
براي تعريف زمانبندي ، در 
پنجره تايمر ميتوانيد برنامه 

هاي زمانبندي را تعريف 
  كنيد

، براي هر برنامه زمانبندي 
، زمان شروع ، زمان پايان 

و عملكرد روزهاي هفته 
قابل تعريف است. شيرها 

نوع عملكرد شيرها بر اساس 
  :رنگ تعيين ميشود 

  خاكستري: عدم تغيير 
  قرمز : بسته

  آبي: باز
  

بعد از  تعريف موارد فوق 
كليد ذخيره را بزنيد تا 

 زمانبندي ثبت شود. 
 

 
 راه اندازي محصول

ولت به دستگاه  ١٢تي تغذيهسيبراي راه اندازي اين محصول با
  همچنين شيرها به ترمينال خروجي متصل شود. شود. لمتص

براي اتصال اين  
نت دستگاه به اينتر

 APبايستي در حالت 
باشد. براي ورود به 

بايستي  APحالت 
دستگاه را ريست كنيد. 

دستكاه را  براي ريست
ثانيه  ٢روشن و بعد از 

خاموش كنيد و اين 
بار تكرار  ٥عمل را 
  كنيد. 

روش اتصال به اينترنت اين دستگاه در راهنماي پلتفرم وب آسانه 
قسمت پشتيباني  بهآموزش داده شده است. براي دريافت راهنما 

  مراجعه فرماييد. Asanehfaraz.comسايت آسانه به آدرس 

 
  هامعرفي محصول و ويژگي

بازوي  ٤با قابليت كنترل هوشمند آبياري  برايين دستگاه ا
و امكان اتصال به اينترنت از طريق واي فاي داخلي  شير برقي
داراي تايمر داخلي براي انجام آبياري خودكار بوده و ميباشد. 

و انجام تنظيمات از ويژگي هاي ز طريق اينترنت امكان كنترل ا
  مهم آن است.

 فزار ا امكان تعريف سناريوهاي آبياري از طريق نرم -١
 فاي و وب  -هاي امنيتي شبكه واياستفاده از استاندارد -٢
   و تايمرداراي ساعت داخلي  -٣
 اجراي فرمان (فيدبك) بازخوردمكانيزم داراي  -٤

  

  شخصات فنيم
  ولت ١٢  تغذيه ولتاژ

  WiFi - 802.11b/g/n  پروتكل ارتباطي
 WEP-WPA-WPA2-SSL  استاندارد امنيتي

  درجه سانتيگراد ٠ -٥٠  محدوده دمايي مجاز
  %٩٥كمتر از   شرايط عملكرد در رطوبت

 30mm*60mm*120mm  (طول*عرض*ارتفاع)ابعاد
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09305786623 
 

@asanehfaraz 

 

 
 

  كار با نرم افزار (وب اپ)
ورت نام دستگاه بص ، پس اتصال دستگاه به اكانت كاربر در پلتفرم آسانه

نحوه تغيير نام و اشتراك . پيشفرض در پنجره اصلي نمايش داده ميشود
گزاري اين دستگاه با ساير كاربران در راهنماي پلتفرم وب توضيح داده 

  شده است.
  

با زدن در  پنجره اصلي ميتوانيد 
را  شيرهاوضعيت روي آيكونها 
فرمان تغيير وضعيت . تغيير دهيد 

براي هر خروجي ارسال شده و 
بازخورد هر فرمان به نرم افزار 
برگشت داده ميشود. با اجراي 

صحيح فرمان رنگ آيكون عوض 
شده و از اين طريق ميتوانيد از 

انجام صحيح فرمان اطمينان حاصل 
  كنيد. 

در قسمت پايين پنجره ميتوانيد 
تايمر و تنظيمات را انتخاب قسمت 

   كنيد.
 
 

  

  مشخصات ظاهري
  اتصال شيرهاقل از هم براي تترمينالهاي مس : خروجيترمينال 

  DCولت  ٥اتصال جك منبع تغذيع  ورودي تغذيه:
 

 

آبياري هوشمند كنترلر  

 NM-i41 مدل:


