل التطبيق .View

Viale Vicenza, 14
 - Marostica VI 36063إيطاليا
www.vimar.com

'ARKE
19592-19592.0

EIKON
20592.0
مح ّول متصل

IDEA
16492

PLANA
14592.0-14592

التشغيل بطريقة تكنولوجيا البلوتوث.

في الضبط االفتراضي يعمل الجهاز في وضع تكنولوجيا البلوتوث ويسمح هذا المعيار بما يلي:
 استدعاء سيناريو عبر زر تقليدي متصل بالمحول المتصل؛ ربط تحكم الراديو  03925الذي يمكن تكوينه للتحكم في المشغل الموجود على متن الجهاز أو الستدعاء سيناريو.من خالل بوابة االتصال  14597-16497-19597-20597يمكن إدارة الوظائف التشغيلية في نفس المكان أو عبر نظام للتحكم عن بُعد من خالل
التطبيق  Viewكما يتوفر نظام تحكم من خالل أنظمة خدمة الدعم الصوتي  Alexaو Google Assistantو.Siri
الجهاز متوافق أيضاً مع .Homekit
مالحظة هامة :ابتدا ًء من اإلصدار  ،fw 1.7.0يعمل الجهاز كوحدة إرسال واستقبال للمنتجات التي تعمل بالبطارية (مثل المنتج .)03980

اإلعدادات.
يمكن من خالل التطبيق  View Wirelessضبط بارامترات التشغيل التالية:
 لمبة  LEDالتنبيه  RGBلإلضاءة الخلفية :يمكن تحديد اللون من قائمة مسبقة التحديد (اللون االفتراضي :اللون العنبري لـ  ،Eikonواللوناألزرق لـ  Arkéواللون األخضر لـ .)Plana
 سطوع مصباح الليد :مطفأ ،منخفض ،متوسط ،مرتفع للحمل النشط (الضبط االفتراضي :مرتفع) وللحمل المطفأ (الضبط االفتراضي :مطفأ). حالة الشحنة عند استعادة التيار :متوقف أو يعمل أو في الحالة السابقة (االفتراضي :الحالة السابقة). تشغيل ريليه الترحيل :قابل للثني أو أحادي (االفتراضي :قابل للثني). -وقت التفعيل بنظام التشغيل األحادي االستقرار (الضبط االفتراضي 60 :ثانية).

مطابقة المعايير.

التوجيه األوروبي الخاص بمعدات الراديو ( .)REDتوجيه تقييد استخدام المواد الخطرة.
المعايير .EN 50581 ,EN 62479 ,EN 300 328 ,EN 301 489-17 ,EN 60669-2-1
تُقر شركة  Vimar SpAبأن جهاز الالسلكي مطابق للتوجيه  .UE/53/2014يتوفر النص الكامل من إقرار مطابقة االتحاد األوروبي في وثيقة المنتج
على الموقع اإللكتروني التالي.www.vimar.com :
الئحة تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية  )UE( REAChرقم  – 2006/1907المادة  .33قد يحتوي المنتج على آثار من الرصاص.
مخلفات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية  -معلومات للمستخدمني
رمز صندوق القاممة املشطوب الوارد عىل الجهاز أو عىل العبوة يشري إىل أن املنتج يف نهاية عمره اإلنتاجي يجب أن يُجمع بشكل منفصل عن املخلفات األخرى.
لذلك يجب عىل املستخدم تسليم املعدات يف نهاية عمرها االفرتايض إىل املراكز البلدية املناسبة من أجل التجميع املنفصل للنفايات الكهروتقنية واإللكرتونية .وبديالً
عن اإلدارة املستقلة ،من املمكن تسليم الجهاز الذي ترغب يف التخلص منه مجاناً إىل املوزع ،يف وقت رشاء جهاز جديد من نوع معادل .كذلك لدى موزعي املنتجات
اإللكرتونية الذي ميتلكون مساحة بيع ال تقل عن  400م 2فإنه من املمكن تسليم مجاناً املنتجات اإللكرتونية التي يتم التخلص منها والتي ال تزيد أبعادها عن  25سم،
دون االلتزام بالرشاء .تساهم عملية الجمع املنفصل للنفايات واألجهزة القدمية هذه ،من أجل إعادة تدويرها ومعالجتها والتخلص منها بشكل متوافق بيئياً ،يف تجنب
اآلثار السلبية املحتملة عىل البيئة وعىل الصحة كام تشجع عىل توسيع عملية إعادة تدوير املواد التي تتكون منها هذه األجهزة واملنتجات.

 Apple HomeKitهي عالمة تجارية خاصة برشكة  apple Inc. App Storeهي عالمة خدمة خاصة برشكة  .Apple Incمن أجل التحكم يف امللحق الذي يدعم  ،HomeKitنوىص باستخدام  iOS 9.0أو أحدث .يتطلب التحكم يف امللحق الذي يدعم  HomeKitهذا أوتوماتيكيا وبعيدًا عن املنزل جهاز Apple TV
يعمل بنظام  tvOS 10.0أو أحدث أو  iPadيعمل بنظام  iOS 10.0أو أحدث أو  HomePod/Siriتم إعداده كمحور منزيل.
يعد شعار  Appleو  iPhoneو  iPadعالمات تجارية خاصة برشكة  ،.Apple Incمسجلة يف الواليات املتحدة األمريكية وبلدان ومناطق أخرى App Store .هي عالمة خدمة خاصة برشكة .Apple Inc
تُع ُّد  Googleو  Google Playو  Google Homeعالمات تجارية مملوكة لرشكة .Google LLC
 Amazonو  Alexaوجميع الشعارات املرتبطة بها عبارة عن عالمات تجارية لرشكة  Amazon.com، Inc.أو الرشكات التابعة لها.

2

منظر أمامي وخلفي

1

مخرج لتوصيل عاكس التيار أو المحول الكهروميكانيكي

μ

N
6 mm

L

P

مدخل لزر انضغاطي متساطح :التحكم عن بُعد (لطريقة  Bluetooth technologyو  )Zigbee technologyأو لالستدعاء العام
(فقط لوضعية )Bluetooth technology
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التوصيالت
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اتصال نقطة إنارة واحدة.

20592.0

L
N
مثال لدائرة ضوئية بأزرار وريليه في نظام جديد.

محول

الزر*

عاكس التيار
2
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L
N
* يمكن االستدعاء العام الذي تشترك فيه األضواء/المصاريع االلتفافية الدوارة/المقابس المتحكم فيها والموجودة في شبكة التشغيل (فقط لوضعية .)Bluetooth technology
هام :يجب تغذية المحول اإللكتروني بنفس  Lو  Nاللذين يغذيان الحمل .في حالة التركيب مع محاور محولة/معكوسة ،يجب توصيل المحول اإللكتروني بحيث يظهر أنه تحت التغذية دائ ًما ثم تركيبه في مكان المحور المحول األبعد عن الحمل.

مثال على توصيل محور محول باألزرار التقليدية في نظام جديد .لنقاط المصباح المزودة بمرحل.
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