
 

""""   یم کارتیز کنترل از راه دور سی""""   پر  

 

 مشخصات :

امک و تک زنگیق پی# کنترل از طر   
شامل ؛ ی# خاموش و روشن کردن لوازم برق   

 یکه با وصل شدن برق فعال م یله ایکولر / فن ، ..... و هر وس /یاریپمپ آب /یی/ روشنا یبرق یج شوفاژ / بخاریپک 
  شوند . 

ت پس از هر عملکردیوضع # ارسال گزارش   
زیت پری# امکان درخواست گزارش وضع   

پس از وصل مجدد  یت درصورت قطع شدن برق ورودی# حفظ وضع  

آمپر ۱۰وات/  ۲۲۰۰توان قابل تحمل : #   

 

 طرز کار : 

 ۱- سیم کارت ) سایز mini ) و سیم کارت همراه اول رابا توجه به شکل درج شده روی محصول داخل شیار کنید .

 ۲- پریز را به برق متصل نمایید ، چراغ  SIG شروع به چشمک زدن سریع می کند ، و هنگامیکه به شبکه موبایل وصل شد  

کند . یشروع به آهسته چشمک زدن م  

 3- اکنون دکمه  SETرا یکبار فشار دهید تا چراغ   STA به سرعت چشمک بزند .

کبار زنگ خوردن تماس رد خواهد شد ین هنگام پس از ی، در ا دیکن یریز را شماره گیپر یم کارت نصب شده رویل شماره سیبا موبا -4

، 

ا وصل ین شماره با هر بار تماس آن را قطع ید با ایتوان ین پس شما میر شناخته شده و از ایدستگاه به عنوان مد ین شماره برای) اکنون ا  

د (یینما    

 

ز یم کارت متصل به پریر به شماره سیرا به شکل ز ا خاموش شدنیامک ، دستور روشن شدن و یز با پیجهت کنترل پر -5    

د : یامک کنیپ  

 SN0000ON = روشن

  SN0000OFF = خاموش

 ( SN به معنای شماره سلایر و 0000 رمز پیش فرض پریز می باشد )

ز ارسال خواهد :یت پریامک شامل گزارش وضعیک پیپس از ارسال هر دستور،   



STATE IS ON  //  STATE IS OFF 

 

دییر را ارسال نمایز در هر زمان دستور زیت پریجهت اطالع از وضع :  6-  

SN0000CHECK 

امک به شما اطالع دهد : یا خاموش بودن را با پیت روشن یز وضعیتا پر  

STATE IS ON  //  STATE IS OFF 

د :یامک کنیر را پیض رمز دستگاه دستور زیجهت تعو -7  

SN0000NEW1234 

امک شود :یشما پ یر برایر رمز به صورت زییور گزارش تغتا در صورت اعمال، دست   

NEW SN SET OK 

NEW SN IS 1234 

 8- جهت ریست کردن دستگاه و بازگشت به حالت اولیه ، کلید   SET  را حدود 5 ثانیه نگه دارید . 

ح :یتوض  

 *  کلید  SW )مخفف سوئیچ ( جهت روشن و خاموش کردن خروجی پریز به صورت دستی می باشد .   

پ شود .ید بدون فاصله تایدستورها با   * 

کند ینم یا بزرگ فرقیپ حروف به صورت کوچک یتا .   * 

 اخطار :

د .یا خارج نکنیم کارت را وارد یسز به برق یدا در هنگام متصل بودن پری* اک   

 

"" ""  با تشکر از حسن انتخاب شما    


