خریدار گرامی،
با تشکر از انتخاب شما برای استفاده از پریز هوشمند S20
 S20نام تجاری پریز هوشمندی است که به راحتی به شبکه  WiFiشما متصل می شود و شما را قادر می سازد تا به آسانی و
با استفاده از اپلیکیشن  ،WiWoاز هر جای دنیا به آن دسترسی داشته باشید و لوازم برقی خود را کنترل نمایید (موارد استفاده و
نوع کاربری را مطالعه بفرمایید)
موارد استفاده و نوع کاربری:

از دستگاه  ، S20با در نظر گرفتن نکات فنی آن می توان به عنوان یک وسیله هوشمند قطع و وصل جریان الکتریکی ،با قابلیت
زمانبندی ،برنامه ریزی و کنترل از راه دور ،استفاده نمود و از کنترل چراغ های سیم دار مانند آباژورها ،آبیاری فضای سبز در یک
زمان مشخص ،خاموش و روشن کردن لوازم گرمایش ،سرمایش و تسویه هوا قبل از ورود به آن محل ،لوازم برقی آشپزخانه مانند
پلوپز ،آرام پز و کتری برقی ،تا کنترل موتور آکواریوم را ،از هر نقطه ای در دنیا برای شما مهیا می سازد ،و عالوه بر لذت بردن از
تجربه یک زدگی هوشمند و آسان ،می توانید به راحتی از هدر رفت هزینه برق ماهانه خود بکاهید.
تذکر :لطفا ٌ قبل از اتصال پریز هوشمند  S20و استفاده از آن به نکات فنی موجود در بخش فنی به دقت توجه نمایید

نکات فنی پریز هوشمند  :S20حداکثر آمپر خروجی  01آمپر  0011وات می باشد از زدن وسایل با بیش از توان ذکر شده جداً
خودداری نمایید.
نحوه اتصال:
ابتدا اپلیکیشن  WiWoرا از  App Storeو یا  Play Storeدانلود کرده و برروی موبایل یا تبلت خود نصب نمایید.
 -1سیستم عامل های  Androidبا  Scanکردن ، QR Code

شکل 2

شکل 1

موجود در دفترچه راهنما.
 -2سیستم عامل های  IOSبا  Scanکردن  QR Codeو یا
جستجوی  Wiwoدر . App Store
نکته Appهای مانند  QRbot ،Bakodo ، QR Readerقابلیت اسکن
کردن QR Codeرا دارند.

در ادامه پریز  S20را درون پریز برق مورد نظر خود قرار دهید و در این حالت باید چراغ چشمک زدن قرمز باشد (نکته :در غیر این
صورت حدود 01ثانیه دکمه را فشار داده تا به حالت چشمک زن قرمز قرار گیرد) سپس اپلیکیشن  WiWoرا اجرا کنید و وارد گزینه
 Deviceشوید و عالمت  +را از باالی صفحه سمت راست انتخاب نمایید(،شکل )3

شکل 3

بعد از آن گزینه  S20را انتخاب کنید ،و گزینه  Start Configuringرا انتخاب کنید(شکل  ،)4رمز ( Routerمودم) منزل و یا محل کار
خود را وارد نمایید(شکل  )5و گزینه  Start Configuringرا انتخاب نمایید در مرحله بعد شمارش معکوس شروع می شود ،برای
چند ثانیه منتظر بمانید (شکل  )6تا پیغام  Successful Configuringرا مشاهده کنید و مدتی بعد از آن ،پریز هوشنمد  S20بر روی
اپلیکیشن به راحتی و در کمترین زمان ممکن نصب می گردد و شما قادر خواهید بود از هر کجا که هستید آن را کنترل نمایید.

شکل 6

شکل 5

پس از اتمام مراحل فوق  S20در منو ظاهر می گردد (شکل )7

شکل 4

شکل 7

توجه :اگر در بعضی از مواقع کلید شما قادر به خاموش و روشن شدن از روی اپلیکیشن نبود ،لطفا اپلیکیشن  WiWoرا ببندید و آن
را از حافظه موبایل و یا تبلت خود خارج نمایید و مجددا اپلیکیشن را اجرا کنید.
نکته:
رنگ آبی ثابت :جریان برق وصل است.
رنگ قرمز ثابت :جریان برق قطع می باشد.
رنگ قرمز چشمک زن آرام :دستگاه  S20در حال بر قراری ارتباط با شبکه داخلی.
رنگ قرمز چشمک زن سریع :دستگاه  S20در حالت پیش فرض کارخانه و آماده نصب مجدد.
رنگ آبی چشمک زن :دستگاه در حالت  App Configurationقرار دارد.

تنظیمات :S20
پس از نصب پریز  S20بر روی اپلیکیشن  WiWoشما قادر هستید یا با انتخاب  S20و انتخاب عالمت}  {...از باالی صفحه سمت
راست تنظیمات زمان و یا شمارش معکوس و یا با کشیدن دست خود از چپ به راست بر روی لوگوی  S20نصب شده و انتخاب
گزینه  Advancedبه قسمت تنظیمات رفته و نام پریز  S20خود را به نام مورد نظر خود تغییر داده( ،شکل )8

شکل 8

شکل 9

شکل 10

در این حالت با استفاده از گزینه  Lockو گزینه  Modify Remote Passwordامکان دسترسی(شکل )9

و کنترل افراد به پریز  S20از

راه دور و خارج از شبکه داخلی منزل و یا محل کار خود را محدود نمایید و یا آن را  Deleteکنید.
همچنین شما با انتخاب لوگوی برروی پریز  S20نصب شده عالوه بر کنترل خاموش و یا روشن بودن پریز  S20می توانید با انتخاب
عالمت  ...از باالی صفحه سمت راست با برنامه ریزی و زمانبندی پریز  S20خود(شکل  )10از قابلیت های از جمله زمان و تاریخ
خاموش و روشن شدن (شکل  )00و نیز شمارش معکوس برای خاموش و روشن شدن (شکل  )02استفاده نمایید.

شکل 12

شکل 11

نکته  :لطفاً قبل از هر گونه برنامه ریزی اپلیکشن را بر روی زمان محلی از طریق زیر تنظیم نمایید :
-0
-2
-3

در قسمت  Device listمنوی سمت چپ باالی صفحه را انتخاب نمایید (شکل )03
منوی  Moreراانتخاب نمایید.
سپس در منوی  Time zoneشهر تهران را انتخاب دکمه  Saveرا بزنید و خارج شوید(شکل ( )04شکل .)05

شکل 15

شکل 14

شکل 13

از منوی  Scenceشما می توانید با برنامه ریزی یک سناریو  ،یک یا چند  S20و  Alloneرا به طور همزمان برنامه ریزی و کنترل
نماید (از جمله سناریو ورود یا خروج از خانه ویا ( )....شکل .)03
تنظیمات پیش فرض کارخانه :Reset Factory
اگر با متصل کردن پریز  S20خود به پریز برق مورد نظر برای بار اول چراغ آن آبی ثابت ،قرمز ثابت و یا قرمز چشمک زن آرام باشد ،و
یا پس از انجام مراحل نصب  ، S20اپلیکیشن  WiWoقادر به پیدا کردن و نصب  S20نباشد ،و یا همچنین اگر شما آن را برای یک
شبکه دیگر تعریف کرده اید و حال می خواهید بر روی شبکه دیگر نصب نمایید ،می بایست پریز  S20را با نگاه داشتن دست خود
بر روی کلید خاموش و روشن شدن دستی آن برای  5ثانیه به حالت چراغ قرمز چشمک زن متناوب و سریع در آورید که همان
حالت پیش فرض کارخانه می باشد و بعد از آن پریز  S20را از پریز برق برای مدت یک دقیقه جدا نمایید و دوباره متصل کنید.

