
 بسمه تعالي

   WIFI-RF  كانال 5گيرنده 

 :كانال پنوماتيک 5ویژگی های سوئيچ رله 

 هر رله به طور مستقلقابلیت کنترل -               از طریق ریموت و گوشي هوشمندهر رله قابلیت کنترل  -

 (HIGH RANGEگیرنده برد باال)دارای ماژول  -                           امکان تعریف مد لحظه ای و دائم برای هر رله -
 

 مدار: اول خروجیكشی سيم  فنی: مشخصات
 AC/DC ولت12ورودی: تغذیه -

 AC  :220v/10Aخروجي -

 DC  :12V/10Aخروجي -

 میلي متر 40*90*115:ابعاد -

 گرم 177: وزن -
 

 ظرفیت حافظه :  -

 عدد / گوشي هوشمند: بدون محدودیت  80ریموت : -

 

 
 

 : دستگاه مدهای كاری 

بره خرود  برو کنتررل رلره مر مختص 4تا 1از شماره دیپ سوییچهر 

قررار  OFFحالرت در  1دیرپ سروییچ این صورت که اگرر  به ،است

، بر روی حالت حافظه دار تنظیم مي شود و اگرر 1رله شماره ، بگیرد

، برر 1رلره شرماره قررار بگیررد  ONدر حالت  1 دیپ سوییچ شماره

 5ترا  2برای رله هرای  تنظیم)این روی حالت فشاری تنظیم مي شود

 قابل برنامه ریزی است(. 4تا  2توسط دیپ سوییچ های شماره نیز 

را فشراری و در  5و4هرر دو رلره   ONر نظر گرفتره شرده اسرت. و در وترعیتد 5و4رله هر دو برای  4توجه: دیپ سوییچ شماره 

 را به صورت حافظه دار تنظیم مي کند. 5و 4دو رله   OFFوتعیت 

 ریموت را به صورت همزمان بفشارید. 2و  1نکته:جهت کنترل خروجي پنجم با ریموت کنترل چهار کانال ، دو کلید 

 :مدهای كاری دستگاه توضيح عملکرد

 (:Latch Mode) مد حافظه دار .1

در این حالت با فشردن هریک از دکمه های ریموت، رله مربو  به آن روشن شده و روشن باقي مي ماند و تنها با فشردن مجدد 

 همان دکمه خاموش مي شود. 

 (:Push Mode) مد فشاری .2

بالفاصله خاموش  در این حالت با فشردن هریک از دکمه های ریموت، رله مربو  به آن روشن و با رها کردن آن دکمه رله مربوطه

 مي شود.

 شماره دیپ سویيچ       

 (MODEمد)
4 3 2 1 

 OFF OFF OFF OFF حافظه دار

 ON ON ON ON فشاری



 طریقه لرن كردن ریموت:

به طور ثابت روشن مي شود، یکي از دکمه های ریموت را فشار داده و  LEDفشار داده،  بر روی گیرنده را( (REMOTEلرن  کلید

دو بار   LEDباشدکند. در صورتي که ریموت قبال لرن شده با یکبار چشمک زدن لرن شدن ریموت را تایید مي LEDنگه دارید، 

 زند.چشمک مي

 :ریموت كنترلرها یقه پاک كردن حافظهطر

حافظه همه ریموت ها از گردد و  خاموش مي است که روشن شده دستگاه  LEDپس از مدتي ،نگهدارید فشرده و پایینکلید لرن را 

 شود. پاك ميبه طور کامل گیرنده 

 :گيرندهاتصال گوشی هوشمند به طریقه 

 را گوشي فای وای سپس.نمایید نصب موبایل  گوشي روی بر را هوشمند کنترلر افزار نرم دستگاه به سیمها اتصال و نصب از پس

        شبکه طور مثال به  ،را انتخاب کنید GSN گیرنده  شبکهنمایش داده شده   فای وای های شبکه میان از کنید روشن

GitiSegalino(1.0.G25)   که برای این شبکه معادل  را آن رمز سپسرا انتخاب کنید  GSNadmin-G25 کنید.مي باشد را وارد 

 دستگاه چاپ شده است.هر انحصاری مربو  به هر گیرنده پشت  و پسورد  SSIDتوجه:

. ) به طور پیش فرض رمز ورود به نرم افزار کنید وارد را ورود اندروید رمز افزار نرم اصلي محیط بهبرای ورود  پس زین

 (این رمز را به حروف التین وارد کنید.  مي باشد. 1234567890

 .است شده گرفته نظر در نآ به مختص رلهکلید وجود دارد که هرکدام از آنها برای  5در محیط نرم افزار 

 .شود ست گیرنده با گوشي تا بفشارید را افزار نرم روی کلیدهای از یکي و فشرده را گیرنده روی بر فای وای کلید

 دائم یا و ای لحظه های مد از یک هر در مستقل طور به را ها رله از هریک نیز گوشي با توانید مي ریموت بر عالوه حالت این در

 .کنید کنترل

افزایش فشار و هر رله برای  است شده طراحي خودرو ارتفاع تنظیم و پنوماتیک سیستمهای برای اختصاصي طور به افزار نرم این -

 .الستیک به صورت هم زمان است 4کردن هر رله پنجم برای پر و تخلیه یک از الستیک های خودرو مي باشد. تخلیه هر یا باد و 

یله ریموت و گوشي هوشمند خروجي در دو مد لحظه ای و دائم بوس 5قادر به کنترل  این سیستم عالوه بر سیستم های پنوماتیک 

 .تفاده استو برای سیستم های روشنایي قابل اس مي باشد

 :تغيير دادن رمز نرم افزار

از منوی تنظیمات در باال سمت راست صفحه مي توانید رمز را تغییر دهید و یا در خواست رمز در ابتدای ورود به نرم افزار را فعال 

 یا غیر فعال کنید.

نید. تا رمز جدید به دستگاه معرفي نکته: در صورت تغییر رمز نرم افزار به رمز دلخواه باید گوشي را مجددا با گیرنده ست ک

باید پسورد ورود به نرم افزار بر  ،پس از نصب نرم افزار بر روی گوشي دوم به گیرنده، توجه: برای اتصال بیشتر از یک گوشيشود.

تغییر یافته  1234روی هر دو گوشي به طور یکسان انتخاب گردد به طور مثال در صورتي که پسورد نرم افزار در گوشي اول به 

 .تغییر داده شود  1234به (1234567890پسورد پیش فرض سیستم ) در گوشي دوم نیزاست باید 


