برای استتاده ا اا ایکیشی تتت ل ارم سراتستتاه

ستتاهها  Setpointبهید یس اا نصت

برنهاه سه ارحکه سه ا ایر را طی نمهیید:
 )۱ثبت نهم:
ر اولیت قدم بهید ثبت نهم ل ید .شتتمهرا اتبهیل خت را وار نمت ا و یس اا ریهفت
لد فعهم سهای اا طریق  SMSو وار نمت ن آن ،نهم ،آ رس و یستر اتر نظر خت را
وار نمهیید.

 ) ۲اسصهم سراتساه

به ات م:

ر ارحکتته وم بهیتتد اا طریتتق ایکیشی تتت ،سراتستتاه
نمهییتتد .یع تتی بهیتتد اطودتته
ااصتتل استتت بتته سراتستتاه

را بتته ای ارنتتت ااصتتل

اتتت م ا تتکم و یتته اهتتل لهرستتهن را لتته بتته ای ارنتتت
ارستتهم نمهییتتد .ایتتت اطودتته

شتتهال نتتهم شتتبشه

وایرلس اتت م  )SSIDو یستتر آن اتیبهشتد .اگتر ایتت اطودته

را نداریتد و یته

فرا اتتتک لتتر اایتتد اا لستتی لتته بترای اولتتیت بتتهر اتتت م را س ظتتیس لتتر ا استتت
لمک بختاهید.

بتترای اسصتتهم سراتستتاه
وایفتتهی سراتستتاه

بتته اتتت م ،اباتتدا اا طریتتق وایفتتهی گتشتتی ختتت بتته

ااصتتل شتتتید .نتتهم شتتبشه سراتستتاه

یتتکی شتتبیه بتته

 Arsam840D8E88B180اتتیبهشتتد .یستتتر وایفتتهی ستتاهها شتتمه نیتتک ی تتت
سراتساه

حک شدا است.

ستجه :یس اا اس صهم به سرات ساه

اگر گت شی شمه ییغهای اب ی بر ددم اس صهم به ای ارنت نمهیش

ا  ،ییهم را نه یدا بهیرید.

یس اا ااصتتل شتتدن گتشتتی به سراتستتاه  ،برای ورو اطوده
سرات ساه

اا طریق لمه

ر ایکیشی ت اهن د سصتیر ایر) اقدام نمهیید.

ستجه  SSID :و یستر ات م خت را قیق و بدون اشابها وار ل ید؛ هر و به حروف بکرگ و لت ک
حسهس هسا د!

یتس اا خخیترا اطودته  ،ستریعه یتک ییتهم ا تههدا اتیل یتد و ارسبتهگ گتشتتی
شمه به وایوای سراتستاه
بهشید سراتساه

قعتم اتیشتت  .اگتر اطودته

به ات م ااصل ایشت .

را بدرستای وار لتر ا

ر غیر ایتت وتتر

یتس اا  ۴۰ثهنیته نتهم شتبشه وایفتهی سراتستاه

ادتد ا ر

لیستتت شتتبشه هتته قهبتتل ا تتههدا ختاهتتد بتتت لتته ن تتهن ه تتدا دتتدم اسصتتهم
اتفقیت آایک سراتساه

به ات م ایبهشد.
به ایکیشی ت:

 ) ۳اضهفه نمت ن سراتساه

ر وترسیشه له ات م شمه بته ای ارنتت ااصتل بهشتد ،یتس اا اسصتهم سراتستاه
به ات م ،سریهم سراتستاه

ر سترور سیتیته آرستهم رجیستار اتیشتت  .اا طریتق

گکی ته افتتکو ن سراتستتاه

ستتریهم ستتاهها ختتت را وار نمهییتتد .ستتریهم ستتاهها

همتتهن  SSIDسراتستتاه

اتتیبهشتتد لتته بتتر روی ی تتت سراتستتاه

حتتک شتتدا

استتت .لکمتته  Arsamرا حتت ف نمهییتتد و س یتته لتتد  ۱۲رقمتتی بتتهقی اهنتتدا را وار
نمهیید اثو .)840D8E88B180

ر قستتمت نتتهم نیتتک یتتک استتس بتترای سراتستتاه
سهلت ،اسهق ،شرلت یته هتر

ختتت اخاصتته

یتک یهتری .ایتت گکی ته ا هست

بدهیتتد .اتتثو

افترا ی استت لته

دیت سراتساه

ارنتد سته اا طریتق آن سراتستاه

اتتر نظتر ختت را براحاتی

اناخهب ل د.
یتتس اا لکیتتک بتتر روی لمتته افتتکو ن سراتستتاه

شتتمه بتته ایکیشی تتت اضتتهفه

ایشت و براحای ایستانید آن را ل ارم ل ید.
الام بتته خلتتر استتت اگتتر بتته ییغتتهم « سراتستتاه

بتته ستتریهم ورو ی یهفتتت ن تتد!»

اتاجتته شتتدید ،بتته ایتتت اع هستتت لتته یتته ستتریهم را اشتتابها وار لتتر اایتتد و یتته
بدلیکی سراتساه

شمه به اتفقیت به ات م یه ای ارنت ااصل ن دا است.

ست جه :اگر به هر ل یل یستتتر ات م شتت مه ر آی دا سغییر لر و یه ات م جد یدی
جهیهکیت لر ید ،به ن هها اشتتات ل مه  On/Offروی سراتستت اه
اطوده

قبکی سراتستتاه

شبشه هه  SSIDسرات ساه
سشرار ل ید.

به اد

 ۸ثهن یه،

 Resetایشتتت  .یس اا آن ادد ا ر لیستتت وای فهی
را ا

ههدا ختاهید لر و ایستانید ارحکه وم را ادد

