نحوه کاربری اپلیکیشن:
کار با اپلیکی شن آر سام ب سیار راحت میبا شد .مطالعه نکات زیر شما را در ا ستفاده
بهتر از اپلیکیشن یاری خواهد کرد:
 -۱پس از اعمال هر تغییری ،دکمه «ار سال د ستور» را بزنید .د ستگاه شما ظرف مدت
حداکثر  ۲۰ثانیه دستتتور را دریا ت خواهد نمود .بر ر ی ترموستتتات نیز با زدم دکمه
«به ر ز رسانی» از ضعیت علی ترموستات خود آگاه میشوید.
بعنوام مثال ،در صورتیکه سرعت ن را بر ر ی «کم» تنظیم کنید

ار سال د ستور را

بزنید ،دکمه «کم» در ابتدا ب صورت کمرنگ نمایش داده می شود که ن شام دهنده این
ا ست که د ستگاه هنوز د ستور را دریا ت نکرده ا ست .پس از مدتی با زدم دکمه «به
ر ز رسانی» گزینه «کم» بصورت پررنگ نمایش داده می شود.
 -۲در صورتیکه چندین ترمو ستات دارید بر ر ی ق سمت م شخص شده در شکل زیر،
اشاره کنید تا از بین ترموستات های تعریف شده ،ترموستات مورد نظر خود را انتخاب
کنید.

در همین قستتمت شتتما میتوانید تاریخ زمام آخرین اطالعات دریا تی ترموستتتات
خود

همچنین کد خطا )(E

دمای سن سورهای  A2 , A3د ستگاه خود را م شاهده

کنید.
 -۳برای تنظیم برنامه زمامبندی یا به ر ز رستتانی ستتاعت ت ویم ترموستتتات از
دک مه

استفاده کنید.

 -۴هر ترموستات تنها میتواند یک بار به اپلیکیشن اضا ه شود

شخص دیگری قادر

نیست تا آم را به اپلیکیشن خود اضا ه کند .اگر شما می خواهید کنترل دستگاه خود
را به اشتتخاد دیگری از اعءتتاز منزل یا محل کار خود بدهید ،باید دیگر ا راد از
شماره موبایل
 -۵دک مه

پسورد شما برای « ر د» به برنامه استفاده کنند.
که در کنار دکمه « به ر ز رستتانی» قرار گر ته استتت ،برای به ر ز

ر سانی اتومات اپلیکی شن میبا شد که در بازه زمانی م شخص شده ،آخرین اطالعات
دریا تی از ترموستات را به ر ز خواهد کرد.

