شزکت ًَآٍراى تاسیسات پَیا
راٌّوای ًصة ٍ راُ اًذاسی سیستن کٌتزل اس راُ دٍر دستگاُ ّای تَْیِ هطثَع
لطفا برای نصب و راه انذازی مطابق دستورالعمل زیر عمل نماییذ:
 .1آهَسش

سیستن تَْیِ هطجَع َّضوٌذ یک سیستن تَْیِ هطجَع ثب سیستن کٌتزل اس راُ دٍر  Wi-Fiاست کِ هی تَاًذ تَسط گَضی ّبی َّضوٌذ
ثب ضجکِ  4G ،3G ،2G ،Wi-Fiکٌتزل ضَد.
 .2لیٌک داًلَد تزًاهِ

آدرس:
http://www.puyaco.com/downloads/getfile/file/11904426505ad30a8a4fcbf.apk/lang/fa

ّوچٌیي هی تَاًیذ ثب اسکي رٍی  QRکذ رٍثزٍ ایي ثزًبهِ را داًلَد کٌیذ.

توجه :در ٌّگبم ًصت ًسخِ  ،iOSهوکي است پیغبم رٍثزٍ را ثِ ضوب ًطبى دّذ کِ ثبیذ ثِ قسوت
«  » Generalرفتِ ٍ گشیٌِ « »Device managementرا اًتخبة کزدُ سپس ثِ تزتیت گشیٌِ
« »... Hangzhou Miaoyong Technologyرا اًتخبة ًوَدُ ٍ رٍی « Trust "Hangzhou
" » Miaoyong Technologyضزثِ ثشًیذ ٍ دٍثبرُ«  » Trustرا اًتخبة کٌیذ .سپس هجذدا
ثزًبهِ را اجزا کٌیذ.
 .3دستَرالعول عولیاتی ًصة تزًاهِ
 3.1ایجاد حساب کارتزی:

ٌّگبهی کِ ثزًبهِ را ثزای اٍلیي ثبر اجزا هی کٌیذ ،اثتذا ثبیذ یک حسبة کبرثزی ایجبد ًوبییذ .سپس هزاحل سیز را دًجبل کٌیذ.
در پبییي صفحِ رٍی کلوِ «  » Registerضزثِ ثشًیذ ،در صفحِ جذیذ آدرس ایویل یب ضوبرُ تلفي ّوزاُ خَد را ٍارد کٌیذ ،سپس رٍی
کلوِ « »nextضزثِ ثشًیذ .در آخز یک کذ تأییذ ثِ آدرس ایویل یب ضوبرُ تلفي ّوزاّتبى ارسبل هی ضَد .کذ را ٍارد کٌیذ ٍ یک «
 » passwordکِ تزکیجی اس عذد ٍ حزٍف ٍ ثیي  9-14کبرکتز ثبضذ ثزای حسبة خَد اًتخبة ًوبییذ سپس رٍی «  » confirmضزثِ ثشًیذ.
پس اس تأییذ هَفقیت آهیش رًٍذ ثجت ًبم پبیبى هی یبثذ ٍ ثزًبهِ اجزا هی ضَد.
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 3.2چگًَگی اضافِ کزدى دستگاُ ):(Add Device

 3.2.1اثتذا هَدم  WiFiخَد را رٍضي کٌیذ سپس اطویٌبى حبصل کٌیذ کِ تلفي ّوزاّتبى ثِ هَدم  Wi-Fiهتصل ثبضذّ .وچٌیي اس رٍضي
ثَدى  WiFiدستگبُ اسپلیت هطوئي ضَیذ در غیز ایٌصَرت ،درة پٌل را ثبس ًوَدُ ٍ دکوِ  On/Offسوت راست دستگبُ را ثِ هذت  5ثبًیِ
فطبر دّیذ ،آًگبُ چزاغ  WiFiدستگبُ رٍی پبًل ًوبیبى هی ضَد.
 3.2.2سپس ثزًبهِ را اجزا کٌیذ ،ثز رٍی()add deviceضزثِ ثشًیذ ٍ اس لیست دادُ ضذُ دستگبُ هَرد ًظز را اًتخبة کٌیذ سپس گشیٌِ
( (Confirm indicator rapidly blinkرا اًتخبة ًوَدُ ٍ سپس رهش عجَر هَدم  Wi-Fiخَد را تبیپ کٌیذ ٍ رٍی « »Confirmضزثِ
ثشًیذ .سپس پیکزثٌذی ضجکِ ضزٍع هی ضَد.
ٌّ 3.2.3گبهی کِ پیکزثٌذی هَفق ثبضذ ،هی تَاًیذ راثط ثزًبهِ را ثجیٌیذّ ،وبًطَر کِ در تصَیز سیز ًطبى دادُ ضذُ است.
 3.2.4در پبیبى ثزرٍی ( )Doneضزثِ ثشًیذ.

 3.3اگز اتصال ًاهَفق تَد چِ تایذ کزد؟

ٌّ 3.3.1گبهی کِ اتصبل ضکست خَرد ،ثزًبهِ را ثستِ ٍ هجذدا سعی کٌیذ دٍثبرُ ضجکِ را طجق هزاحل ثبال راُ اًذاسی ًوبییذ اگز ثب ضکست
هَاجِ ضذیذ ایي ثبر اس طزیق گشیٌِ  AP Modeکِ در ثبالی صفحِ سوت راست قزار دارد ضجکِ را طجق هزاحل سیز پیکزثٌذی ًوبییذ.
 3.3.2اثتذا ثزًبهِ را اجزا کٌیذ ،ثز رٍی ( )add deviceضزثِ ثشًیذ ٍ اس لیست دادُ ضذُ دستگبُ هَرد ًظز خَد را اًتخبة کٌیذ سپس
گشیٌِ  AP Modeدر قسوت ثبال سوت راست را اًتخبة ًوبییذ ٍ ثزرٍی گشیٌِ ( (Confirm indicator slowly blinkضزثِ ثشًیذ ٍ
سپس رهش عجَر هَدم  Wi-Fiخَد را تبیپ ًوبییذ ٍ « »Confirmرا ثشًیذ .در اداهِ ثب اًتخبة گشیٌِ ) (Connect nowتٌظیوبت
 WLANتلفي ّوزاُ ثبس ضذُ ٍ ًبم دستگبُ هَرد ًظزتبى ثب ًبم « »SmartLife-XXXXاًتخبة ًوبییذ .ثِ ایي تزتیت پیکزثٌذی ضجکِ
ضزٍع هی ضَد .
 3.3.3پس اس پیکزثٌذی ضجکِ ثب هَفقیت ،ثز رٍی «  » Doneضزثِ ثشًیذ.
اگز اتصبل طجق هزاحل ثبال ثب هَفقیت اًجبم ًطذ  ،لطفب ثِ یکی اس ًوبیٌذگبى هجبس پَیب سزٍیس هزاجعِ کٌیذ یب ثب ضوبرُ تلفي ٍ 031-35036
یب ضوبرُ 09380274227هزکش خذهبت هطتزیبى پَیب سزٍیس توبس حبصل فزهبییذ.
2

ً .3.4حَُ کارکزد کٌتزل اس راُ دٍر دستگاُ

 Already on 3.4.1را ثزای رٍضي /خبهَش کزدى دستگبُ
 3.4.2ثزای تغییز حبلت دستگبُ اس کلیذ()Modeاستفبدُ ضَد.
 3.4.3کلیذ()speedثزای کٌتزل هیشاى سزعت ثبد دستگبُ ثکبر هیزٍد.
 )left/right swing( 3.4.5ثزای رٍضي  /خبهَش کزدى عولکزد چزخص پزتبة ثبد در جْت چپ ٍ راست هی ثبضذ.
 )up/down swing( 3.4.6ثزای رٍضي  /خبهَش کزدى ٍ تغییز حبلت عولکزد چزخص پزتبة ثبد در جْت ثبال ٍ پبییي هی ثبضذ.
 3.4.7اس( )multiple functionsبرای تهویه هوا و عملکرد بیشتر در حالت گرمایش استفاده می شود.
 )display( 3.4.8جْت رٍضي  /خبهَش ضذى صفحِ ًوبیص دستگبُ هی ثبضذ.
 3.4.9اس【】timerثزای هطخص کزدى سهبى رٍضي  /خبهَش ضذى دستگبُ استفبدُ هی ضَد.
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 3.5اصالح ًام دستگاُ

در گَضِ سوت چپ ثبالی راثط کٌتزل اصلی رٍی【】modify device nameضزثِ ثشًیذً ،بم دستگبُ جذیذ را در کبدر گفتگَی pop
 upتبیپ کٌیذ ٍ ،ثز رٍی【】Saveضزثِ ثشًیذ.

 .3.6دستگاُ را حذف کٌیذ

در گَضِ سوت چپ ثبالی راثط کٌتزل اصلی ضزثِ ثشًیذ】remove device【،را اًتخبة کٌیذ ثزای حذف دستگبُ رٍی()confirm
ضزثِ ثشًیذ ،دستگبُ اس ثزًبهِ حذف هی ضَد ٍ ثزای تٌظین هجذد ٍضعیت تغییز هی کٌذ.

 3.7تِ اشتزاک گذاشتي دستگاُ

ثزرٍی( )profileضزثِ ثشًیذ ،سپس( ،)add sharing( - )sent( - )Device Shairingرا اًتخبة کٌیذ ٍ ضوبرُ حسبة دیگزتبى را
تبیپ کٌیذ ،رٍی ()confirmضزثِ ثشًیذ .ضخص ،تٌظیوبت اضتزاک گذاری را دریبفت هی کٌذ ٍ ثِ راحتی دستگبُ را ثب ثزًبهِ گَضی
َّضوٌذ کٌتزل هی کٌذ.
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تَجِ :اگز ثب حسبة ضخص دیگزی ٍارد ضَیذ (آدرس ایویل ،فیس ثَک ٍ تَییتز) ،ثبیذ ثِ ضوبرُ تلفي ّوزاُ خَد ثپیًَذیذ تب دستگبُ را ثب
دیگزاى ثِ اضتزاک ثگذاریذ.

 3.8لزسش ٍ صذای تلفي ّوزاُ

در صفحِ ( ،)Profileرٍی دکوِ()Settingsدر گَضِ ثبال سوت راست ضزثِ ثشًیذ .سپس هی تَاًیذ
لزسش یب صذا را خبهَش  /رٍضي کٌیذّ ،وبًطَر کِ در تصَیز سیز ًطبى دادُ ضذُ است.

 3.5هشخصات

 3.5.1خروج
در صفحِ ( ،)Profileرٍی قسوت  Logoutضزثِ ثشًیذ ،سپس هی تَاًیذ اس حسبة خَد خبرج ضَیذ.

 3.5.2تغییر مشخصات پروفایل
در صفحِ ( )profileرٍی هٌَی پزٍفبیل ضخصی ضزثِ ثشًیذ تب تصَیز ًوبیًِ ،بم ٍ سبیز اطالعبت حسبة کبرثزی را هطبّذُ ٍ تغییز ًوبییذ.
 3.5.3نظرات و پیشنهادات
در صفحِ ( ،)profileرٍی هٌَی ( )feedbackضزثِ ثشًیذ تب ثتَاًیذ نظرات و پیشنهادات خَد را ارسبل کٌیذ.

5

 3.5.4به روز رسانی برنامه
در صفحِ ()profileعجبرت()aboutرا جْت هطبّذُ ًسخِ فعلی ایي ثزًبهِ ضزثِ ثشًیذ.

.4تذکزات :Wi-Fi

ثزای جلَگیزی اس هطکالت سیز ،لطفب ثِ ًکبت سیز تَجِ داضتِ ثبضیذ:
 4-1لطفب در هکبى ّبیی هثل فزٍدگبُ ٍ اهبکي پشضکی کِ استفبدُ اس دستگبُ ثی سین هجبس ًیست اس  Wi-Fiاستفبدُ ًکٌیذ.
لطفب گَضی َّضوٌذ خَد را در هکبى ّبی خطزًبک هبًٌذ ایستگبُ ّبی گبس ،سَخت ٍ هَاد ضیویبیی ٍ غیزُ رٍضي ًکٌیذ.
 4-2لطفب اس دستگبُ ّبی ًبسبسگبر استفبدُ ًکٌیذ.
 4-3لطفب اس سزٍیسکبراى هجبس پَیب سزٍیس جْت تعویزات ٍ یب آهَسش هجذد  wifiکوک ثگیزیذ.
 5اطالعیِ ّای :Wi-Fi

 5-1کیفیت کٌتزل ثزًبهِ تَسط گَضی َّضوٌذ ضوب ،ضجکِ  ،Wi-Fiفبصلِ ثب هَدم ٍ ٍ Wi-Fiضعیت ایٌتزًت تحت تبثیز قزار هی گیزد.
گبّی اٍقبت هوکي است دچبر اختالل گزدد ٍ ایي اهز ّیچ ارتجبطی ثب دستگبُ تَْیِ هطجَع ضوب ًذارد.
 5-2اگز ضوب هَفق ًطذیذ کِ ثب تلفي ّوزاُ خَد دستگبُ را کٌتزل کٌیذ ،لطفب اثتذا ٍضعیت ایٌتزًت خَد را ثزرسی کٌیذ ،سپس چک کٌیذ
کِ آیب دستگبُ ضوب ثِ هَدم  Wi-Fiهتصل است یب خیز؛ در غیز ایٌصَرت لطفب اثتذا دستگبُ خَد را حذف ًوبییذ ٍ هزاحل پیکزثٌذی ضجکِ ٍ
اتصبل دستگبُ را هجذدا اًجبم دّیذ.
 5-3اگز ٌَّس ًویتَاًیذ هسبئل را ثب رٍش ّبی ثبال حل کٌیذ ،لطفب ثزای ًحَُ اتصبل دقیق ثِ سبیت  www.puyaco.comهزاجعِ فزهبییذ
ٍ یب ثب ضوبرُ  031-35036هزکش هطتزیبى پَیب سزٍیس توبس حبصل فزهبییذ.
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