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 معرفی : .1

که با  ولت24اتوماسیون یک یا دو موتور  برای  QK-CE24RLIخود آموز حاضر جهت آموزش نصب مدار 
 سوئیچ یا بدون سوئیچ کار می کند طراحی شده است.

 روشها جهت نصب وراه اندازی وتنظیم دستگاه بهره گیری شود. در این مجموعه سعی شده از جدید ترین

 سرعت، قدرت، وتاخیر در باز وبسته شدن دربها با سه عدد تریمر به آسانی امکان پذیر است.

 ویژگیها : .2

  ولت 24مدیریت وکنترل یک یا دو موتورdc بصورت خودکار 

  ثانیه 15تا  0تنظیم زمان عملکرد موتورها از 

  وضعیتی جهت باز وبسته شدن ورودیسوئیچ دو 

 درصد  100تا  50موتورهای قدرتی با قابلیت تنظیم توان از 

 قابلیت برنامه ریزی جهت تردد عابر 

 ) امکان شروع نرم )درب به آرامی بازوبسته می شود 

 ثانیه 60تا1حالت آماده باش قابل تنظیم از 

  تنظیمات اولیه توسط دیپ سویچها 

 LED   ( ع8های سیگنال)دد 

   وات جهت قفل برقی 15ولت  12خروجی 

  وات جهت چراغ چشمک زن )فالشر( 500ولت  230خروجی 

 شارژر باطری 

  عدد ریموت کنترل 180مگاهرتز با پشتیبانی  433گیرنده داخلی 

 ( دارای استاندارد های روز اروپاR&TTE 99/05CE) 
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 مشخصات فنی : .3
 V AC 230                          منبع تغذیه        

 V AC 20            تغذیه واحد کنترل

 V DC  max 2* 60w 24   خروجی موتورها       

 A 10                     اوج شدت جریان مدار 

 V DC -500mA 24   تغذیه متعلقات )لوازم جانبی(  

 C / +55 C 20-                        دمای پاسخگویی

 EEPROMمحفوظ در          نویسیپارامتر های برنامه 

 IP 54                    کد نفوذ پذیری )حفاظت فیزیکی(

 اتصاالت وتنظیمات واحد کنترل : .4

 قبل از نصب دستگاه نکات ایمنی وفنی را به دقت مطالعه فرمایید .   -الف 

 جعبه را فقط از سوراخهای تعبیه شده نصب کنید )به خاطر ضد آب بودن(  -ب 

 فیوز ترمومگنتیک را سر جای خود قراردهید )این فیوز ها پس از رفع اتصالی خود را باز سازی میکنند(  -ج 

 مسیر کابل های قدرتی را ازبقیه کابل ها جدا کنید  -د 

ورودی قبل از آنکه لوازم جانبی را متصل کنید مطمئن شوید که مصرف کل مدار با شدت جریان  -هـ 

 هماهنگی داشته باشد

 هنگامیکه دستگاه به برق متصل است جدا از مصرف جامپر خودداری فرمایید   -و 

     عاقالنه ای نیستایمنی وفنی تست کردن کار قبل از نصب کامل دستگاه ولوازم جانبی وچک کردن موارد  -ر

 پس از بررسی تمام اتصاالت ولوازم جانبی تست نهایی را انجام دهید –ح 
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 کارخانه  :تنظیمات اولیه 

 داده نشود کارکرد آن به نحو زیر است : درصورتیکه هیچ برنامه ای به دستگاه

 مرحله گام به گام )حالت اتوماتیک غیر فعال(

 کم کننده سرعت )شروع نرم( غیر فعال

 بسته شدن )دروضعیت ایمنی(

 باز شدن )بدون ایمنی(

 OBSثانیه 1زمان حسگر تشخیص مانع 

 ثانیه 3کردن وبستن زمان موتور برای باز 

 وضعیت تست ایمنی غیر فعال

 حالت پس زدن غیرفعال

 واکنش سریع درهنگام بسته شدن غیر فعال

 تنظیمات اولیه دلخواه :

 برای برنامه خود بررسی کنید ابتدا واحد کنترل را 

 ،چند بار چشمک می زند و مدار آماده ”LED “RADهنگامیکه سوئیچ مدار روشن می شود 

 ریزی استبرنامه 

 تعدادچشمک کاربرد

 1 محرک خطی

 2 اپراتور با اهرم متغیر
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 جهت تغییر تنظیمات به شرح زیر ادامه دهید : 

 روشن شودRAD”LED“ رافشاردهید تا زمانیکهP2/RAD.کلید 1

 را فشار دهید تا برد کنترل روی انتخاب بعدی قرار گیردP1/SET.کلید 2

 د تا از تنظیمات خارج شوید رادوباره فشار دهی P2/RAD.کلید 3

 برنامه جدید تایید شده واز تنظیمات خارج می شویدRAD”LED“.به محض خاموش شدن 4
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 را دارا می باشد  %100:     واحد کنترل توسط یک تریمر قابل تنظیم قدرت موتور تا  یادداشت

 لوال ها، زبانه قفل ها و...حفظ شرایط روان بودن قطعات مکانیکی ازجمله روانسازی وروغن کاری 

 حذف وتعویض قطعات فرسوده و... می تواندکاهش قابل توجهی در مصرف توان موتور ایجاد کند.

 .نکته :  پس از تنظیم دقیق نیروی موتور چند با آنرا آزمایش کنید
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 آموزش اولیه : 2-4

 بررسی تنظیمات اولیه .1
 رنامه ریزی)ست کردن( ریموت کنترل.ب .2

 روشن باشد به شرح زیر انجام می شود : GCسبز LEDدرب بسته است ودر حالیکه 

A – کلید پروگرامP2/RAD ثانیه فشار دهید تا  2را برایLED. قرمز  روشن شود 

-B  از فرستنده را فشار دهید .دکمه دلخواه 

-C دوباره کلید پروگرامP2/RAD فشار دهید تا از حالت برنامه ریزی خارج شوید.را 

 یادگیری :شروع 
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 آموزش حرفه ای: 3-4

 در این قسمت قادر خواهید بود :

 تنظیم درب برای باز وبسته شدن آرام-1

 وضعیت عبوری-2

 وضعیت ماشه ایمنی -3
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 کنترل مدار )منطقی( .5

 میسر می باشد.لغو کنترل از راه دور به وسیله گیرنده ای که در جعبه کنترل تعبیه شده  برنامه ریزی و 1-5

 

 بر نامه ریزی : 1-1-5

 سبز روشن می شود.LEDماده شدن اتوماسیون ، به محض آکنید برد کنترل را به برق متصل -

 قرمز روشن شود . اکنون برد آماده برنامه ریزی است.LEDرا فشار دهید تا P2/RADدکمه -

 امکان پذیر است. انتقال با فشار دادن یک دکمه روی فرستنده ویک دکمه روی گیرنده-

 قرمز به آرامی چشمک میزند(LEDپس از این کار کد ذخیره شده است )در طی کد گیری -

 ثابت می ماند .LEDودر پایان نور 

 ذخیره تمامی فرستنده ها بدون امکان تداخل وبا حفظ کانال انتخاب شده انجام میگیرد.-

 خارج شوید . را دوباره فشار داده واز برنامهP2/RADدکمه در پایان -

ثانیه وقفه بیفتد )دستوری از کاربر صادر نشود (دستگاه بطور خودکار از 10درحین برنامه ریزی توجه : درصورتیکه 

 محیط پروگرام خارج شده وآخرین برنامه را بعنوان پیش فرض در نظر می گیرد.

 

 

 لغو تمامی فرامین : 2-1-5

 قرمز شروع به چشمک زدن کند .LEDثانیه فشار دهید تا 3را برای P2/RADباز هم کلید -

 ثانیه انجام شود( 6دوباره همان کلید را فشار دهید تا لغو فرامین ثبت شود .)این کار باید زیر -

 دوباره شروع به چشمک زدن کند کار تمام است .LEDزمانیکه -
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 انتخاب )ثبت(فرستنده : 3-1-5

 ویی باید سیکل زیر را طی کنید :برای انتخاب کانال رادی

 1دیپ سویچ 2دیپ سویچ کلید فعال

 خاموش خاموش 1کلید   

 خاموش روشن 2کلید   

 روشن روشن 3کلید   

 روشن خاموش 4کلید   

 

 مدیریت دستگاه های ایمنی : 2-5 

 (:PHOفتوسلها ) 1-2-5

 هنگامیکه فرمان از فتوسل صادر می شود :

 می توان آنها را برنامه ریزی کرد .در سیکل بسته شدن -

 در سیکل باز شدن برنامه خاصی را نمی پذیرد.-

 توجه : کال درهنگام بسته بودن درب  مدارکنترل به دلیل امنیت باال هیچ فرمانی را از لوازم جانبی نمی پذیرد .

 اختصاص به فتوسل با واکنش سریع دارد.یک قسمت از برد کنترل 

 :(EDG/PED)حالت باز شدن ایمنی در  2-2-5

 دستگاه ایمنی)پنوماتیک( می تواند به ورودی دستگاه متصل شده و بصورت زیر عمل میکند:

 در سیکل بسته شدن عکس العمل خاصی ندارد.-

 ثانیه باعث تحریک معکوس می شود .2در سیکل باز شدن  بمدت -

 آزمون ایمنی : 3-2-5

یک وضعیت آزمایش ایمنی است که می توان ضریب اطمینان دستگاه را با اجرای دستورات دستگاه کنترل دارای 

 خاص آزمایش نمود.
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 ”FOR“تریمر تنظیم سرعت موتور  3-5

 جهت تنظیم سرعت موتورها )تغییرولتاژ ورودی موتور ها درطول عملکرد(بکار می رود. FORتریمر 

 عقربه های ساعت   نید تریمرفوق را در خالف جهت(می توا%50برای کم کردن سرعت موتور تا نصف )

 تا آخر بچرخانید.

 نیاز به تمرین وتکرار فراوان دارد.. FORتوجه : کار کردن دقیق با تریمر

 

 ”DEL“تریمر تنظیم زمان  4-5

 وظیفه این تریمر تنظیم فاصله زمانی بین دوموتور)تاخیر بین موتورها (می باشد .     

واگر آنراموافق عقربه های ساعت  0درجهت خالف عقربه های ساعت بچرخانید زمان به چنانچه این تریمر را 

 ثانیه نزدیک می شود. 15بچرخانیدبه 
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 مدیریت باز وبسته شدن : ”PAU“تریمر  5-5

 جهت کنترل باز وبسته شدن خودکار  1-5-5

 

 قرار دهید. onرا در حالت  7ودیپ سویچ offرا روی حالت  6دیپ سویچ -

 را روی حالت وسط تنظیم کنید.PAUتریمر -

 ثانیه با چرخش تریمر تغییر دهید. 60تا3با توجه به زمان مورد نظر می توانید آنرا بین -

 (برد کنترل اعمال زیر را انجام می دهد :STRدر این حالت اگر فرمانی توسط کنترل دریافت شود )قسمت -

 در دارای یک لنگه باشد نیازی به تاخیر نیست.اگر 

 ثانیه اختالف زمان وجود داشته باشد. 3اگر در دارای دولنگه باشد باید بین باز شدن دو لنگه حد اقل 

 شروع به باز شدن کند که این کار ثانیه مکث اولیه وبعد به آرامی  1برای شروع حرکت موتور بهتر است 

 .ل انجام است قاب FORاز طریق همان تریمر

 زمانیکه سویچها مانعی را کشف کنند باز شدن درب متوقف می شود .در اینصورت سیستم مداخله کرده و

 مدت صادر شده اند را لغو می کند.فرامینی که در طی این 

 0وقتیکه مداربصورت خود کار)بعلت تشخیص مانع ( متوقف می شود ، تایمرداخلی ریست شده وزمان رااز

 کند.شروع می 

 تنظیم می شود. DELتاخیر دربهای دولنگه ای توسط تریمر 

)شروع نرم(وپس از آن به سرعت عادی ثانیه سرعت خود را در باز وبسته کردن کاهش می دهند  1موتور ها برای 

 تنظیم شده می رسد.FORخود که با تریمر 

 درشروع به باز شدن می کند. دستور دیگری به مدار داده شددر این حالت اگر در هنگام بسته شدن در 



  

 
15 

توجه : اگر در زمان باز شدن درب مانعی سر راه قرار گیرد و مدار سیستم را متوقف کند طبق تنظیمات اولیه 

 کارخانه سیستم پس از رفع مانع به کار خود ادامه میدهد .

 حالت قدم به قدم بدون بسته شدن اتوماتیک: 2-5-5

 نمایید. off را 7قرار داده و دیپ سویچ  onرا روی حالت  6دیپ سویچ 

 توقف می باشد. - بسته -توقف - باز فرمان گام به گام بصورت  

 می توان تنظیمات دقیق تر این قسمت را انجام داد.PAUبا تنظیم تریمر 

 بسته شدن سریع: بسته شدن اتوماتیک و 4-5-5

 onراروی  3هید .همچنین دیپ سویچ قرار دonرا روی  7ودیپ سویچ offرا روی حالت  6دیپ سویچ 

 واحد کنترل اعمال زیر را انجام خواهد داد :

 ثانیه پس از برطرف شدن مانع در1اگر فتوسل درحالت باز باشدومانعی سر راه قرار گیرد -1

 شروع به بسته شدن می کند. 

 در می کند .اگر فتوسل در حالت استند بای قرار گیرد یک ثانیه پس از عبور شروع به بستن -2

 ثانیه درب شروع به بسته شدن می کند . 1اگر فتوسل در حالت بسته باشد وحرکتی دربین دوچشم نباشد پس از -3

 باز -بسته–حالت باز  5-5-5

قراردهید. اگر دستگاه در حالت بستن باشد وگیرنده فرمانی از ریموت دریافت  offرا روی حالت 6و7دیپ سویچ 

 تاخیر می افتد. ثانیه به 1عملکرد کند 

 باز شدن جهت عابر : 6-5

 ( EDGریموت کنترل انجام میگیرد )ترمینال 4و3و2وضعیت عابر با کلید های 

 ثانیه 5فرمان در ورودی واحد کنترل برای باز شدن اولین لنگه برای مدت 

 )در صورتیکه از قبل هیچ برنامه ای داده نشده باشد( 

 هم بصورت دستی وهم بصورت اتوماتیک کار می کند.اگر حالت اتوماتیک فعال شده باشد 
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 )حسگر تشخیص مانع(OBSتریمر  7-5

 این تریمر زمان توقف بعد از تشخیص مانع را کنترل می کند .

 نیروی مخالف وتاخیر با چرخاندن تریمر به سمت عقربه های ساعت افزایش می یابد 

 ثانیه قابل تغییر است. 3تا  1این زمان از 

 

 

 برای دفع نقاط بحران وجذب نیروهای مخالف طراحی شده است .این وضعیت 

 ولی اگر نیروهای مخالف از توان موتور بیشتر شود موتور خود بخود متوقف می شود .

 اگر سویچهای محدود کننده فعال شوند :

 ثانیه دوباره به جهت خود ادامه می دهند . 2آشکار ساز مانع به جهت عکس فعال وپس از 

 اگر سویچهای محدود کننده غیر فعال باشند : 

 ثانیه تا توقف کامل. 5ثانیه مکث و در حالت بسته شدن  2در حالت بازشدن 

 نور فالشر : 8-5

 .برد کنترل دارای دو عدد ترمینال خروجی )برای چراغ چشمک زن(فالشر کم ولتاژ است 

 یکند .ثانیه قبل از شروع هر بار باز وبسته شدن عمل م 1فالشر 

 قرار دهیم منبع تغذیه کار فالشر را ادامه می دهد.offرا در حالت  5حال اگر دیپ سویچ 

 باشد چراغ بدون چشمک زدن روشن می شود . onدر حالت  5اگر دیپ سویچ 

 وات می باشد.10ولت  12توجه : چراغ بدون نیاز به مدار چشمک زن و از نوع 

 باز شدن است.تذکر : سرعت چشمک زدن در زمان بسته شدن بیشتر از سرعت آن در حین 
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 چراغ هشدار باز شدن درب :  9-5

 متصل میکنیم . 10و9ویک چراغ هشدار دهنده را به ترمینالهای offرادر حالت  8دیپ سویچ 

 وات باشد(3ولت وحد اکثر24)چراغ باید 

 

 وضعیت المپ در حالتهای مختلف :

 ورت بسته بودن درب = خاموشدرص

 درصورت باز بودن درب = روشن با نور ثابت

 درصورت حرکت درب = روشن چشمک زن

 

 وضعیت کاهش سرعت : 10-5

 در این حالت سرعت درب در اول یا آخر کار بخاطر ایمنی بیشتر و عدم ایجاد ضربه کم می شود .

 )تنظیم دقیق مستلزم یادگیری مهارتهای پیشرفته است(

 

 قفل الکتریکی : 11-5

 می توانید قفل خود را مدیریت کنید .  QK-ELCبا نصب قفل کارتی مدل :

 وات می باشند که می توان آنهارا از  15ولت با حد اکثر توان مصرفی  24و 12این قفلها دارای دومدل 

 منبع تغذیه برد کنترل تامین نمود.

 ثانیه مکث جهت بازشدن قفل درنظر بگیرید . 2تنظیمات بهتر است اگر از قفل برقی استفاده می کنید در 

 .باشدغیر فعال است  offباشد )لگد زدن وضربه نهایی(فعال وچنانچه   onدرحالت  4در صورتیکه دیپ سویچ 

 

 



  

 
18 

 چراغ راهرو)خوش آمد گویی( 12-5

 نیه روشن بماند .ثا 120میتوانید چراغ راهرو را به مدار متصل نموده که پس از باز شدن درب نهایتا تا 

 وات باشد. 500ولت و حداکثر  220این چراغ می تواند 

 

 شارژر باطری : 13-5

 ولت باشد. 12یا دوباطری  24قرار گرفته و می تواند شامل یک باطری  9و8خروجی این شارژر در ترمینالهای 

 

 (:STP inputتوقف مدار ) 14-5

 لغو گردد.STOPوبرای راه اندازی مجدد الزمست فرمان با فعالسازی آن تمامی وضعیتها متوقف می شوند 

 

 خطای برد کنترل : 15-5

 تحلیل وبررسی  EEPROMفرامین صادر شده توسط ریموت کنترل در دستگاه گیرنده ودر محلی بنام 

 می شوند ، حال اگر خطایی درسیستم بوجود آید این قسمت تمامی اعمال را بصورت بلوکه در می آورد.

 زرد رنگ شروع به چشمک زدن کند  LEDرا فشار داده و نگه دارید تا  P1SETاین قسمت باید کلید جهت ریست 

هنوز  LEDسالم است و باید تمامی تنظیمات مجددا انجام گیرد و اگر  EEPROMقرمز خاموش شد  LEDاگر

 چشمک می زند دستگاه نیاز به سرویس دارد وباید برای گارانتی ارسال شود .
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6.  LED های سیگنال : 

LED .زرد درحال چشمک زدن= شما در وضعیت تنظیمات قرار دارید 

LED زرد نور ثابت می دهد = تنظیمات پایان یافته 

LED قرمز خاموش = دستگاه در وضعیت نرمال قرار دارد 

LED قرمزروشن با نور ثابت =واحد کنترل بلوکه شده یا یکی از موتورها از کار افتاده 

RED LED RAD : 

 مگاهرتز دریافت شده است 433بطور آرام چشمک می زند = فرمانی از فرستنده 

 بطور ثابت روشن است = ریموت کنترل در حال ثبت شدن است 

 یا فرمانهای رادیویی لغو میشوند سریع چشمک می زند = زمانیکه واحد کنترل سویچ کرده وحافظه غیر فعال است

 سعی می شود ریموت جدید ثبت شود ولی مموری جا نداردخیلی آهسته چشمک می زند = وقتیکه 

 خاموش است = واحد کنترل در حالت نرمال بوده ومنتظر دریافت فرمان از ریموت است

LED  سبزGC روشن ثابت= اتوماسیون کامال بسته است 

LED سبز GC چشمک زن = وقتی درب درحال بسته شدن است 

LED  قرمزGO بسته شدن هستند روشن ثابت = دربها در حال 

LED قرمز GO چشمک زن = در حال باز شدن 

LED  قرمزPH روشن ثابت = مانعی بر سر راه است 

LED قرمز PH خاموش = مانعی سر راه نیست 

LED  قرمزST  روشن ثابت = هنگامیکه ورودیstop بسته باشد 

LED قرمز ST  خاموش = ورودیstop   باز است 

LED  سبزSTART  = ورودی گام به گام بسته استروشن ثابت 

LED  سبزSTART خاموش = ورودی گام به گام باز 
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 عیب یابی : .7

 مشکل احتمالیعلت  راه حل

 سویچ اصلی یا کنتور را چک کنید

 را چک کنیدstopسویچ 
 جامپر ها را بررسی کنید

 فیوز ها را چک کنید
 ترمینالها وکابل موتورها را چک کنید

 استمنبع تغذیه قطع  220برق 
 سویچ استپ اضطراری وصل است

 قطع استcommonو stopجامپر 
 یکی از فیوزها سوخته

 کابل موتورها آسیب دیده

 
 درهنگام فرمان با ریموت
 یا سویچ درب بازنمی شود

 فتوسلها را تمیز کرده ومانع احتمالی را برطرف کنید

 لوازم جانبی وجامپر ها را بررسی کنید
 مانعی سرراه استاگرمجهز به فتوسل است 

 فتوسل خراب شده یا جامپر آن قطع است
 

 
 درب باز می شود ولی بسته نمی شود

 
باطری ها را عوض کنید اگر جواب نداد پروسه 

 تعریف ریموت راتکرار کنید

 
ریموت ازحافظه پاک شده یا باطری آن تمام 

 شده است

 
 درب با سویچ کارمی کند ولی باریموت

 کار نمی کند 

 ورودی را چک کنیدبرق 
وضعیت طبیعی است زیرا مدار روی باطری 

 است

 
منبع تغذیه باطری ها درمدار هستند ولی 

 قطع است

 ثانیه چشمک4چراغ چشمک زن برای
 می زند ودر به آرامی باز وبسته می شود

 )درصورت استفاده ازباطری(

جکها وستونها را چک کنید احتماال فشار 
 زیادی روی موتور است

هم درموقع بازشدن وهم در موقع بسته دربها  موتور دارای قدرت کافی نیست
 شدن توقف می کنند

 

 

 هشدار های ایمنی 

 نکات زیررابه دقت مطالعه  در هنگام نصب واستفاده بکار برید وبه مصرف کننده انتقال دهید :

 داشته باشد.مالی وجانی به همراه تذکر : نصب واستفاده نادرست ممکن است خطرات 
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 دستورالعمل نصب :

 نصب باید توسط نیروی ماهر)مجرب( وکار آزموده انجام گیرد. -1

 نصب ازکامل بودن وسالمت قطعات مطمئن شوید. قبل از شروع -2

 سیستم برق وکابل کشی باید توسط متخصص انجام شود. -3

 کودکان نگهدارید.قطعات وبسته بندی آنها را دور از دسترس  -4

تجهیزات درمکانهایی که آلودگی زیاد یا امکان انفجار ویامیدانهای شدید مغناطیسی دارندخودداری از نصب  -5

 شناورند. کنید. همچنین محیطهایی که گازهای قابل اشتعال

 درمکانهایی که برق نوسان زیاد دارد یک کلید اطمینان قبل ازورودی مدار تعبیه  کنید. -6

( ، ایمن بودن و نصب سریع وآسانازلحاظ هماهنگی قطعات )یت تولید کننده سعی نموده کمترین مسئول -7

 متوجه مجری شود.

 می شوند.فقط محصوالت اورجینال شامل خدمات )تعمیروتعویض( -8

 

 نگهداری :

 فردمتخصص آن را عیب یابی وبرطرف کنددرصورت بروز هرگونه مشکل در عملکرد درب باید 

 پاسخگو نمی باشد.ودرصورت دستکاری افراد متفرقه این شرکت 

 

 هشدار برای مصرف کننده :

 خواندن دستورالعملها قبل از استفاده -1

تجهیزات باید در پروژه ای که برای آن طراحی وساخته شده بکار رود واستفاده آنها در کارهای متفرقه  -2

 ممکن است خطرساز باشد.

 تجهیزات وبسته بندی آنها را دور از دسترس کودکان قرار دهید. -3

 تجهیزات را تمیز)دور از گرد وغبار ورطوبت(نگهدارید.و از آسیب به سیمها وکابلها خودداری کنید . -4

 درصورت بروز مشکل باشرکت یا متخصص تماس گرفته وخودتان از هرگونه اقدام جدا خودداری نمایید. -5
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 ضمانت :

شرکت یا نماینده رسمی وبا ماه از تاریخ نصب )به شرط آنکه نصب توسط  24ضمانت دستگاه در شرایط عادی 

 استفاده از قطعات اصلی وعدم آسیب دیدگی ظاهری باشد(

 آتشسوزی وشوک برق دستگاه را ازگارانتی خارج وفقط شامل خدمات پس از فروش می باشد. –ضربه 

 

 

 موفق باشید                                                                             

 

 

 

 

 

 


