
رمز را وارد میکنید

.(می باشد1111رمز دستگاه .)را زده و رمز را وارد می کنیدAکلید 

.وارد صفحه ی تنظیمات می شوید

:تنظیمات ورود



.

اده از و یا شخص دیگری در حال  استتف )در صورتی که رمز اشتباه وارد شود 
ال متی  دستگاه یک پیامک به کاربر حاوی رمز دستتگاه ارست  ( دستگاه باشد

.نماید



صفحه ی تنظیمات           
را زده تا وارد صفحه تنظیمات دما1کلید 
.شوید



مقدار یکی یکی اضافه میگردد Bبا زدن کلید . را زده و حد اکثر دما را انتخاب کنید 1کلید 
.به صتفحه نختتب بتاز میگتردد    Dمقدار یکی یکی کم میگردد و با زدن کلید Cو با کلید 

:تنظیم ماکتیمم دما



.را زده و میزان دما مینیمم دلخواه را وارد کنید2کلید 

یکیمقدارBکلیدزدنبا.
Cیدکلباومیگردداضافهیکی
ودمیگردکمیکییکیمقدار
نختبصفحهبهDکلیدزدنبا
.میگرددباز

:تنظیم مینیمم دما



:  اگر میخواهید سنتور را غیر فعال کنید

غیرورسنتمیخواهیدکهصورتیدر.آیدمیدرفعالغیربهفعالحالبازسنتور1کلیدبازدن
وضعیبدرتغییربدونتابزنیدراDکلیدصورتاینغیردربزنیدرا*ستارهکلیدشودفعال
.شودخارجصفحهاینازسنتور

.توجه داشته باشید که برای عمل کردن دستگاه سنسور باید حتما فعال باشد



:تنظیمات رطوبب
.از صفحه تنظیمات دما خارج می شویمDبا زدن کلید 

در صتتتتتفحه تنظیمتتتتتات وارد  2بتتتتتا زدن کلیتتتتتد  
.صفحه تنظیمات رطوبب می شوید



Bبتا زدن کلیتد   . حد اکثر رطوبب را وارد کنید 
مقدار Cمقدار یکی یکی اضافه می گردد و با کلید 

بته صتفحه   Dیکی یکی کم میگردد و با زدن کلید 
.نختب باز میگردد

.  وارد صفحه ی ماکزیمم رطوبب می شوید1بازدن کلید 



:  تنظیم حداقل رطوبب

.  وارد صفحه تنظیم مینیمم رطوبب می شوید2بازدن کلید 

با مقدار یکی یکی اضافه میگردد وBبا زدن کلید 
لید مقدار یکی یکی کم میگردد و با زدن کCکلید 

Dبه صفحه نختب باز میگردد .



:  اگر میخواهید سنتور را غیر فعال کنید
نتور در صورتی که میخواهید س. سنتور از حالب فعال به غیر فعال در می آید1بازدن کلید 

را بزنید تا بدون تغییر در Dرا بزنید در غیر این صورت کلید * غیر فعال شود کلید ستاره 
.وضعیب سنتور از این صفحه خارج شود

.دتوجه داشته باشید که برای عمل کردن دستگاه سنسور باید حتما فعال باش



.

وارد ( سایر تنظیمات)3بازدن کلید 
صفحه رو به رو می شوید



:تنظیم رمز

رمز جدید را وارد کترده و .وارد صفحه ی تغییر رمز می شوید1با زدن کلید 
ستتاره  در صورتی که میخواهیدتغییرات اعمال شود و رمز تغییر کنتد کلیتد  

را زده تا بدون تغییر از صفحه ختارج  Dدر غیر این صورت کلید . را بزنید*
.شوید



( : سیتتتتتم مختتتابراتی)تنظتتتیم شتتتماره ی تمتتتا  
ماره ی در این صفحه می توانیتد شت  .وارد صفحه تنظیم سیتتم مخابراتی میشوید2بازدن عدد 
و شماره ( شماره ای که دستگاه در صورت بروز نوسان دما یا رطوبب با آن تما  میگیرد)تما  

شتماره ی  3و 2به همین ترتیب با زدن کلید.ی پیام اول و پیام دوم را به حافظه دستگاه بدهید
.را بزنیتد تتا تغییترات اعمتال شتوند     * پیام اول و پیام دوم را وارد کرده و کلیتد ستتاره   



:فعتتتتال ستتتتازی سیتتتتتتم مختتتتابراتی 

د در این مرحلته میتوانیت  . وارد سیتتم مخابراتی می شوید2با زدن کلید 
ت غیتر فعتال   توجه داشته باشید که در صور.سیتتم مخابراتی را غیرفعال کنید

کردن دیگر برای شما پیامک نمی آیتد و دستتگاه بتا شتما تمتا  نمتی گیترد       



:نحوه ی شارژ کردن سیم کارت داخل دستگاه رد کد شارژ را وا.وارد صفحه شارژ سیم کارت می شوید3با زدن کلید 
را بزنید تا سیم کارت داخل دستتگاه شتارژ  Cکرده و در نهایب کلید 

.شود


