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 *خور کارت سیم و ساده نوع از سیم بی اتاقی ترموستات

 که آورده وجود به محصول دو این در خاصی امکانات کارتی سیم و ساده نوع دو در جدید محصول تولید با مجموعه این

  برندهای توسط شده تولید محصوالت دیگر به نسبت شده باعث

  .است شده اشاره آنها به ذیل در که باشد برخوردار برتری مزیتهای دیگراز

 دستگاه بودن سیم بی یا وایرلس(1

 قابلیت و هستند ارتباط در یکدیگر با وایرلس یا سیم بی صورت به که شده تشکیل گیرنده و فرستنده یک از محصول دو هر

 محافظ یا گیرنده و اتاق یا سالن داخل ترموستات یا فرستنده باشندکه می دارا را پکیج کردن روشن و وخاموش دما کنترل

  میدهند پوشش را طبقه سه شعاع تا و میگیرند قرار تراس داخل یا پکیج کنار برق

  دستگاه بودن سیار( 2

 از تر واضح صورت به یا کند پیدا انتقال دیگر مکان در دیگری برق پریز به برق پریز یک از که دارد را قابلیت این دستگاه

 کند پیدا انتقال دیگر سالن به سالن یک از گلخانه و مرغداری مانند صنعتی های درمحیط یا خواب اتاق به پذیرایی سالن

 .. میکند پشتیبانی را خوبی فرکانسی شعاع و است برخوردار خوبی سیم بی برد از چون..

 پریز وارد مکان هر در سیار صورت به و شود کشی سیم و پیچ دیوار روی بر خاص مکان یک در حتما که نیست احتیاجی

 باشد می دستگاه این مختص خاص مزیت این که کنید کنترل نقطه آن واز کرده برق

 میکرو ازنوع برق محافظ دارای( 3

 شوکهای برابر در پکیج بر از و گرفته قرار گیرنده داخل باشدکه می آن داشتن برق محافظ دستگاه این دیگر مزیتهای از 

 این چون شود حذف پکیج از برق محافظ قطعه یک میشود باعث و بوده آمپر 8 نامی آمپر دارتی و میکند محافظت ناگهانی

 ندارد دیگردی برق محافظ به واحتیاجی باشد می برق محافظ دارای محصول

  دیجیتال نمایشگر صفحه( 4 

 وحتی دقیق صورت به را محیط دمای سنسور از استفاده با و بوده دیجیتال نمایشگر صفحه دارای ترموستات یا فرستنده

 ..میکند فراهم شما به را دیگر تنظیمات قابلیت و داده نمایش اعشار

  دما مخصوص سنسور( 5

 را دما که میدهد دستگاه به را امکان این و شده انتخاب ترانزیستوری و مقاومتی نوع از و حساس بسیار دستگاه این سنسور

 بیهوده واز شود کمتر بسیار پکیج گاز مصرف میشود باعث همچنین دهدو نشان درجه یک از کمتر خطایی با و اعشار بصورت

 ..کند جلوگیری آن کردن کار

 نشان العمل عکس سریع سنسور میشود منزل شدن گرم باعث خود خودی به و دارد وجود منزل داخل آفتاب که مواقعی

 همچنین و میکند جلوگیری پکیج کردن کار بیهوده از و داده
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 پکیج بیهوده شدن روشن از میشود محیط شدن گرم باعث زیاد نفرات و بدن گرمای و هست منزل داخل مهمان که مواقعی

 ..میکند کم چشمگیری حد رادر گاز مصرف و میکند جلوگیری

 پیامک از استفاده با دنیا از نقطه هر از کنترل و خور کارت سیم قابلیت( 6

 سیم از استفاده با کشور از نقطه هر از میتوان باشد می محصول این دیگر خاص مزیتهای جزو که سیستم این از استفاده با

 ....غیره و ،ایرانسل اول همراه کارت

 اجرا را خود نظر مورد فرمان و کرده کنترل را هست موجود موبایل افزار نرم یا اپلیکیشن در که زیر موارد پیامک طریق از

 ..کنید کنترل دور راه از را سیستم و کنید

 ...غیره و کولر سرمایشی سیستم دمای کنترل همچنین و گرمایشی وسیله هر یا پکیج دمای کنترل.1

 ...غیره و ،کفکش آب ،پمپ کولر مانند برقی وسیله هر یا پکیج برق کردن خاموش و روشن. 2

 آبیاری سیستم مانند مختلف سیستمهای و پکیج وکنترل کامل روز یک برای مختلف تایم چهار در روزانه برنامه دارای. 3

 ...غیره و آب چاه کنترل یا ویال و باغ آبیاری جهت ایی قطره

 دستگاه عملکردی مشخصات میتوانید شما آن از استفاده با و شده داده نشان افزار نرم داخل که گیری گزارش دکمه دارای. 4

 اعمال از بعد کنید مشاهده ابتدا دور راه از میتوان را منزل یا باغ یا ویال دمای مثال عنوان به کنید مشاهده دور راه از را

 ..کنید حرکت مقصد سمت به تنظیمات

 اندروید اپلیکیشن یا موبایل افزار نرم دارای( 7 

 کنید کنترل را برقی وسیله هر یا پکیج دور راه از راحتی به میتوانید میکنید نصب گوشی روی بر که افزار نرم از استفاره با

 دهید فرمان و

 

  آبی کولر مخصوص گیرنده دارای( 8

 راه سر که گیرنده برد طریق از آبی کولر به دادن فرمان قابلیت میدهد نشان را محصول این بودن خاص که دیگری مزیت

 کارتی سیم مدل در وهمچنین کنترل را کولر دمای و میدهید فرمان آن به فرستنده از استفاده با و میشود نصب کولر کلید

 ..کرد روشن خاموش کشور از نقطه هر از را کولر توان می

 تابستان در آبی کولر کنترل قابلیت که میکنید خریداری دیگری سوم قطعه اول قطعه دو خرید بر عالوه شما اصل در یعنی

 . میباشد دارا را
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 : مهم نکته

 بقیه از موبایل افزار ونرم کارت سیم از غیر به ساده مدل که شده تولید خور کارت سیم و ساده مدل دو در محصول این

 سیم مدل اما و میباشد دارا را چشمگیر حد در انرژی مصرف کاهش و منزل دمای تنظیم وقابلیت است برخوردار امکانات

 ...میشود عرضه شما به مناسب بسیار قیمتی با و باشد می فوق موارد همه داری خور کارت

  بگیرید تماس فوق تلفن با کشور سراسر در نمایندگی اخذ برای همچنین

 

 خور کارت سیم محیطی ترموستات اندازی راه راهنمای

 گیرنده دوم  قطعه باشد نمایشگرمی صفحه دارای که ترموستات یا فرستنده اول قطعه شده تشکیل قطعه دو از ترموستات

   باشد می دار ارت پریز دارای که برق محافظ یا

 ثانیه 26 از بعد میکنید وصل برق به و کرده فرستنده یا دستگاه وارد و داده قرار خشاب داخل را مربوطه کارت سیم ابتدا

 شود اندازی راه دستگاه تا کنید عمل زیر دستورهای طبق باید فوق نکات انجام از بعد میشود وصل موبایل شبکه به شمارش

 قرار دستگاه داخل که کارتی سیم شماره به خودتان شخصی خط همان یا خود شخصی کارت سیم از استفاده با ابتدا. 1

 فردی با شما که زمانی مثل میخورد آزاد بوق همان یا زنگ و است آزاد خط که شوید مطمعن و بگیرید تماس اید داده

 .. دهد جواب را گوشی تا هستین منتظر و میگیرید تماس

 مشکلی و شده کانکت شبکه به درست دستگاه که میدهد نشان ماندید خط پشت شما و خورد آزاد بوق و گرفتید تماس اگر

 کانکت دستگاه یعنی.. نیست دسترس در نظر مورد مشترک یا است خاموش نظر مورد دستگاه گفت اپراتور اگر ندارد وجود

 عوض را دستگاه جای نشد درست اگر کنید روشن و خاموش را دستگاه حالت این در شما که نیست وصل شبکه به و نشده

 .کنید منتقل دیگری برق پریز به و کنید

 به پیامک یک شود معرفی دستگاه به مدیر عنوان به است قرار که شخصی یا خودتان موبایل شماره از استفاده با ابتدا.2

 .بدهد شما به را دستگاه با کار اجازه و شناخته مدیر عنوان به را شما تا کنید ارسال ترموستات یا دستگاه

 تا چهار اید داده قرار دستگاه داخل که سیمکارتی شماره وبه شوید خود موبایل پیامک قسمت وارد ابتدا منظور این برای

 . کنید ارسال التین یا انگلیسی صورت به 5555 عدد

 :مثال عنوان به

 عمل  زیر شکل مطابق شما 09333955355 باشد شماره این به میدهید قرار ترموستات دستگاه داخل که سیمکارتی اگر

 . کنید
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 شماره کار این انجام بعد(( شد ذخیره موفقیت با شماره)) میکند ارسال شما برای را اس ام اس این شما جواب در دستگاه و

 .ندارد را دستگاه به ورود اجازه شما شماره از غیر به ایی شماره هیچ و میشود ذخیره مدیر عنوان به دستگاه داخل شما

 بودید داده قرار دستگاه داخل که سیمکارتی شماره و شده دستگاه برنامه یا آپلیکیشن وارد میتوانید شما کار این انجام از بعد

 اسم یک بعدی گزینه در و کنید وارد دستگاه شماره قسمت در را بود شده اشاره آن به باال مثال در که( 09333955355)

 ...غیره و باغ،،ویال،،دفتر،،کارخانه.. مثال عنوان به کنید وارد دلخواه به

 ..است شده داده نشان زیر شکل در که.. میکنند گذاری نام را میگیرد قرار آن در دستگاه که مکانی اسم معموال
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 دسترسی قسمت این به تنظیمات منوی طریق از و شده آپلیکیشن وارد میتوانید نکردید پیدا دسترسی صفحه این به اگر

 .. کنید وارد را دستگاه سیمکارت شماره و مکان زیر شکل مطابق و کنید پیدا

 هر یا پکیج و داده فرمان دستگاه به دور راه از پیامکی صورت به میتوانید و شده متصل دستگاه به شما فوق موارد انجام بعد

 ..کنید کنترل را برقی یا گرمایشی وسیله
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 !!!!! نکته

 دستگاه نداشتن شارژ صورت در که میدهید قرار ترموستات یا دستگاه داخل که هست کارتی سیم پولی شارژ مهم بسیار نکته

 شما به دستگاه که شدید متوجه اگه پس دهد خبر شما به را شده اجرا فرمانهای و کند ارسال اس ام اس شما به نمیتواند

 شارژ به اقدام سریعا و شده تمام دستگاه کارت سیم شارژ که باشید مطمئن میکند اجرا را دستورها اما نمیکند ارسال پیام

 کنید آن
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 روش این دهید فرمان دستگاه به یپامک طریق از موبایل افزار نرم یا اپلیکیشن بدونه میتوانید شما زیر کدهای از استفاده با

 نوکیا مدل مثل قدیمی خیلی گوشیهای همچنین و دارد کاربرد میکنند استفاده آیفون گوشی از که کسانی برای بیشتر

 .. میباشد موجود پیامک قسمت گوشیها همه در که میدهد فرمان دستگاه به پبامک قسمت کمک با چون1100

 :از عبارتند کدها این

  کولر کردن روشن  2 کد

 

 کولر کردن خاموش  3 کد

 

  پکیج کردن روشن 4 کد

 

 پکیج کردن خاموش 5 کد

 

 دستگاه ساعت تنظیم 6 کد

 

 دستگاه کامل عملکرد وضعیت با همراه دارد قرار آنجا در دستگاه که محیطی دمای ارسال یا دستگاه از گرفتن گزارش 7 کد

 

 

 این به و کنید ارسال التین یا انگلیسی بزرگ حروف با را   TEMP:34   کلمه پیامک طریق از درجه 34 دما ارسال جهت

 تغییر پکیج دمای و نکرده اجرا را نظر مورد فرمان دستگاه نشود ارسال بزرگ حرف با اگر باشید داشته توجه مهم بسیار نکته

 .نمیکند

 .شده داده نشان شما برای سانتیگراد درجه 34 دمای ارسال زیر درشکل که
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