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4. نصب و راه اندازی اپلیکیشن

ــه  ــان و بومــی اســت ک ــش بنی ــز هوشــمند Wi-Fi آگاه محصولــی دان پری
بــا بهره گیــری از فنــاوری اینترنــت اشــیاء، امــکان کنتــرل و قطــع و وصــل 

ــرق از راه دور را فراهــم ساخته اســت. ــان ب جری
بــا پریــز هوشــمند آگاه می توانیــد وســایل برقــی خــود را از راه دور، خاموش 

یا روشــن کنید و خانه ای هوشــمند داشته باشــید.
بــا ایــن دســتگاه امــکان کنتــرل لــوازم برـقـی بــا اســتفاده از نــرم افــزار 
موبایــل اختصاصــی را داریــد. یکــی از ویژگــی هــای مهــم ایــن پریز، داشــتن 
نــرم افــزار اختصاصــی فارســی و کامــًا بومــی اســت کــه محدودیــت نصــب 

در ایــران و مشــکات تحریــم را نــدارد.
ــت  ــدون پیچیدگــی اســت. مزی ــز بســیار آســان و ب ــل نصــب آن نی مراح
ــه روزرســانی نســخه دســتگاه )Firmware( از راه  ــت ب ــر، قابلی ــم دیگ مه
دور و از طریــق اپلیکیشــن آن می باشــد. )بــدون نیــاز بــه ارســال فیزیکــی 
دســتگاه( بــرای اســتفاده از پریــز هوشــمند آگاه، نیــاز بــه دســتگاه مرکــزی 
نداریــد. فقــط کافیســت آن  را بــه پریــز بــرق و شــبکه Wi-Fi متصــل کنیــد.

نصــب پریــز هوشــمند آگاه بســیار ســاده اســت. ابتــدا پریــز هوشــمند را به 
پریــز دیــواری وصــل  کنیــد. بــا نصــب اپلیکیشــن موبایــل و بــا دنبال کــردن 
مراحــل ســاده ای کــه در اپلیکیشــن بــه نمایــش در می آیــد، در نهایــت 

ــد. ــان را به دســت می گیری ــرل وســایل برقی ت کنت
ــق اپلیکیشــن، از راه دور وســیله برقــی  ــد از طری ــن ترتیــب می توانی بدی

خــود را خامــوش یــا روشــن کنیــد.
ــز مــی  ــد فیزیکــی تعبیــه شــده روی دســتگاه نی ــق کلی همچنیــن از طری

ــد. ــن کار را انجام دهی ــه صــورت دســتی ای ــد ب توانی

  - وزن: 170 گرم
109x62x53 :ابعاد -  

)wifi( نوع اتصال: بی سیم -  
100 - 240 V :ولتاژ کاری -  

250 mA :مصرف جریان داخلی -  
12 A :جریان خروجی -  

2700 W :توان مصرفی -  
4/2 Hz :فرکانس -  

-20 ,60 c :دمای کارکرد -  
MQTTS :پروتکل امنیتی -  

IEEE 802 11b/g/n :استاندارد ارتباطی -  

کافیســت ایــن دســتگاه را در محــل هــای موردنظــر بــه پریزهــای دوشــاخه 
وصــل کنیــد و دو شــاخه ی لوازم برقــی خــود را هــم بــه آن متصــل کنیــد.

از پریــز هوشــمند آگاه می تــوان بــرای کنتــرل و قطــع جریــان بــرق وســایل 
برقــی خانگــی مثــل المــپ، ماشــین لباسشــویی، مایکروویــو، زودپــز، چایــی 
ســاز و ... اســتفاده کــرد. ایــن دســتگاه بــرای تمامــی لــوازم برقــی خانگــی 
اعــم از چایــی ســاز، پلوپــز، ماشــین لباسشــویی، وســایل سرمایشــی و 
گرمایشــی، تلویزیــون، کنســول بــازی، شــارژر موبایــل و سیســتم هــای 
و...  گیاهــان  آبیــاری  منــزل، سیســتم  روشــنایی  ای، سیســتم  رایانــه 

مناســب اســت.

نســخه ی ios اپلیکیشــن آگاه را از ســیبچه ایرانی و نســخه ی اندروید را 
از طریــق QR یــا نشــانی هــای زیــر مــی توانیــد دریافــت کنیــد.

 Agah24.com -
- سایت بازار 

برنامــه را روی تلفــن همــراه اجــرا کــرده و بــا شــماره ی مالــک دســتگاه آن 
را فعــال کنیــد.

همچنیــن در صــورت بــروز مشــکل میتوانیــد نســخه ی وب اپ آن را از 
ــد. ــود کنی ســایت آگاه دانل

ایــن پریــز قابلیــت برنامه ریــزی بــرای تعریــف ســناریوهای مختلــف را دارد 
و از طریــق اپلیکیشــن اختصاصــی آن می توانیــد برنامــه زمانبنــدی بــرای 
عملکــرد خــودکار وســایل برقــی تعریــف کنیــد و زمــان خامــوش  و روشــن 

شــدن دســتگاه خــود را توســط ایــن پریــز هوشــمند مشــخص کنید.
ایــن دســتگاه بــرای اطــاع شــما از اتصال/عــدم اتصــال بــه اینترنــت و 
همچنیــن وصــل بــودن جریــان بــرق دارای چــراغ نشــانگر، قابلیــت ارســال 

پیامــک هشــدار و Buzzer می باشــد.
ــا سیســتم  ــگ ب ــز آگاه دارای نســخه های هماهن ــزار اختصاصــی پری نرم اف

عامل هــای اندرویــد و IOS بــوده کــه رابــط کاربــری بســیار ســاده ای دارد.
ــات بیشــتر    ــا کســب اطاع ــرای نصــب ی ــی ب ــه راهنمای ــاز ب در صــورت نی

می توانیــد از پشــتیبانی آن کمــک بگیریــد.
با پریز هوشمند آگاه، خانه ای هوشمند داشته باشید.



-

5. نحوه ی اضافه کردن پریز در اپلیکیشن 

7. راهنمای استفاده از اپلیکیشن

6. نحوه ی اتصال پریز به  وای فای

8. هشدارها و اعالن ها

9. راهنمای صداهای پریز

10. راهنمای چراغ های پریز

11. نکات استفاده از پریز هوشمند

- کــد qr محصــول )شناســه دســتگاه( را کــه روی کارت گارانتــی درج شــده، 
اســکن کنیــد.در صورتــی کــه بــه هردلیلــی موفــق بــه اســکن کــد نشــدید، 
گزینــه ی ورود دســتی را انتخــاب کنیــد، ســپس شناســه ی دســتگاه را از 

روی کارت گارانتــی بــه صــورت دســتی وارد کنیــد.
- یک نام دلخواه برای پریز خود تعریف کنید.

- در این مرحله دستگاه با موفقیت به اپلیکیشن اضافه شده است.

- قطع و وصل برق پریز:
در اپلیکیشن از طریق گزینه ی پاور می توانید برق پریز را قطع و وصل کنید.
همچنین می توانید به صورت دستی با یکبار فشردن دکمه ی پاور روی 

دستگاه، این کار را انجام دهید.

1. 5 ثانیه دکمه ی پاور را نگه دارید.
2. از قسمت تنظیمات، گزینه  راه اندازی اتوماتیک را انتخاب کنید.

3. وای فای خود را انتخاب کنید.
4. پس از وارد کردن رمز، ارتباط بین دستگاه پریز و وای فای برقرار می شود.

- چنانچه موفق به اتصال نشدید، از لیست وای فای گوشی خود به 
شبکه ی agah متصل شوید.

- سپس در تنظیمات اپلیکیشن، راه اندازی دستی را انتخاب کنید.
- در نهایت نام شبکه وای فای و رمز آن را به طور دقیق ثبت کنید.

- قطع یا وصل شدن ارتباط پریز با وای فای
- قطع یا وصل شدن جریان برق پریز

مــی توانیــد داخــل اپلیکیشــن تنظیــم کنیــد کــه بــرای ایــن رویدادهــا بــه 
شــما پیامــک یــا اعــان دهــد یــا نــه.

02191313957

09023819744

Agah24.com

- بــا هــر بــار اتصــال پریــز بــه بــرق یــک موزیــک ســه ثانیــه ای بــه عنــوان 
welcome پخــش می شــود.

- در صورت قطع ارتباط پریز و وای فای، بوق کوتاهی هرچند ثانیه پخش می شود.
- شما می توانید از طریق تنظیمات اپلیکیشن، صداها را فعال یا غیرفعال نمایید.

- سبز: وقتی برق داخل پریز جریان دارد.
- سفید ممتد: دستگاه به اینترنت متصل است.

ــای قطــع شــده اســت.  ــز و وای ف ــاط پری ــد: ارتب - ســفید چشــمک زن تن
ــر( ــوارد مشــابه دیگ ــا م ــت ی ــت، قطــع شــدن اینترن ــام شــارژ اینترن )اتم

- سفید چشمک زن کند: دستگاه در حال پیکربندی است.
شــما میتوانیــد در تنظیمــات اپلیکیشــن، ایــن چــراغ هــا را فعــال یــا غیــر فعــال 

کنید.

ــت wifi اســت. در  ــه شــبکه ی اینترن ــن دســتگاه وابســته ب ــرد ای - عملک
ــار مشــکل می شــود. ــرد دســتگاه دچ ــت، عملک ــع اینترن صــورت قط

ــد )قطــع شــبکه ی  ــل، دســتگاه از کار بیفت ــر دلی ــه ه ــه ب - در صورتــی ک
اینترنــت - قطــع جریــان بــرق از پریــز ثابــت( بــا اتصــال مجــدد پریــز، آخرین 

وضعیــت خــود را حفــظ می کنــد.
- بــرای نصــب در فضــای ســرباز و بیرونــی، از تابــش نــور خورشــید، گرمــا 
و حــرارت، ریــزش بــاران و آب، دمــا و رطوبــت بــاال و شــرایطی کــه باعــث 

ــه دســتگاه می شــود جلوگیــری کنیــد. آســیب ب
- از وارد کردن ضربه، حرارت زیاد، نفوذ مایعات، مواد شــیمیایی، شکســتن، 
خراشــیدگی، تغییــر شــکل، زنــگ زدگــی، نواســانات بــرق، تغییــر در قطعــات، 
قطــع و وصــل اتصــاالت، ســقوط، بــه کارگیــری آداپتورهــای غیــر اســتاندارد، 

اســتفاده ی نادرســت، دســتکاری، تنظیــم و تعمیــر خــودداری کنیــد.
- این دستگاه مناسب استفاده ی صنعتی نمی باشد.

- برنامه ریزی و زمانبندی دستگاه:
برای استفاده از قابلیت زمانبندی، این گزینه را کلیک کنید. می توانید 

تنظیم کنید که دستگاه چه روز و چه زمانی خاموش یا روشن شود. 
شما محدودیتی برای تعداد این زمانبندی ها ندارید.

- گزارش فعالیت ها:
ــه  ــد تاریخچـ ــی توانیـ ــن مـ ــزارش در اپلیکیشـ ــمت گـ ــه قسـ ــه بـ بامراجعـ

ــد. ــاهده کنیـ ــتگاه را مشـ ــای دسـ ــت هـ فعالیـ
- بروزرسانی نرم افزار:

ـــود باشـــد، در قســـمت  ـــرای اپلیکیشـــن موج ـــه بروزرســـانی ب در صورتـــی ک
تنظیمـــات گزینـــه ی بروزرســـانی فعـــال می شـــود.


