
فه کردن کد ریموت برای اضا

 RF Keysبایستی در پنجره 
یک نام برای کد ریموت 

تعیین کرده و از طریق منوی 
مربوطه فرمان لرن را به 

دستگاه داده و کلید روی 

ریموت را فشار دهید تا کد 
ثبت شود. پس از ثبت کد با 

 . معنی لرن شدن کد ریموت میباشدنام ریموت رنگی شده و به 

 Automationدر پنجره 

میتوانید بر اساس زمان یا 
عمل  RFدریافت سیگنال 

شامل تغییر وضعیت رله ها ، 

و یا ارسال  RFارسال سیگنال 
SMS  .را انتخاب کنید 

 
در پنجره تنظیمات میتوانید اعمالی همچون نحوه اتصال به اینترنت )از طریق 

 انجام دهید. شماره های ارسال پیامک را  –سیمکارت یا وای فای( 

لطفا توجه داشته باشید برای اتصال دستگاه به اینترنت ابتدا باید از طریق وای فای 

که سیمکارت با شارژ اینترنت  دهید. در صورتیتنظیمات اتصال به اینترنت را انجام 

داخل دستگاه قرار بگبرد ، هنگام قطع وای فای بصورت خودکار دستگاه از طریق 

قرمز رنگ کنار  چراغچشمک سریع سیمکارت به اینترنت متصل خواهد شد. 

 سیمکارت به معنی اتصال صحیح سیمکارت به اینترنت است. 

 

 راه اندازی محصول

چراغ ال ای دی شبکه  روشن شده ودستگاه ، ولت  5تغذیه  با اتصال

دستگاه آماده به کار میباشد. برای  و روشن خواهد شد بصورت لحظه ای
 لمسی صفحهخاموش و روشن کردن رله ها میتوان مستقیماً با استفاده از 

 روی پنل خروجی ها را روشن و خاموش کنید. 
ریست خواهد  ثانیه تنظیمات شبکه 5چهارم به مدت با نگهداشتن کلید 

 .شد

باشد. برای  APبرای اتصال این دستگاه به اینترنت بایستی در حالت  

د کلیبایستی دستگاه را ریست کنید. به این منظور  APورود به حالت 

 چهارم را نگه دارید تا دستگاه ریست شده و ال ای دی خاموش شود.
 

روش اتصال به اینترنت این دستگاه در راهنمای پلتفرم وب آسانه آموزش 

قسمت پشتیبانی سایت آسانه به  بهداده شده است. برای دریافت راهنما 

 مراجعه فرمایید. Asanehfaraz.comآدرس 

 ،توجه: در صورت نصب صحیح سیمکارتی که شارژ اینترنت داشته باشد 

دستگاه به صورت خودکار از طریق سیمکارت به ، هنگام قطع وای فای 
 اینترنت متصل خواهد شد. 

در صورتی که دستگاه بصورت کامل به وای فای و اینترنت متصل شده باشد چراغ 

 ال ای دی بصورت ثابت روشن خواهد ماند. 

  باشدمتصل ن اگر دستگاه تنظیمات اتصال به وای فای را داشته باشد اما به وای فای

 ال ای دی چشمک کند خواهد زد. 

اگر دستگاه به وای فای متصل باشد اما به اینترنت متصل نباشد چشمک لحظه ای 

  خواهد زد.

 

 هامعرفی محصول و ویژگی
و امکان اتصال به  رله کانال ورودی مستقل چهارهوشمند دارای ین دستگاه ا

اینترنت از طریق وای فای داخلی و سیمکارت میباشد. این دستگاه با دارا 
بودن انواع امکانات میتواند برای کاربردهای مختلف خانگی و صنعتی مورد 

 استاده قرار گیرد. 
 داخلی  Wi-Fiدارای ماژول امکان نصب سیمکارت و  -1

 دماسنج داخلی و خارجیدارای رطوبت سنج و دو  -2

 فای و وب  -های امنیتی شبکه وایاستفاده از استاندارد -3

 433گیرنده رادیویی  ، صفحه لمسی ودارای ساعت داخلی  -4

  ولت 12تا  5دارای ورودی دیجیتال  -5

 سناریو برای عملکرد خودکار انواع برنامه ریزی امکان -6

 

 شخصات فنیم
 ولت 5 تغذیه ولتاژ

 WiFi - 802.11b/g/n پروتکل ارتباطی

 WEP-WPA-WPA2-SSL استاندارد امنیتی

 MHz 433 ریموت رادیویی فرکانس

 درجه سانتیگراد 0 -50 محدوده دمایی مجاز

 %55کمتر از  شرایط عملکرد در رطوبت

 160mm*90mm*70mm )طول*عرض*ارتفاع(ابعاد
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کانال مجزا از هم میباشد ،  چهاردارای با توجه باینکه این رله هوشمند 

میتوانید هر کانال را برای قطع و وصل ولتاژهای مختلف اختصاص دهید. 

 تعریفیتوان تایم برگشت مجزا همچنین با توجه باینکه برای هر  رله م
 ، کاربردهای مختلفی برای دستگاه امکان پذیر خواهد بود. کرد

رادیویی است و این امکان را میدهد که به عنوان این دستگاه دارای گیرنده 
 و سیستم امنیتی عمل کند. یک دستگاه مرکزی خانه هوشمند

ساعت داخلی دستگاه برای برنامه ریزی زمانی و اجرای سناریو حتی در 
 صورت عدم اتصال به اینترنت از ویژگی های مهم این دستگاه است. 

 

 :نحوه نصب سیمکارت

پس از اطمینان از فعال بودن سیمکارت و سرویس اینترنت آن ، ابتدا 
داخل خشاب  دستگاه را خاموش نموده و مطابق با شکل زیر سیمکارت را

دستگاه قرار دهید. با روشن شدن دستگاه چراغ سیمکارت ابتدا چشمک 

 سریع و سپس چشمک های کند و لحظه ای خواهد زد. 

 ار با نرم افزار )وب اپ(ک
کاربر در  حسابپس اتصال دستگاه به 

نام دستگاه بصورت  ، پلتفرم آسانه

پیشفرض در پنجره اصلی نمایش داده 
. نحوه تغییر نام و اشتراک گزاری میشود

این دستگاه با سایر کاربران در راهنمای 
 پلتفرم وب توضیح داده شده است.

در  پنجره اصلی میتوانید وضعیت رله ها 
رنگ قرمز هر کلید به . را تغییر دهید 

ی نرمالی معنی اتصال ورودی رله به خروج

چین پایین هر  با زدن روی خط باز است .
رله آن را نامگزاری کنید و زمان برگشت 

همچنین  خودکار رله ها را تعیین کنید .
میتوانید وضعیت رله هنگام روشن شدن دستگاه را تعیین کنید. در این 

پنجره رنگ مشکی کلید به معنی بدون تغییر بودن وضعیت رله هنگام 
روشن شدن دستگاه است و طبق وضعیت در هنگام خاموش شدن باقی 

 خواهد ماند.

 و تعریف RFدر قسمت پایین پنجره میتوانید قسمت تعریف سیگنال 
 اتوماسیون و همچنین تنظیمات را انتخاب کنید. 

 
 

 مشخصات ظاهری
  یک دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال داخلی و یک دماسنج دیجیتال خارجی :دماسنج

  ریست شبکهبرای روشن و خاموش کردن خروجی ها و  :صفه کلید لمسی

 قل از هم برای انوع ورودیتترمینالهای مس : رله ها ورودی و خروجی

 DCولت  5اتصال جک منبع تغذیع  ورودی تغذیه:

 برای ارتباط اینترنتی از طریق سیمکارت سیم کارت:اسلات 

 

 کنترلر هوشمند چهار کانال 

 NS-R41 مدل:


