
راھنمای پریز ھوشمند

داردوجودچیزیچھبستھدر

ھوشمندپریز

راھنمادفترچھ

ویژگی ھای محصول

AC:مجازولتاژ 100-240V

آمپر١۶:مجازجریان

60HZ-50:کاریفرکانس

C°60~-20:دما

WIFI:اتصالنوع 2.4 GHz 802.11b/g/n

اصلیکنترلکلیدراھنمای

خاموش و روشن کردن دستگاه●
با فشردن و چند لحظھ نگھ داشتن این دکمھ میتوانید دستگاه را بھ حالت اولیھ بازگردانید (قبل از انجام نسبت●

بھ این کار اطمینان حاصل کنید )

Smart"برنامھنصب Life"

Smart“برنامھمیتوانیدشما Life”درراApp StoreیاوکنیدنصبوپیداپلیگوگلواپلQRرازیرکد
اسکن کنید تا لینک نصب برنامھ برای شما باز شود

Smart“برنامھ Life”درواسترایگانiOS Androidوباالبھ8.0 میشودپشتیبانیباالبھ4.4



ساخت حساب کاربری

Smart“برنامھ Life”گزینھوکنیدبازراSign Upکنیدانتخابرا

Unitedصفحھباالیاولگزینھ States of Americaکنیدواردراخودایمیلدوممورددروکنیدانتخابرا

سپس کد ارسالی بھ ایمیل خود را وارد کنید

سپس یک رمز عبور برای حساب خود وارد کنید تا حساب کاربری شما ساختھ شود

سپس با مجوز ھای الزم برای دسترسی بھ امکانات موبایل خود موافقت کنید

این مراحل فقط برای بار اول انجام میشود و از دفعات بعدی نیازی بھ این کار نیست

اتصال پریز ھوشمند بھ برنامھ

Smart"برنامھسپسکنیدمتصلبرقپریزبھراھوشمندپریزابتدادر Life”کنیدبازرا

بزندچشمکسرعتبھنشانگرچراغتادھیدفشارثانیھ5مدتبھرادستگاهروشن/خاموشدکمھ
Goگزینھبرنامھدرشدهبازصفحھدر to addکنیدانتخابرا

در صورتی کھ این صفحھ در برنامھ باز نشد عالمت + در باالی سمت راست برنامھ را انتخاب کنید سپس گزینھ
Auto Scanکندشناساییراپریزبرنامھتاکنیدانتخابرا

کنیدانتخابراNextگزینھسپس
در این مرحلھ باید موبایل بھ مودم وای فای اتصال داشتھ باشد

نکتھ مھم : در ھنگام اتصال اولیھ تا جای ممکن پریز ھوشمند و موبایل خود را نزدیک مودم نگھ دارید تا اتصال کامل
شود

در صورت متصل بودن موبایل بھ وای فای نام مودم خود را در قسمت اول میبینید و در قسمت دوم باید رمز عبور
کنیدانتخابراNextگزینھوکنیدواردراخودمودم

منتظر بمانید تا فرایند اتصال کامل شود

سپس میتوانید نام پریز خود را متناسب با کارکردی کھ برای آن در نظر دارد تغییر دھید

کنیدانتخابراDoneگزینھسپس

نکات مھم

در نظر داشتھ باشید برای کنترل این پریز ھمواره باید سھ شرط زیر برقرار باشد:

اینترنتباموبایلاتصال.١

مودمباھوشمندپریزاتصال.٢

ھر چھ مودم و پریز ھوشمند بھ یکدیگر نزدیک تر باشند کارکرد پریز ھوشمند بھتر است

باشداینترنتبھاتصالدارایبایدمذکورمودم.٣

Smartبرنامھباآشنایی Life

عالمتطریقازوکنیدمشاھدهراھوشمندپریزجملھازمتصلھایدستگاهتمامناممیتوانیدHomeصفحھدر
خاموش / روشن سمت راست آن میتوانید دستگاه خود را کنترل کنید

با انتخاب پریز ھوشمند خود صفحھ دیگری باز میشود کھ امکانات بیشتری در اختیار شما قرار میدھد.

١.Power:میشوداستفادهدستگاهکردنروشنوخاموشبرای

٢.Timer:کنیدکنترلراخوددستگاهبندیزمانمختلفھایحالتبامیتوانیدشماگزینھاینازاستفادهبا



حالت ھایی از جملھ :

●Countdown:راشمادستگاهفعلیحالتشماتنظیمیزمانشدنتمامباکھاستنزولیشمارندهیک
برعکس میکند. ( از روشن بھ خاموش و یا برعکس )

●Schedule:نظرموردساعاتدرھفتھازخاصیھایروزبرایتوانیدمیگزینھاینازاستفادهبا
برنامھ خاصی تعیین کنید.

●Criculate:آندرشمادستگاهتاکنیدتعیینپایانوشروعزمانیکتوانیدمیگزینھاینازاستفادهبا
زمان روشن و سپس خاموش شود

●Random:میکندروشنیاوخاموشراشمادستگاهتصادفیصورتبھخاصیبازهیکدرگزینھاین

٣.Electric:ایلحظھصورتبھراخوددستگاهانرژيمصرفمیزانلحظھھردرتوانیدمیگزینھایندر
مشاھده کنید و ھمچنین تاریخچھ مصرف ھای قبلی را بررسی کنید

۴.Setting:دستگاهتنظیمات

Smartصفحھ

در این صفحھ شما میتوانید با طراحی و تنظیم روال ھایی دستگاه ھای خود را بھ صورت ھوشمند تری مدیریت کنید.

مثال با ھر با انتخاب یک گزینھ و یا تغییر آب و ھوا و یا موقعیت مکانی و یا در زمان بندی ھای خاص دستگاه را
خاموش و یا روشن کند.

ھمچنین می توانید این روال ھای طراحی شده را بھ دستیار صوتی موبایل خود اضافھ کنید تا با فرمان صوتی مورد
نظر شما پریز ھوشمند روشن و یا خاموش شود

امکانات دیگر

Amazonجملھازھوشمندھایاسپیکرھمھبھاتصالامکاندستگاهاین Echo , Google Homeداردرا

اطالعات ایمنی

توصیھ میشود از این دستگاه در مکان ھای سرپوشیده و خشک استفاده شود و از رسیدن آب و رطوبت بھ آن
جلوگیری کنید.

از دسترس اطفال دور نگھ داشتھ شود.

لطفا از باز نمودن دستگاه و دستکاری در آن جدا پرھیز کنید.

از خرید شما متشکریم


