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SmartMyer

چگونه  این محصول را نصب و راه اندازي کنیم ؟

پریز هوشمند

Smart Outlet

مرحله 1 : اپلیکیشن  SmartMyer NeXxt را که مخصوص

 تجهیزات WiFi میباشد ، نصب کنید.
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 Create New Account 
کلیک کرده ایمیل  خود را وارد کنید. 

 2-1 روي گزینه 

مرحله 2 : اگر حساب کاربري ندارید :

 2-2 روي گزینه 

Agree
کلیک کنید 

 2-3 ایمــــــــــــــیل خود را داخل کادر 

مخصـــوص به صورت کامل وارد کرده و 

 Get Verification Code بــــــــر روي

کلیک کنید 

2-4 داخل صندوق پســت الکترونیکی 

خود ( ایمیل خود ) نامه اي ارسـال شـده 

است که حاوي کد فعال سازي میباشد 

آن را در داخل اپلیکیشن وارد کنید .

2-5 براي حســـاب کاربري خود یک رمز 

عبور وارد کنید 

از این پس تنها با وارد کــــردن ایمیل و 

رمز عبور خود میتوانید از اپلیکیشـــــن 

استفاده کنید و دیگر نیاز نیســـت براي 

نصــــب محصــــول جدید این مراحل را 

دوباره انجام دهید .

2-6 با وارد کــردن ایمیل و رمـــز عبور 

وارد برنامه شوید .
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3-1 در قسمت  Setting بر روي منوي 

 Home Management 
کلیک کنید 

مرحله 3 : اگر میخواهید  Home یا پروژه  جدید ایجاد کنید:

نکته : شـما در این برنامه میتوانید براي پروژه هاي مختلفی که هوشــمند میکنید خانه یا 

Home با نام دلخواه بسازید . براي مثال شما براي آپارتمان مسکونی خود یک کلید 8 پل  

و براي ویالي خارج از شهر خود یک سنســــــــــور درب و پنجره دارید ، شما میتوانید یک 

Home براي آپارتمان و یک  Home براي ویال تعریف کرده و تجهیزات هرکدام را داخل 

 Home  خود آن اضـافه کنید . با این کار دســته بندي مناســبی براي پروژه هاي مختلف 

خواهید داشت .

3-2 براي خانه جدید ، یک اسـم انتخاب 

کرده و فضـا هاي مختلف آن را مشــخص 

کنید.

 Home 3-3 براي ســـــوئیچ کردن بین

 Home هایی که سـاخته اید روي اســم

باالي صفحه کلیک کنید .
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روي + کلیک کنید 

4- چگونه دستگاه را به برنامه و حساب کاربري متصل کنیم ؟ 

در این مرحله شما به سه روش میتوانید محصـــوالت را به برنامه و حســـاب کاربري خود 

معرفی کنید .

Auto Scan 1- مد اتوماتیک

AP Mode 3- مدل اکسس پوینت

Smart Mode  2- مدل اسمارت

: Auto Scan   مدل اتوماتیک یا

براي  اسـتفاده از این روش ابتدا دســتگاه را در حالت شــناســایی برده و بعد از آن  در 

برنامه دکمه + را زده و از منوي باالیی گزینه  Auto Scan را انتخاب میکنیم .

براي اطالع از چگونگی قرار گرفتن محصـــــول در مد شناسایی سخت افزاري براي حالت 

Auto Scan به بخش 5-1 مراجعه بفرمایید .

روي Auto Scan کلیک کنید 
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روي + کلیک کنید 

Smart Mode  مدل هوشمند

در صورت نیاز به استفاده از این مدل میبایســت در قســـمت  Add Manually یکی از 

دستگاه ها را انتخاب کرده و از قســـــــمت باالي صفحه گزینه Smart Mode را انتخاب 

نمایید.

نکته : پریز هوشمند داراي تمامی مد هاي اضافه شـدن به برنامه میباشـد و گزینه خوبی 

براي تمامی دستگاه هاي دیگر است.

براي اطالع از چگونگی قرار گرفتن محصـــــول در مد شناسایی سخت افزاري براي حالت 

Auto Scan به بخش 5-2 مراجعه بفرمایید .

روي Add Manually  کلیک کنید.

Smart Plug کلیک کنید. روي�   ُ

روي Other Mode  کلیک کنید.

پسـورد مودم WiFi خود را وارد کرده و روي Smart Mode  کلیک کنید.

اجازه دهید تا برنامه جســـتجوي خود را 

تمام کند.
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روي + کلیک کنید 

براي اطالع از چگونگی قرار گرفتن محصـــــول در مد شناسایی سخت افزاري براي حالت 

Auto Scan به بخش 5-3 مراجعه بفرمایید .

نکته : پریز هوشمند داراي تمامی مد هاي اضافه شـدن به برنامه میباشـد و گزینه خوبی 

براي تمامی دستگاه هاي دیگر است.

AP Mode  مدل اکسس پوینت

در صورت نیاز به استفاده از این مدل میبایســت در قســـمت  Add Manually یکی از 

دستگاه ها را انتخاب کرده و از قسمت باالي صفحه گزینه AP Mode را انتخاب نمایید.

Smart Plug کلیک کنید. روي�   ُ

روي Other Mode  کلیک کنید.روي Add Manually  کلیک کنید.

پسـورد مودم WiFi خود را وارد کرده و روي Smart Mode  کلیک کنید.

اجازه دهید تا برنامه جســـتجوي خود را 

تمام کند.

در این قســمت برنامه از شما میخواهد 

تا WiFi گوشـــی خود را به وایفاي ایجاد 

شده توسط دستگاه متصـــــل کرده و به 

برنامه بازگردید
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5 - چگونگی قرار دادن دستگاه در مد شناسایی :

: AP Mode 5-3 براي مد

: Auto Scan 5-1 براي مد

:Smart Mode 5-2 براي مد

 دکمه روي دستگاه را براي چند ثانیه نگه دارید تا چراغ روي آن چشمک زن شود

 دکمه روي دستگاه را براي چند ثانیه نگه دارید تا چراغ روي آن چشمک زن شود

ابتدا به روش 5-2 دستگاه را ریســـــت کرده و پس از چشــــــمک زن شدن چراغ روي 

دستگاه دکمه را رها کرده و دوباره مراحل را با نگهداشـتن دکمه تکرار کنید اینبار چراغ 

 SSID با تاخیر بیشتري روشن و خاموش میشـود و در قسـمت وایفاي دستگاه با نام خود

بدون نیاز به پسورد ایجاد میکند.
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