
 

 کلیدهای اصلیکار با 

هار کلید اصلی برای روشن و چ

خاموش کردن آب ، موتور و 

سرعت و همچنین تعیین 

حالت خودکار بصورت فید بک 

 عمل میکنند.

 ریموت کنترل

فه کردن ریموت رای اضاب

تنظیمات بایستی در پنجره 

 Remoteوارد قسمت 

Control  شوید. میتوانید

ا ی کلید ها را بصورت تک تک و

با زدن یک کلید هر چهار کلید 

را یکدفعه اضافه کنید. با زدن 

بر روی  RFدکمه ها ، نمایشگر 

پنل دستگاه روشن خواهد شد. 

در این هنگام باید ریموت را 

نزدیک پنل گرفته و کلید 

 مربوطه را بزنید.  

 

 نصب کلید
به  یپشت شاسی دو خار پلاستیک را کم دربا استفاده از نوک فازمتر، 

دو قسمت شاسی الکتریکال و پنل  سممت پایین و داخل فشار دهید و

جممدا کترونیکی را از هم ال

 .  کنید

قبل از اتصال سیمها ، فیوز برق 

را قطع کرده و از وجود فضای 

کافی در قوطی کلید اطمینان 

حاصل کنید. سیمها را مطابق 

نقشه مقابل به ترمینالهای 

 شاصی متصل کنید.

نصب شاسی و بعد از انجام 

را بر  شاسی ، اتصال سیمها

با پیچ دیوار  قوطی یا روی

ی اصلی نصب کرده و فیوز برق را س. سپس پنل را بر روی شاببندید

با استفاده از کلید های لمسی از ، پس از روشن شدن پنل  صل کنید.مت

 کارکرد صحیح خروجی ها اطمینان حاصل کنید. 

راهنمای پلتفرم وب آسانه را ، با نرم افزار  برای آشنایی با مراحل کار

  مطالعه فرمایید.

  ثانیه نگه دارید. 5برای ریست شبکه کلید اتوماتیک را به مدت  توجه:

 

 هامعرفی محصول و ویژگی
کولر آسانه برای هوشمند سازی انواع کولرهای آبی طراحی شده  لمسیکلید 

این کلید هوشمند امکان کنترل کولرهای آبی را از طریق اینترنت  . است

امکان تنظیم روشن و  آسانه فراهم میسازد. همچنین با استفاده نرم افزار

 خاموش خودکار بر اساس تغییر زمان و دما امکان پذیر میباشد.  

 طریق اینترنتداخلی جهت ارتباط و کنترل از  Wi-Fiدارای ماژول  -1

 433MHzگیرنده رادیویی برای کنترل بوسیله ریموت  -2

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

 دارای ساعت داخلی و دماسنج دیجیتال  -4

 سناریو برای عملکرد خودکاربرنامه ریزی  امکان -5

 ثانیه( 5)نگه داشتن کلید آب به مدت دارای قفل کودک  -6

 شخصات فنیم

 وات 2222 توان هر خروجی

 WiFi - 802.11b/g/n پروتکل ارتباطی

 WEP-WPA-WPA2-SSL استاندارد امنیتی

 MHz 433 ریموت رادیویی فرکانس

 درجه سانتیگراد 2 -52 محدوده دمایی مجاز

 %55کمتر از  شرایط عملکرد در رطوبت

 45mm*83mm*83mm )طول*عرض*ارتفاع(ابعاد
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 تایمر
برنامه  برای  اضافه کردن

زمانی بایستی از طریق 

پنجره تایمر برنامه ها را 

اضافه کنید. در زبانه 

Schedule   برنامه زمانی

و روزهای هفته برای 

وضعیت کلیدها قابل تعیین 

  است.

 

 Time Lapsedدر زبانه 

میتوانید یرنامه شمارش 

معکوس برای اجرای 

وضعیت کلیدها را تنظیم 

 کنید. 

در تنظیم کلیدها بر اساس تایمر میتوانید علاوه بر سه کلید اصلی )آب ، موتور 

 و سرعت ( برای کلید اتوماتیک نیز برنامه ریزی کنید. 

و  آبپمپ خاموش  اتوماتیک روشن باشد عملکرد روشن و هنگامی که کلید

  موتور بر اساس دمای تنظیم شده خواهد بود.

 

 کار با نرم افزار )وب اپ(
ورت نام دستگاه بص ، پس اتصال دستگاه به اکانت کاربر در پلتفرم آسانه

اک اشتر. نحوه تغییر نام و پیشفرض در پنجره اصلی نمایش داده میشود

گزاری این دستگاه با سایر کاربران در راهنمای پلتفرم وب توضیح داده 

 شده است.

 
ر د، پنجره کنترل و تنظیمات باز شده و میتوانید با زدن روی نام دستگاه 

 لحظه ایپنجره اصلی کلیدها را روشن و خاموش کنید . همچنین دمای 

 دستگاه و زمان نمایش داده میشود. . 

میتوانید برنامه زمانی برای روشن و خاموش شدن  Timerدر پنجره 

 خودکار دستگاه را تعیین کنید. 

تنظیمات دستگاه مثل دمای مورد نظر برای  Settingدر پنجره 

، اضافه کردن ترموستات )روشن و خاموش شدن خودکار بر اساس دما( 

 ریموت و خاموش کردن صدای بیپ قابل انجام است. 

  

 مشخصات ظاهری

 

 

 

 

 

  کلید هوشمند کولر
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