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1. معرفی آژیر هوشمند آگاه

2. مشخصات فنی

3. نصب و راه اندازی اپلیکیشن

ــان و بومــی  ــش بنی ــر هوشــمند Wi-Fi آگاه محصولــی دان آژی
بــا بهره گیــری از فنــاوری اینترنــت اشــیاء و در  اســت کــه 
ارتبــاط بــا ســایر محصــوالت امنیتــی آگاه نظیــر سنســور درب 
و پنجــره، سنســور حرکتــی، دزدگیــر اماکــن و... می توانــد اعــام 

خطــر کنــد.
صدایــی پــر قــدرت و فراگیــر در مواقــع اضطــرار مــی توانــد 
موجــب رفــع تهدیدهــای احتمالــی و حفــظ امنیت محیط شــود.

بــرای اســتفاده از آژیــر هوشــمند بــه راحتــی آن را بــه پریــز بــرق 
متصــل کــرده و پــس از شناســایی توســط اپلیکیشــن آگاه 
می توانیــد آژیــر را فعــال یــا غیرفعــال کنیــد، مثــا هنــگام ســفر 
یــا خــارج شــدن از منــزل هســتید می توانیــد آژیــر را فعــال 
کــرده تــا درصــورت بــاز شــدن درب یــا پنجــره هــا آژیــر بــه صــدا 

دربیایــد.
 مراحــل نصــب آن نیــز بســیار آســان و بــدون پیچیدگــی اســت. 
و در صــورت بــروز مشــکل می توانیــد از پشــتیبانی آگاه کمــک 

بگیرید.
بــا آژیــر هوشــمند آگاه از امنیــت خانــه و محــل کار خــود 

شــوید. مطمئــن 

  - وزن: 170 گرم
  - ابعاد: 90x90x30 میلی متر

  - منبع تغذیه: برق شهری / باطری پشتیبان
)Blutooth( نوع اتصال: بی سیم -  

  - برد وایرلس: حداکثر 5 متر
 dB 80 :توان خروجی -  
  - جریان برق: 220 ولت

 android :سیستم های پشتیبانی -  
  0 , 60 c :دمای کارکرد -  

  - رطوبت محیط: 0 تا 90 درصد

نســخه ی اندروید را از طریق QR یا نشــانی های زیر می توانید 
دریافت کنید.
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ــک  ــا شــماره ی مال ــرده و ب ــرا ک ــراه اج ــن هم ــه را روی تلف برنام
دســتگاه آن را فعــال کنیــد.

همچنیــن در صــورت تمایــل میتوانیــد نســخه ی وب اپ آن را 
از ســایت آگاه دانلــود کنیــد.

4. نحوه ی اضافه کردن آژیر در اپلیکیشن 

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

دســتی وارد کنیــد.
- یک نام دلخواه برای آژیر خود تعریف کنید.

- در ایــن مرحلــه دســتگاه بــا موفقیــت بــه اپلیکیشــن اضافــه 
شــده اســت.

5. نحوه ی برقراری ارتباط بین آژیر و سنسور-
- اولیــن بــاری کــه می خواهیــد سنســور را بــا آژیــر روشــن کنیــد، 
ابتــدا بایــد آژیــر را بــه بــرق وصــل کنیــد ســپس سنســور را 
روشــن کنیــد. ایــن برقــراری ارتبــاط ممکــن اســت تــا 5 دقیقــه 
هــم زمــان ببــرد، در ایــن مــدت تــا زمانــی کــه ارتبــاط برقــرار شــود 

چــراغ سنســور مــدام چشــمک می زنــد.
- درصورتیکــه تنهــا یــک سنســور فعال داخل اپلیکیشــن داشــته 
باشــید آژیــر بــه صــورت خــودکار بــه همان سنســور متصل شــده 

و ارتبــاط بیــن آنهــا برقــرار می شــود.
- اگــر بیــش از یــک سنســور داشــته باشــید در ایــن صــورت بایــد 
انتخــاب کنیــد کــه می خواهیــد آژیــر بــه کــدام یک متصل شــود.



7. باطری پشتیبان

6. نصب آژیر در محل

9. خاموش کردن آژیر

8. روشن شدن آژیر

10. بخش آژیر در اپلیکیشن

11. نکات استفاده از آژیر هوشمند
ــه دلیــل پشــتیبانی از باطــری پشــتیبان  ــر هوشــمند آگاه ب آژی
در صــورت قطــع بــرق می توانــد بــه فعالیــت خــود ادامــه دهــد.

برای این منظور کافیست یک باطری 12 ولت تهیه کنید.
ــرده و  ــر متصــل ک ــه آژی ــه( را ب ســیم ســوکت دار) موجــود در جعب
ســیم مشــکی را بــه قطــب منفــی باطــری و ســیم قرمــز را بــه قطــب 

مثبــت آن وصــل کنیــد.
بدیــن ترتیــب تــا زمــان برقــراری جریــان بــرق عملکــرد آژیــر از 
طریــق بــرق خواهــد بــود ولــی بــه محــض قطع بــرق، بــدون اختال 

در عملکــرد آژیــر از باطــری پشــتیبان اســتفاده میکنــد.
زمان عملکرد آژیر دراین حالت بستگی به ظرفیت باطری دارد.

بــرای نصــب می توانیــد از چســب دو طرفــه )موجــود در جعبــه( 
یــا پیــج بــه دیــوار یــا محــل مــورد نظــر اســتفاده کنیــد.
پیشنهاد می شود آژیر را در معرض دید قرار ندهید.

همچنیــن بــرای جلوگیــری از قطــع ارتبــاط سنســور و آژیــر بایــد 
آنهــا را در فاصلــه ی حداکثــر 5 متــری همدیگــر و بــدون موانعی 

ماننــد دیــوار و... قــرار دهیــد.
* حتمــا قبــل از نصــب آژیــر بــه صــورت تــوکار، از برقــراری ارتباط 

بیــن سنســور و آژیر مطمئن شــوید.

در صورتیکه سنســور باز و بســته شــدن درب را به شــما هشــدار 
ــک، نوتیفیکشــن( شــما از روشــن شــدن  ــاس، پیام ــد، )تم ده

آژیــر آگاه مــی شــوید.
ــرای خامــوش کــردن  در اینصــورت مــی توانیــد از ســه طریــق ب

آن اقــدام کنیــد:
1. از طریــق اپلیکیشــن آگاه سنســور متصــل بــه آژیــر را در 

ـی قــرار دهیــد. حالــت غیــر امنیـت
2. از طریــق اپلیکیشــن آگاه در بخــش آژیــر، در صورتیکــه 
چــراغ آژیــر قرمــز بــود )اگــر ســبز بــود اپلیکیشــن را رفــرش کنیــد 
تــا قرمــز شــود( روی آن کلیــک کنیــد تــا آژیــر خامــوش شــود.

3. در مواقعــی کــه ســریعا قصــد خامــوش کــردن آژیــر را داریــد، 
عــاوه بــر دو روش فــوق میتوانیــد یــک پیامــک حــاوی 000 

)ســه صفــر( بــه ســیمکارت داخــل دســتگاه ارســال کنیــد
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- زمانــی کــه ارتبــاط سنســور و آژیــر برقــرار نباشــد چــراغ هــای 
ــر در اپلیکیشــن خامــوش اســت. آژی

- زمانــی کــه ارتبــاط سنســور و آژیــر برقــرار باشــد چــراغ هــای آن 
ســبز اســت.

- وقتــی کــه آژیــر فعــال باشــد )بــه صــدا درآمــده اســت( چــراغ 
هــای آن در اپلیکیشــن قرمــز مــی شــود.

صرفا شــماره مالک دســتگاه این اجازه را دارد و در صورت ارســال 
ایــن پیامــک  از شــماره هــای دیگر آژیر خاموش نخواهد شــد

- برای نصب در فضای ســرباز و بیرونی، از تابش نور خورشــید، 
گرمــا و حــرارت، ریــزش بــاران و آب، دما و رطوبت باال و شــرایطی 

کــه باعث آســیب به دســتگاه می شــود جلوگیــری کنید.
- از وارد کردن ضربه، حرارت زیاد، نفوذ مایعات، مواد شــیمیایی، 
شکســتن، خراشــیدگی، تغییر شــکل، زنگ زدگی، نواســانات برق، 
تغییــر در قطعــات، قطــع و وصــل اتصــاالت، ســقوط، بــه کارگیــری 
آداپتورهــای غیــر اســتاندارد، اســتفاده ی نادرســت، دســتکاری، 

تنظیــم و تعمیــر خــودداری کنید.

سنســـور  تنظیمـــات  بخـــش  در  آژیـــر  ســـازی  فعـــال  بـــرای 
ـــور را در  ـــد؛ ســـپس سنس ـــال نمایی ـــر را فع ـــک آژی هوشـــمند، تی

حالـــت امنیـتــی  قـــرار دهیـــد.
ــی  ــدن درب مـ ــته شـ ــاز و بسـ ــداد بـ ــرای رویـ ــط بـ ــر را فقـ * آژیـ

ــد. ــال نماییـ ــد فعـ توانیـ


