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 دانلود ونصب نمایید  QR CODEابتدا نرم افزار مورد نظر رو توسط 

 

 

 

 

 

 مشخصات کلی ترموستات

 روشن و خاموش  .1

 افزایش دما .2

 کاهش دما .3

 زمان .4

 دوره )زمانبندی( .5

 هفته .6

 دمای اتاق .7

8. WIFI 

 ست کردن دما .9

 وضعیت دستی .11

 قفل .11

 تغییروضعیت سرمایش،گرمایش .12



 گرمایش  .13

 شیربرقی .14

 ساعت .15

 خواب .16

 سربندی ترموستات

 ترموستات را طبق عکس سربندی کنید.

 

 

 

 

 نحوه کار با ترموستات

 دکمه       را لمس کنید تا روشن شود. .1

چشمک بزند.باهربار       را نگه دارید تا  Mیا برنامه ریزی کلید      برای انتخاب حالت دستی  .2

میتوانید ساعت،دوره و زمان      وضعیت تغییر پیدا می کند.با لمس       Mنگه داشتن 

 دلخواه خود را تنظیم کنید.

 تنظیم دما

اما در حالتی که برنامه ریزی شده می توانید دما رادرحالت دستی تغییر دهید.         س     با لم

 است انتخاب تغییر دما بعد از ست کردن امکان پذیرنیست.

 



 تنظیمات دور فن

 وضعیت اتوماتیک،تند، متوسط و کند تنظیم کنید. 4با لمس       دور فن کوئل خود را در 

 انتخاب نحوه کارکرد فن کوئل

)سرمایش(  COOLING)گرمایش(، HEATINGمی توانید وضعیت فن کوئل را در حالت  Mبا لمس 

 را قراردهید. )تهویه مطبوع( VENTILATIONو

 خوابیدنتنظیمات 

  را لمس ونگه دارید تا چشمک بزند حال      را فشاردهید.  Mدکمه 

دقیقه کمتر یا  31که وضعیت خوابیدن انتخاب شد. دما را تنظیم کنید دما دراین حالت هر زمانی 

 بیشتر از دمای تنظیم شده تغییر وضعیت می دهد.

 برنامه ریزی هفتگی

M  را لمس و نگه دارید تا     چشمک بزندM   چشمک بزند.      را دوباره لمس کنید تا 

M .را فشار دهید و دقیقه را تنظیم کنید 

M .را فشار دهید و ساعت را تنظیم کنید 

M .را فشار دهید و هفته را تنظیم کنید 

 ایتم های مختلف تغییر پیدا می کند. Mبا فشار هربار 

 می توانید در آیتم مورد نظرتغییرات ایجاد کنید.با           

 تنظیم ساعت

M   بزند با فشار دوباره     ک مرا لمس و نگه داریدتا چشM   با فشار  چشمک می زند.      آیکون

 ساعت، دقیقه و هفته را تنظیم کنید Mمجدد 

 



  APPLICATION WIFI تنظیمات

 .ابتدا نرم افزار را دانلود ونصب نمایید

 ثانیه نگه داریدتا آیکون          نمایش داده شود. 8بطور همزمان           را لمس وبه مدت 

-USER)و وای فای ترموستات را پیدا کنید. گوشی خود شوید  WIFIوارد قسمت تنظیمات 

WIFI232) .و متصل شوید 

 نرم افزار مورد نظر را باز کنید. وتنظیمات آن را انجام دهید.

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 



 خاموش و روشن -1

 افزایش و کاهش دما -2

 دمای اتاق -7

 دمای تنظیم شده -9

 قفل کردن ترموستات -11

 برگشت به صفحه اصلی -17

 حالت دستی -18

 برنامه ریزی-19

 سنسور خارجی-21

 اسم مکان  -22

 انتخاب عکس-23

 وضعیت اقتصادی -24

 

 سبز می باشد.دکمه        در حالت روشن قرمز ودر حالت خاموش 

 دکمه        را فشار دهید تا وضعیت سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع را تغییرکند.

 .دکمه                   رابرای تغییر دور فن فشار دهید

 

 

 

 


