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 گیتی سگالی نوکولر آبی کلید هوشمند افزونه 

Smart Water Air Conditioner Accessory GSN 

 د.نماییجدا  افزونه آن را ازات کولر آبی، ردر زمان سرویس و تعمیحتما ، دما ات و نوساناتتغییربا  کولر آبی افزونه*با توجه به روشن شدن خودکار 

 باالتر از مقادیر تعریف شده برای هر خروجی خودداری کنید.، از اتصال آن به مصرف کننده هایی با ظرفیت افزونه کولر آبی*به منظور باالبردن طول عمر 

 .دنماییخودداری  و خطرات دیگر دستگاه را به متخصص برق بسپارید و از نصب آن توسط افراد غیر متخصص به دلیل خطر برق گرفتگی راه اندازی اولیه*

 از استفاده دستگاه جهت مصارف صنعتی خودداری کنید. ،تولید شده است*این دستگاه صرفا برای استفاده در مصارف خانگی طراحی و 

 شفاف از جنس شیشه پنل لمسی *            رادیوییدقت دریافت امواج  باال بردندارای آنتن خارجی، جهت  *     امکان تعریف سناریو کنترل از راه دور              *

                  سانتی گراد  درجه  65تا  5بازه کاری *                   (کنترل هوشمند)AUTO  و  MANUAL حالتدو * دارای                    و تک زمانه      دارای تایمر دو زمانه * 

 USB دما*دارای سنسور                      لمسی پنلسازی دارای قفل کودک به منظور غیر فعال  *    خروجی رله، مقاوم در برابر بارهای سلفی و خازنی *

 دمای مطلوب توسط کاربر انتخاب* امکان        کلید مکانیکی ، مانندداخل قوطیمکانیزم چنگه، جهت نصب دارای *         با قابلیت مولتی تاچ          لمسی  پنلدارای  *

 موارد کاربرد:. 1

 از طریق پنل لمسی کولر آبیکنترل -

  بر اساس نمونه برداری از دماکولر آبی  کنترل-

 به صورت بیسیم کولر آبیکنترل -

 کنترل کولر آبی با فرمان تایمر-

 موارد کاربرد-1جدول  

  :فنی مشخصات. 2

 ACولت    220-240                 : ورودی تغذیه -

  : V 220-  A5L1                     :خروجی ولتاژ -

V   220-  A7L2/L3 : 

 گرم  170:  وزن -                  میلی متر 80× 85 × 40:  ابعاد -

 عدد 14: از راه دور حافظه ذخیره سازی سناریو کنترل  -

 (سلیسیوس درجه 0.1 خطا )درصدثانیه  6هر :  نمونه برداری دما -

 مشخصات فنی-2جدول

    :افزونه کولر آبی نمای فنی برد اصلی.3

 
 افزونه  : نمای فنی1تصویر 

  

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00rw4IEvcw8EtWk98nLuztOapYBvA:1620030891386&q=Water+Air+Conditioner&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjVhbmuja3wAhVGZMAKHeE3AKEQkeECKAB6BAgBEC4
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 :افزونه شیشه ای پنل کاربری ینما. 4

 
 افزونه  شیشه ای نمای کاربری پنل: 2تصویر                                                                                      

 :شیشه ای پنلدکمه های  معرفی جدول.4.1

 افزونه کولر آبی شیشه ای دکمه های پنل -3جدول

 :نمایشگر عالئم دیداری جدول.4.2
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 عملکرد

 

کنترل پمپ 

 آب کولر آبی

 

 

نمایشگر دور 

 کند

 

نمایشگر دور 

 تند

 

 تایمرنمایشگر 
نمایشگر 

وضعیت 

 قفل کودک

 

دما و نمایشگر 

 وضعیت تایمر

 

 نمایشگر

 کنترل هوشمندوضعیت 

 

 نمایشگر

 کنترل دستی وضعیت

 

 عملکرد نماد گرافیکی نامه دکمه 2 شماره در تصویر
 تایمر پمپ آب  1

  
 فعال و غیر فعال نمودن تایمر کنترل پمپ آب کولر آبی

 پاور تغییر دور فن 3
 افزونهروشن و خاموش نمودن  ((AUTO وضعیت کنترل هوشمتد + انتخاب دور فن  

 کاهش 4
 

 افزونه کولر آبیدکمه تنظیمات  کاهش دما مطلوب

 افزایش 6
 

 افزونه کولر آبیدکمه تنظیمات  افزایش دما مطلوب

 افزونه کولر آبی عالئم دیداری نمایشگر-4جدول

 .درگاه های ارتباط با افزونه:5

 توضیحات اهگدر ردیف
 دور کند و یا دور تند کولر آبی از روی پنل لمسی وجود دارد.فعال و غیر فعال نمودن پمپ آب، انجام اکشن هایی مانند در روش کنترل دستی، امکان  پنل لمسی 1

 توسط ریموت وجود دارد. و اجرا انواع سناریو ها در روش کنترل دستی، امکان فعال و غیر فعال نمودن پمپ آب، دور کند و یا دور تند کولر آبی کنترل بیسیم 2

 

3 
کنترل از طریق 

 سرور مرکزی

 

سرور مرکزی، امکان فعال و غیر فعال نمودن پمپ آب، دور کند و یا دور تند کولر آبی و اجرا انواع سناریو ها توسط گوشی هوشمند در روش کنترل از طریق 

 وجود دارد.

 درگاه های ارتباط با افزونه-5جدول

 :. جدول معرفی ترمینال سبز شش پین6

 N PH L3 L2 L1 ترمینال نام 
 

 پمپ آبخروجی اول جهت کنترل  کند کولرخروجی دوم جهت کنترل دور  تند کولرجهت کنترل دور سوم خروجی  ورودی فاز ورودی نول کارکرد

 پمپ کولر آبی  اتصال به اتصال به دور کند کولر آبی  اتصال به دور تند کولر آبی  به فاز اتصال  به نول اتصال  توضیح

 : ترمینال سبز شش پین6جدول
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 :آبیافزونه کولر نمای پشت . 7

 
 افزونه کولر آبی:نمای پشت 3تصویر

 :افزونه کولر آبی اصول اولیه کار با. 8

 ر برابر نویز های شهریرا د افزونه کولر آبی کهمی باشد  ایزولهسوییچینگ ولت  220 برق دستگاهی که در اختیار دارید دارای ورودیاتصال برق:. 8.1

پین  شش سبز ترمینال  Nو نول را به ورودی  PHبه ورودی شهر را فاز ،دستگاه اولیهراه اندازی اتصال برق و به منظور  کند.می  محافظت محیطی و

 .روشن شودافزونه کولر آبی تا کرده و نگهدارید  لمسرا پاور  دکمه حال ،درآیدبه حالت روشن  ( )پاوردکمه  نشانگرمتصل کنید تا 

بدنه ابتدا ، به قسمت فنی جهت نصب افزونه و دسترسیدستگاه از بدنه  شیشه ایپنل  جدا نمودنجهت از بدنه:  باز نمودن درب پنل شیشه ای.8.2

 جدا شود. دستگاهبدنه بکشید تا پنل از  بدنهمخالف  ( را به سمت3تصویر)افزونه دستگیره جداکننده  ،و با دست دیگر را با یک دست نگهداشته افزونه

بستن قاب و قراردادن پنل شیشه ای بر روی بدنه، چهار دکمه لمسی  بارجهت کالیبره کردن افزونه، پس از هر  :شیشه ایپنل کالیبره کردن .8.3

 .را یکبار به صورت همزمان لمس کنید

به عنوان مثال اگر دمای محیط  در آن محدوده قرار داشته باشد، محیطتا دمای  ،دمای مطلوب دمایی است کاربر تنظیم می کند: . دمای مطلوب8.4

میکند تا دمای محیط در  کنترلکولر آبی را به گونه ای  ،، افزونهشده باشددرجه تنظیم  25 توسط کاربر بر رویدرجه باشد و دمای مطلوب  30 با برابر

 .و ثابت شوددرجه حفظ  25محدوده ی 

( فعال AUTOرا چند بار لمس کنید تا وضعیت کنترل هوشمند ) () فن، ابتدا دکمه جهت تنظیم دمای مطلوب . تنظیم دمای مطلوب:8.4.1

یک واحد دمای مطلوب  ()  لمس دکمه  هر بار دمای مطلوب یک واحد افزایش پیدا می کند و با ( ) افزایش با هر بار لمس دکمهشود، حال 

 کاهش پیدا می کند.

 دارد.وجود درجه  65-5 در بازه ،دمای مطلوبامکان تنظیم  نکته:

 :افزونه کنترل وضعیت های. 9

تند کولر آبی  فن کند و دوران فعال و غیر فعال نمودن پمپ آب، امک ،کنترل دستی درصورت قرار داشتن در وضعیت :(MANUAL)کنترل دستی. 9.1

پمپ آب و دور  کردن مانند فعال و غیر فعال کاربر توسط افزونه تحلیل نمی شود و تمامی فرامیندرخواست های وجود دارد، در این روش  توسط کاربر

  را متوقف کند فعال باقی می ماند.آن  مجدد که کاربرتا زمانی اجرا می شود و کولر آبی با درخواست کاربر فن 

طبق دمای محیط را  سپس ،می کندنمونه برداری از دمای محیط  به صورت پیوسته ، افزونههوشمنددر روش کنترل  :(AUTO) هوشمند. کنترل 9.2

 کنترل می کند. کولر آبی را کند و تند پمپ آب و دور فن، بر اساس تفاوت دمای محیط و دمای مطلوب می کند وبا دمای مطلوب مقایسه پروتکل 
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که این اختالف  در صورتی د،فن تند روشن می کن با دور  را کولر آبی ،هنافزو درجه باشد 6 ازبا دمای مطلوب بیشتراختالف دمای محیط  در صورتیکه

  اموش می شود.خ توسط افزونه کولر آبیبا رسیدن دمای محیط به دمای مطلوب،  ی شود ودور متوسط روشن م بی باآباشد کولر  کمتر درجه 6دما از 

به نشانه قرارداشتن در وضعیت آماده  AUTOد و عالمت نغیر فعال می شو های افزونه دمای مطلوب، خروجیرسیدن دمای محیط به  در صورت نکته:

 .می آید به کار، به حالت چشمک زن در

نید کلمس چند بار را  (  دکمه دور فن )، حالت مصرف بهینهدر  افزونهقراردادن  جهت :(AUTO)کنترل هوشمند وضعیتفعال کردن . 9.2.1

 .کنیدخاب را انت AUTO  وضعیتو 

 :کولر آبی به اتصال جهتافزونه سیم کشی . 10

سیم برگشتی  ،L1به ترمینال را  پمپ آب کولرسیم برگشتی از  حال د،نماییجدا  افزونهرا از  پین ششسبز  ترمینالابتدا برق اصلی را قطع کنید، سپس 

و سیم فاز را  Nورودی سیم نول را به  سپس .وصل کنید L3را به ترمینال  کولر آبیدور تند سیم برگشتی از  و L2را به ترمینال  کند کولر آبیدور از 

 .نماییدرا وصل  ساختمان اصلی برقر مرحله آخر، دقرار داده و  افزونه ر رویبدر محل خود  ترمینال راو  متصل کنید PHورودیبه 

 
 و نحوه سیم کشی افزونه کولر آبی:نمای پشت 4تصویر

 

 تمام رشته سیم ها داخل ترمینالدقت کنید جهت جلوگیری از اتصالی بین ورودی ها و خروجی ها، ، شان بودن سیم های ساختمانتوجه: در صورت اف

 د.نماییمربوطه را محکم  پیچ ترمینال سپسد و مربوط به خود قرار گرفته باش

 دسترس قرار میگیرد.در  فعال شدن این خروجی ها باسیم کشی شده است و افزونه  L3تا  L1 فاز به صورت داخلی به خروجی های:1نکته

 العکس وصلرا ب این دو ورودیمتصل کنید، در صورتی که  Nو  PHبه ترمینالهای  سیم های فاز و نول را مطابق جدول به ترتیب توجه کنید تا:2نکته

 .روشن نمی شوند کولر آبیبه علت مشترک شدن نول از داخل،  ولی ،راه اندازی شده افزونهکنید 

 کولر:کنترل پمپ آب . 11

، با هر را لمس کنید افزونه ()پمپ آب  دکمه( قرار دارد  MANUALکنترل پمپ آب کولر در حالی که افزونه در وضعیت کنترل دستی ) به منظور  

 روشن و خاموش تغییر  وضعیت می دهد. حالتبار لمس دکمه، پمپ کولر آبی بین دو 

 وجود دارد.  () پمپ آب دور های فن غیر فعال هستند با لمس دکمه روشن نمودن پمپ در زمانی که نکته: امکان 

 تغییر دور فن:. 12

تغییر وضعیت می  AUTOسرعت فن بین حالت های کند، تند و  را لمس کنید، با هر بار لمس دکمه  ( فن) به منظور تغییر دور فن، دکمه 

 خاموش شود. افزونهثانیه نگهدارید، تا  1را به مدت  دکمه  افزونه، ، جهت خاموش نمودندهد

 .به صورت خودکار روشن می شود نیز دور فن، پمپ آب: همزمان با روشن شدن 1نکته

 ، در صورت تغییر دور فن، خروجی ها با تاخیر تغییر وضعیت می دهند.افزونه: به منظور افزایش طول عمر مفید تجهیزات متصل به 2نکته
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 پیشرفته:تنظیمات . 31

را  افزونهبه توسط کودکان و سایر افراد که آشنایی کافی  ی لمسیدکمه ها منظور جلوگیری از لمس ناخواسته یه بقفل کودک  قفل کودک:.13.2

 .طراحی شده استندارند 

دارید، با روشن شدن ثانیه نگه 6به مدت  کنید و لمس بصورت همزمانرا  افزونه چهار دکمهفعال سازی قفل کودک  برای  :قفل کودکفعال کردن 

 دعالمت قفل چند بار چشمک میزنلمس آنها  در صورت و دنغیر فعال می شوپنل شیشه ای  لمسی ، دکمه هاینماد ک باقفل کود نشانگر

 ثانیه نگهدارید 6 مدت برای و هدبه صورت همزمان لمس کر را دکمه چهارفعال نمودن قفل کودک مجددا به منظور غیر  :قفل کودکفعال کردن غیر 

 .روی نمایشگر غیر فعال شود بر  نمادتا 

 کولر آبی توسط ریموت و اپلیکیشن وجود دارد.افزونه در دسترس است و امکان کنترل ارتباط بیسیم با افزونه با فعال بودن قفل کودک نکته:  

 :(TIMER)تایمر.13.3

و همینطور اجرا این دو زمان به صورت  بودنامکان تنظیم زمان دلخواه روشن ماندن و خاموش  یمر دو زمانهتادر وضعیت  تایمر دوزمانه:.13.3.1

و  سپس به مدت یک ساعت  باشددقیقه روشن  30، سیستم سرمایش وان تعیین کرد در مدت زمان یک شبمی ت مثال متناوب وجود دارد. به عنوان

  .ماندمعتدل بشب هوا  و این عمل به تناوب تکرار شود، تا در طول خاموش شود

 4مدت ه برا لمس کرده و   دکمهبه منظور فعال نمودن حالت تایمر، . : دو زمانه تنظیم مدت زمان روشن و خاموش ماندن تایمر. 13.3.1.1

به  افزونه کولر آبی حالت، در این بر روی نمایشگر چشمک میزند ofو سپس عبارت  on ابتدا عبارت  ،، پس از ورود به محیط تایمرثانیه نگهدارید

 است. کولر آبی جهت کنترل (of) بودن( و خاموش on) مدت زمان روشن ماندن نمودن در انتظار واردتایمر،  راه اندازی منظور

را لمس کنید، با هر ( )عالمت کاهش بودن زمان خاموش نظیمو به منظور ت ()عالمت افزایش  کولر آبی ماندن زمان روشن نظیمتبه منظور  

یک واحد به زمان روشن بودن کولر آبی  (با هر بار لمس عالمت کاهش ) ن ویک واحد به زمان روشن ماند ( افزایش ) هایبار لمس عالمت 

، کنیدفعال بر روی ترموستات تی را به دلخواه )مانند دور فن کند( یحال وضع دقیقه می باشد. 10هر واحد بیانگر توجه داشته باشید ، ضافه می شودا

 از این پس وضعیت تنظیم شده با زمانبندی تعیین شده برای تایمر اجرا می شود.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )تایمر(واحد
 دقیقه 10 دقیقه 20 دقیقه 30 دقیقه 40 دقیقه 50 دقیقه 60 دقیقه 70 دقیقه 80 دقیقه 90 معادل

 دقیقهبه  از تایمر معادل هر واحد : 7جدول 

می دقیقه روشن  10برای مدت  کولر آبی، تنظیم کنیم 2را بر روی  (ofبودن ) موشو زمان خا 1را بر روی  (onاگر زمان روشن ماندن ) طور مثاله ب 

 .زمان روشن و خاموش بودن به صورت متناوب تکرار می شود ،دو زمانه تایمردر ، شودخاموش می  دقیقه 20مدت  به و بعد از گذشت این زمان شود

دقیقه  90دقیقه می باشد، بنابراین امکان انتخاب  10واحد انتخاب کرد، هر واحد نشانگر 9تا  1زمان روشن ماندن و خاموش بودن را می توان از  :1نکته

 وجود دارد. آبی کولر بودندقیقه جهت زمان خاموش 90جهت زمان روشن ماندن و امکان انتخاب

 را تغییر دهید. روشن و خاموش تایمر زمانو یا کاهش  افزایش دکمه لمسبا بودن تایمر می توانید فعال  در حین: 2نکته

 به منظور انجامبه صورت متناوب تکرار می شود، خاموش تایمر روشن و  برایمدت زمان تنظیم شده  به صورت معمول :تایمر تک زمانه.13.3.2

 .می کنیماستفاده  آخرخاموشی و یا  آخری روشنتایمر  ، ازمرتبه یک برای بودن خاموش یا روشن ماندن وفرمان 

در این حالت زمان روشن ماندن را بر روی صفر قرار می دهیم و زمان خاموش بودن را به دلخواه تنظیم می کنیم،  :آخر تایمر روشنی.13.3.2.1

 .را روشن میکند کولر آبی خاموشی، از سپری کردن مدت زمان پس افزونه

را به دلخواه تنظیم می کنیم،  ماندنرا بر روی صفر قرار می دهیم و زمان روشن  بودنزمان خاموش  در این حالت :آخر خاموشیتایمر 13.3.2.2

 .کندخاموش می را کولر آبی، ماندن از سپری کردن مدت زمان روشن پس افزونه

دور فن انجام می  دکمهز ، حالت اول با استفاده ادر نظر گرفته شده روشدو  افزونه و کولر آبی روشن نمودنو  جهت خاموش :خاموشی کامل.13.5

اما یکی از ویژگیهای محصولی که در  روشن نمود، با لمس دکمه فن کولر آبی را را خاموش ودور فن، کولر آبی  دکمهکه می توان با نگهداشتن  شود
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هر  ،دستگاه و سریع کاملخاموشی در نظر گرفته شده، جهت حالت خاموش کامل  برای این منظور ،ستفاده از آن می باشداختیار دارید، راحتی در ا

 یا خاموش وبه طور کامل  دست مان و حرکتز سریعتریندر  کولر آبیلمس کنید تا  به صورت همزمان)با چهار انگشت( یکبار چهار دکمه لمسی را

 روشن شود.

 .جرا می شوداو تایمر مجددا  دور فنپمپ آب، ، تمامی تنظیمات پیش از خاموشی، مانند کنترل سریع روشاز  افزونه نمودنروشن با  :1نکته

 ه را روشن نمایید.اجرا نمی شود و ابتدا باید افزون بیسیم و سرور مرکزی درگاه های کنترلاز درخواست های ارسال شده  وضعیت: در این 2نکته

را از این روش خاموش  کامل افزونه مصرف آن به حداقل ممکن میرسد، پیشنهاد می شود در پایان فصل استفاده از کولر آبی افزونه:با خاموشی 3نکته

 نمایید.

 معرفی ریموت جهت کنترل از راه دور افزونه: -41

تا نشانگر  ( را به صورت همزمان لمس کنید)( و کاهش دو دکمه افزایش ) به منظور معرفی ریموت ، ابتدا وارد محیط لرن شوید برای این کار

 فشار دهید تا مجموعه چهار کلید اول ریموترا ریموت  4تا  1ه چشمک زدن آهسته کنند، حال یکی از کلید های شروع ب ی لمسی افزونهدکمه ها

 ، دور تند و خاموشی مصرف کننده( برای افزونه تعریف شود. کند، دور شامل پمپ آب)

و  فشردهثانیه  10ا به مدت ر (1)مراجعه شود به تصویر  LEARN  مکانیکی دکمه ،حافظه به منظور پاک نمودن :ریموت ن حافظهپاک کرد .14.1

 می کنند.چشمک زدن افزونه شروع به  ، نشانگر کلید های لمسیریموتپاک شدن موفقیت آمیز حافظه  پس از نگهدارید

 پاک می شود. نیز های تعریف شده برای افزونهسناریوریموت، حافظه نکته: با پاک کردن حافظه 
  

 افزونه ترموستات: از راه دورکنترل  1تعریف سناریو -51

ن نمونه یک سناریو با سناریو مجموعه ای از وظایف است که به صورت یکجا توسط کاربر و با فشردن یک دکمه از ریموت اجرا می شود، به عنوا 

 فشردن یک دکمه از ریموت می تواند به صورت همزمان، افزونه را روشن کند، دور تند را فعال نماید و دمای مطلوب را بر روی 24 درجه قرار دهد. 

ک دکمه از ریموت تعریف کنید با توجه به جدول اکشن های قابل تنظیم برای سناریو، می توان یک و یا بیشتر از یک اکشن را در قالب سناریو برای ی

 و با فشردن آن دکمه، سناریو مورد نظر را که شامل مجموعه ای از اکشن ها می باشد اجرا نمایید.

 برای سناریو:.جدول اکشن های قابل تنظیم 15.1

 عملکرد سناریو ردیف

 روشن نمودن دور تند کولر آبی دور تند 1

 روشن نمودن دور کند کولر آبی دور کند 2

 روشن نمودن پمپ آب کولر آبی پمپ آب 3

 تنظیم دمای محیط بر روی دمای مطلوب دمای مطلوب 4

 کنترل دستیقرار دادن افزونه بر روی وضعیت  (MANUALکنترل دستی)وضعیت  5

 کنترل هوشمندقرار دادن افزونه بر روی وضعیت  (AUTO)کنترل هوشمندوضعیت  6

 فعال نمودن تایمر دوزمانه تایمر دوزمانه 7

 فعال نمودن تایمر تک زمانه تایمر تک زمانه 8

 خاموش کردن کولر آبی وضعیت خاموش 9

 اکشن های سناریو  -8جدول

مکان پذیر اسرور مرکزی  .2. کنترل از طریق ریموت و 1افزونه از دو روش  از راه دور تعریف سناریو بیسیم کنترل سناریو بیسیم:تعریف . 251.

 است، که در ادامه با آن آشنا می شوید.

برای آن هایی که   ، سناریوی مورد نظر اجرا شده و مجموعه ی اکشناز ریموت کلیدی فشردندر این روش با  :ز طریق ریموت. کنترل ا2.151.

 کلید تعریف شده است به صورت همزمان اجرا می شود.

بر اساس جدول اکشن های ابتدا  ،کنترل بیسیم به منظور تعریف سناریو :توسط ریموت کنترل . تعریف سناریو کنترل بیسیم افزونه15.2.1.1

کنید. به عنوان انتخاب  بر روی افزونه اجرا شود صورت بیسیمبه از ریموت،  با فشردن یک دکمه که تمایل داریدقابل تنظیم برای سناریو، اکشنی 

( را به صورت ( و کاهش )دو دکمه افزایش ) وارد محیط لرن شوید برای این کار سپس تایمر را بر روی مقدار دلخواه تنظیم کنید نمونه

                                                                 
 گیتی سگالی نو ارائه شده است. کلید هوشمند ترموستاتسناریو قابلیت جدیدی است که در این نسخه از افزونه  امکان تعریف 1
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یک  و یاکانال ) 10ریموت  ،ل یکی از کلید های سناریوه چشمک زدن آهسته کند، حاشروع ب ی لمسی افزونهتا نشانگر دکمه ها همزمان لمس کنید

پس از دریافت صحیح سیگنال ریموت و ذخیره سازی موفقیت آمیز ، فشار دهیدرا  5(، به عنوان مثال کلید شماره اپلیکیشن خانه هوشمند کلید از

ریموت) ویا اپلیکیشن خانه  5ن پس با فشردن کلید شماره از ای چند بار سریع  شروع به چشمک زدن می کنند.نشانگر های افزونه مجموعه سناریو، 

 می شود. اجرا (توسط کاربر)سناریو تنظیم شده هوشمند(، 

دو دکمه سپس را نگهدارید تا افزونه خاموش شود،  (سناریو خاموش را تعریف کنید، برای این کار دکمه فن )  ،ریموت 10حال برای کلید شماره 

را به صورت همزمان لمس کنید تا وارد محیط تعریف سناریو شوید حال کلید دلخواه از ریموت به عنوان نمونه کلید ( ( و کاهش )افزایش )

 خاموش می شود. ،در صورتی که افزونه فعال باشد 10ریموت را فشار دهید از این به بعد با فشردن کلید  10شماره 

تنظیم دما بر روی مقدار خاص به صورت جداگانه نیست و این اتفاقات و اکشن ها در قالبِ، زدن  نکته: با اجرا سناریو نیازی به فعال نمودن دور کند و

د و یک دکمه ی سناریو که پیش از این تعریف شده است، اتفاق می افتد. این مزیت این امکان را میدهد، تا در صورتی که افزونه در دسترس نباش

نشود، بتوان با فشردن دکمه ی سناریو، دمای مطلوب و سایر اکشن ها را بر روی مقدار مورد نظر  جزئیات و دمای محیط از روی نمایشگر مشاهده

 تنظیم کرد.

 کانال( تعریف کنید: 10را )برای ریموت کنترل  دلخواه. می توانید برای راحتی بیشتر به روش زیر سناریو های 15.2.1.2

 را برای سناریو خاموشی تعریف کنید. 10کلید سناریو را به سناریو دلخواه اختصاص دهید و کلید شماره  6کلید از  5 

 به عنوان مثال می توان تعریف کرد:

 می باشد. درجه 24دمای مطلوب و تنظیم  AUTOاجرا شود که حامل دستور، اجرای وضعیت  1ریموت، سناریو  5با فشردن کلید 

 می باشد. درجه 18دمای مطلوب و تنظیم  AUTOاجرا شود که حامل دستور، اجرای وضعیت  2ریموت، سناریو  6با فشردن کلید 

 اجرا شود که حامل اجرای دستور تایمر دو زمانه می باشد. 3ریموت، سناریو  7با فشردن کلید 

 ایمر تک زمانه می باشد.اجرا شود که حامل اجرای دستور ت 4ریموت، سناریو  8با فشردن کلید 

 می باشد. مصرف کننده تندو روشن شدن دور  MANUALاجرا شود که حامل دستور، اجرای وضعیت  5ریموت، سناریو 9با فشردن کلید

 هر یک از سناریو های اجرا شده غیر فعال شده و مصرف کننده خاموش می شود. 10و با فشردن کلید شماره 

 
 را سناریو بر روی ریموت: پیشنهاد چیدمان اج5تصویر

: اگر ظرفیت حافظه سناریو دستگاه پر باشد، ریموت جدید ذخیره نمی شود و پس از فشردن کلیدی از ریموت و یا اپلیکیشن در زمان معرفی، 1نکته

 نشانگر دکمه ها که در حال چشمک زدن هستند خاموش میشود.

 روشدر این : (ی، امکان کنترل افزونه از طریق اپلیکیشن گوشی هوشمند وجود داردبا تهیه سرور مرکز)سرور مرکزی از طریق . کنترل 15.2.2

 .ردیقرار میگ ،کردهآن کلید تعریف کاربر برای  کهدر وضعیت اجرای سناریو ای  افزونهاپلیکیشن خانه هوشمند،  کلیدفشردن  پس از 
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خانه هوشمند مشابه معرفی ریموت عمل می  سروربرای معرفی  :توسط سرور خانه هوشمند تعریف سناریو کنترل بیسیم افزونه. 15.2.2.1

  کنیم.

و  فشردهثانیه  10ا به مدت ر (1)مراجعه شود به تصویر  LEARN  مکانیکی دکمه ،حافظه به منظور پاک نمودن :سناریو پاک کردن حافظه. 15.3

 می کنند.چشمک زدن پاک شدن موفقیت آمیز حافظه ریموت، نشانگر کلید های لمسی افزونه شروع به  پس از نگهدارید

 پاک می شود. نیز نکته: با پاک کردن حافظه سناریو، حافظه ریموت های تعریف شده برای افزونه
  

 بر روی دیوار:  افزونه کولر آبیطریقه نصب  -61

پین را که  ششسپس ترمینال سبز  ،کنیدجدا  افزونه(، از بدنه 3تصویر مراجعه شود به ) را با استفاده از دستگیره جداکننده افزونه بتدا پنل شیشه ای ا

افزونه را درون  شود،روشن  (قراردهید تا نشانگر دکمه پاور ) افزونهبسته اید در محل خود بر روی  (5)جدول  قبلسیم بندی آن را طبق مراحل 

را بر روی بدنه قراردهید  خل دیوار محکم شوند. حال پنل شیشه ایرا ببندید تا چنگه های نصب داافزونه پیچ های دو طرف قاب قوطی کلید قرار دهید، 

  قفل شود.بسته و خود بر روی بدنه  قرار دهید سپس لبه پایین پنل را فشرده تا در محل افزونهبرای این کار ابتدا لبه باالی پنل را بر روی بدنه 
 

 باشیدو پیروز  موفق
 

 نو گیتی سگالیخانه هوشمند 
 


