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 ات دسترسی قفلمینظت

 قفل می شوید. تنظیماتوارد  #* و سپس ن دکمه با زد •
به منو قبلی وارد می شوید و یا از منو خارج میشوید.  *با زدن  منودر هر جاي  •

 .هم هست delete همچنین این دکمه براي پاك کردن صفحه کلید
 نقش تایید و انتخاب دارد ویا تکرار صداي پخش شده #دکمه  •

 مراحل ورود به تنظیمات

 ه تنظیمات نمایش داده شود.زده تا صفح #و  دکمه * -1

 عبور باشد) انگشت و یا رمزاثرکارت،  میتوانید Amin( وارد کنید Adminاطالعات  -2
 فشار دهید #و در انتهاي دکمه 

 بعد از ورود اطالعات صحیح وارد تنظمیات اصلی قفل می شوید -3

 وارد منوي قبلی میشوید  *در هر مرحله با زدن دکمه  -4

 کاربرپاك کردن اضافه کردن یا 



 تا صفحه نمایش فعال شود انتخاب کرده #و  *دکمه  -1

 تعریف شده وارد کرده تا وارد تنظمیات اصلی قفل شوید adminاطالعات رمز اصلی  -2

 شوددکمه یک فشار دهید تا کاربر اضافه  -3

و اطالعات کاربر از جمله رمز عبور، کارت و یا اثر انگشت  نمودهشماره کاربر انتحاب  -4
 )گرددشود تا تائید  وارد بانگشت حداقل چهار اثر اهر وارد کنید.(

پس از اتمام ورود اطالعات کاربر، جهت ورود به منوي قبلی یا خروج از تنظیمات  -5
 فشار دهید *دکمه 

زده و اثر انگشت یا رمز عبور و یا کارت  2براي پاك کردن کاربر در منوي اصلی دکمه  -6
حذف کاربر مورد نظر تا  فشار دهید   #کمه د در انتها و عبور مورد نظر انتخاب کنید

 .شود

 

 

 کنترل از راه دور از طریق موبایل

 

 .دانلود کنید play storeویا   app storeاز   USmartgoبرنامه  -1
شن شده و پس از انتخاب کشور، با استفاده از ایمیل نام پس از نصب وارد اپلیکی -2

 ایجاد کنید یک حساب کاربري جدید ،کاربري و رمز عبور



هوشمند شده( با زدن بري، وارد منو تنظیمات دستگیره اب کارورود به حس پس از -3
گزینه     سپسکنید. انتخاب  Managing wireless users) و گزینه #و  *دکمه 

select WIFI to open  گزینهانتخاب کنید و add WIFI واي فاي تا  انتخاب کرده
 .فعال شود به مدت سه دقیقهقفل هوشمند محلی 

 CloudHomeبه نام  هوشمند قفل شده توسط  گوشی همراه به واي فاي ایجاده -4
انتخاب کرده و  My گزینه  . سپسشوید USmartGoمتصل کرده و وارد اپلیکیشن  

 در باالي صفجه انتخاب کنید +گزینه 

  .کنیدد وار مرتبهدو  باز کردن قفل از راه دورشوید و رمز عبور  يعدوارد بخش ب -5
ن متصل شود وارد فاي که میخواهید قفل هوشمند به آ واينام و رمز مودم  در انتها -6

قفل  رنامه وکنید تا دستگیره هوشمند به برنامه اضافه شود.(با اضافه شدن صحیح، ب
 به شما اطالع می دهد)


