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محتویات جعبه:


پریز هوشمند



دفترچه راهنما



کارت گارنتی

اطالعات ایمنی :
پیشنهاد میشود از پریز هوشمند فقط در داخل اماکن و در جای خشک و بدون تابش مستقیم خورشید استفاده شود  .برق ورودی پریز حتما در
محدوده اعالم شده باشد تا به دستگاه آسیبی نرسد  .لطفا دوشاخه های استاندارد و مناسب را به پریز هوشمند متصل کنید  .و به طور کامل
دوشاخه را وارد پریز کنید تا هنگام استفاده جای نگرانی نباشد و از دسترس کودکان دور نگه دارید  .لطفا قطعات پریز هوشمند را از هم جدا
نکنید .

پریز هوشمند در یک نگاه :

 -1پنل ورود دوشاخه
 -2بدنه اصلی
 -3دکمه روشن  /خاموش
 -4دوشاخه مقاوم در برابر آتش
توجه  :اگر دکمه روشن  /خاموش را برای مدت طوالنی نگه دارید  ،چراغ چشمک زن تغییر حالت داده و به معنای بازیابی به حالت کارخانه
است و تمام تنظیمات پاک میشود .

مشخصات فنی :


محدوده ولتاژ 100-240 (v) :



محدوده جریان  :حداکثر  11آمپر



فرکانس کاری 50-60 (Hz) :



دمای کاری -20 ~ 60 C :



فرکانس 2.4 Ghz : WIFI



بیشترین توان خروجی 3680 w :

نصب نرم افزار :
برای کاربری مصول شما می توانید نرم افزار  smart lifeرا از ارائه کنندگان آنالین اپ جستجو کنید و یا با اسکن  QR codeآن را دانلود و
نصب کنید.
نرم افزار رایگان  smart lifeبا تمامی گوشی های موبایل و تبلت ها سازگار بوده و اندروید نسخه  4.4و  ios 8.0به بعد را پشتیبانی میکند .
پس از نصب نرم افزار دکمه ثبت نام را بزنید و درطی مراحل آدرس ایمیل خود را وارد کنید تا کد مربوطه برای شما ایمل شود و سپس
حساب کاربری خود را بسازید.
در پایان مراحل در صورتی که عملیات را به درستی به انجام برسانید  ،نرم افزار با حساب کاربری اختصاصی شما نصب خواهد شد. .

نحوه اتصال پریز هوشمند به نرم افزار :
روش اول :
پس از اطمینان از اتصال صحیح پریز هوشمند به برق و روشن شدن آن  ،نرم افزار  smart lifeرا باز کنید و  ADD DEVICESو یا " "+در باال
سمت راست صفحه را بزنید  .گزینه  electricianرا انتخاب کنید  .و بر روی آیکون ) socket(wifiبزنید .
اگر پریز در حالت چراغ چشمک زن سریع نبود  5 ،ثانیه کلید روشن  /خاموش را نگه دارید تا چراغ چشمک زن سریع فعال شود  .زمانی که
از چشمک زدن سریع پریز هوشمند مطمئن شدید گزینه ی  confirmرا در نرم افزار بزنید  .در مرحله ی بعدی مشخصات مودم خود را
انتخاب کنید و رمز آن را وارد کنید و تایید را بزنید  .سپس منتظر بمانید تا نصب به پایان برسد و اتمام کار توسط نرم افزار اعالم شود .

روش دوم :
اگر توسط روش اول موفق به نصب پریز هوشمند نشدید لطفا حالت نصب را بعد از انتخاب ) socket(wifiدر صفحه ی RESET THE
 DEVICE FIRSTتوسط گزینه  Net pairing Modeبه  AP MODEتغییر داده سپس دکمه روشن  /خاموش را نگه دارید تا به آرامی چشمک
بزند  .زمانی که از چشمک زدن به آرامی مطمئن شدید تایید را بر روی نرم افزار بزنید .در مرحله ی بعدی مشخصات مودم خود را انتخاب
کنید و رمز آن را وارد کنید و تایید را بزنید سپس از لیست دستگاه های متصل به  wifiگوشی موبایل خود  smartlife xxxرا جستجو کرده و
به آن متصل شوید و مجدد به نرم افزار  smart lifeبرگردید  .سپس منتظر بمانید تا مراحل اتصال به پایان برسد و نرم افزار اتمام اتصال را
اطالع دهد .

آشنایی با نرم افزار : smart life
 )1وسایل  :شما می توانید وسایل هوشمند دیگری را نیز به این نرم افزار اضافه کنید و به صورت یکپارچه و همزمان استفاده کنید .
* روشن و خاموش کردن  :شما می توانید پریز هوشمند را توسط این نرم افزار روشن یا خاموش کنید  .اگر اتصال به اینترنت داشته باشید
میتوانید این کار را از راه دور انجام دهید  .اگر بر روی گزینه ی تنظیمات در باالی صفحه سمت راست بزنید شما می توانید نام دستگاه را
تغییر دهید  .و یا در صورت داشتن چندین دستگاه  ،میتوانید گروه درست کنید و همه دستگاه ها را به صورت همزمان روشن و یا خاموش
کنید .

* زمانبندی  :در قسمت )  ( scheduleدر پایین صفحه سمت راست  ،شما میتوانید پریز هوشمند را برنامه ریزی کنید تا زمانی که از خواب
بیدار میشوید و یا زمانی که به خانه برمیگردید روشن شود .برای این کار وارد منوی  scheduleشوید و زمان را به دلخواه مشخص کنید و
وضعیت روشن یا خاموش بودن را تعیین کنید و ذخیره را بزنید .

* ساعت شنی  :شما میتوانید در این قسمت یک مدت زمان مشخصی را برای روشن یا خاموش بودن دستگاه تعیین کنید و بعد سپری شدن آن
 ،دستگاه فرمان شما را اجرا میکند .

 )2سناریو :در این قسمت شما با استفاده از دیگر وسایل هوشمند خود میتوانید سناریو های مختلفی را ایجاد کنید  .برای ورود  ،از گزینه ی
 smartدر پایین صفحه استفاده نمایید .
 )3پروفایل  :در این قسمت شما مشخصات خود را مالحظه و مدیریت می کنید  . .همچنین برای به اشتراک گذاشتن وسایل هوشمند با
دیگران میتوانید از گزینه ی  Home Settingاستفاده کنید .

استفاده از دستیار صوتی آمازون :


نرم افزار  Amazon Alexaرا نصب کنید و ثبت نام کنید



دستگاه دستیار صوتی را با توجه به مدل و نوع آن نصب کنید .



اسامی دستگاه های هوشمند را می توانید تغییر دهید  .پیشنهاد میشود برای
راحتی در فراخوانی از کلمات ساده و قابل درک استفاده شود .



بعد از اتمام نصب دستیار صوتی به قسمت  skillsرفته و  smart lifeرا جستجو
کنید  .بعد از یافتن گزینه ها بر روی  enableکلیک کنید تا امکانات این برنامه
برای شما فعال شود .

بعد از اتمام مراحل باال شما میتوانید با فرمان صوتی  ،پریز هوشمند را روشن و یا خاموش کنید  .برای اینکار کافی است ابتدا کلمه "ALEXA
" بلند و واضح بگویید سپس بگویید " ) "TURN ON ( NAMEبرای روشن کردن و یا " ) "TURN OFF (NAMEبرای خاموش کردن .

همچنین میتوانید از گوشی موبایل و نرم افزار دستیار صوتی برای کنترل پریز هوشمند استفاده کنید

