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ن به منظور استفاده ی مطلوب از خدمات گارانتی ، مطالعه ی دقیق مطالب ای

.دفترچه به مالکین دستگاه توصیه می گردد  

: شرایط گارانتی  

ه بند کنترل با ارائه گارانتی ، ضمن جلب اطمینان مشتری گروه فنی مهندسی هوشم

ژ دستگاه رفع کلیه ایرادات ناشی از هر گونه خطا در ساخت و مونتا،  کیفیت محصول خود

ایگان تضمین رسال به صورت کامالً  2و قطعات آن را مطابق با شرایط زیر ، در بازه زمانی 

 می نماید.

 موارد خارج از پوشش گارانتی :

 ضربه ، سقوط ، حمل ونقل  ،تماس یا نفوذ آب  از مات و ضایعات ناشیصد، 

 .نوسانات برق  ومواد شیمیایی ، آتش و حرارت زیاد ، گرد و غبار شدید 

 دفترچه راهنمای دستگاه عمل نکردن به نکات ذکر شده در . 

  نمایندگان  غیر ازتوسط اشخاصی به تعمیر یا دستکاری دستگاه. 

  های دستگاه . ، خدشه یا کنده شدن برچسب یا هولوگرامهر نوع دستکاری 
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 مقدمه:

 هوشمندسازی برای”  کنترل هوشمند مهندسی فنی گروه“  از محصولی هوشمند پریز

 وسایل دور، راه از توانیدمی پریز این  از استفاده اب. است وسایل دور راه از کنترل و محیط

 سیم ستا کافی تنها پریز این از استفاده برای. نمایید خاموش یا روشن را مختلف برقی

 وشمنده صورت به سپس و نمایید متصل برق  به را آن و داده قرار آن داخل در کارتی

 محصول این همراه به  که افزارینرم کمک به همچنین. نمایید کنترل را آن دور راه از یا و

 از و کرده مدیریت را کاربردی ی وسیله این  توانید می راحتی به ، گردد می عرضه

 .ببرید لذت آن متنوع امکانات

 خالصه ای از ویژگی های دستگاه:

 فتهشریپ اریبس یریگزارش گ ستمیعامل ساده و روان به همراه س ستمیس یدارا. 

 کد  یو اجرا تک زنگ  لهیسبو  نیفرام  یاجراUSSD گاه.با ارسال کد به دست 

 یسیو انگل یاز دو زبان فارس یبانیو پشت یشمس یهجر میساعت و تقو یدارا. 

 یزیقابل برنامه ر مرید تادع 4 یدارا . 

 ل دما و رطوبت حداق میدستگاه با تنظ یها یامکان قطع و وصل خودکارخروج

 دما و رطوبت ( . ) در مدل های دارای سنسور و حداکثر

 که دستگاه در آن قرار گرفته است. یطیمح یاز دما یریامکان گزارش گ 

 قطع و وصل برق  ارسال اخطار. 

  وات . 1500دارای خروجی با حداکثر توان 
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 :پریز هوشمندخالصه ای از کاربردهای 

 تماس و پیامک طریق از فاصله هر از آبی و گازی کولرهای کنترل . 

 دور راه از برقی شوفاژ ، کیجپ ، هیتر کنترل  . 

 با زنگ کت و پیامک طریق از دور راه  از اتوماتیک دربهای نمودن بسته و باز 

 .باال بسیار امنیت

 از یا و دهش تعیین های زمان در سبـز بام و باغچه ، آپارتمانی گیاهان آبیـاری 

 . دور راه

 و رطوبت یزانم هوشمند کنترل و دماسنج و سنج رطوبت عنوان به استفاده 

 . محیط دمای

 به داماق از پیشگیری برای محل در حضور ساز شبیه سیستم عنوان به استفاده 

 .سرقت

 ها دستگاه باتری حد از بیش شارژ از محافظت. 

 فای وای امواج مضرات کاهش برای شب در روتر و مودم کردن خاموش . 

 قبیل از آشپزخانه و خانه وسایل هوشمند و شده بندی زمان کنترل : 

 باسشوییل ماشین ، پلوپز ، ساز رطوبت ، ساز قهوه ، آباژور ، آب پمپ ، مودم

 ... .و

 برق وصل و قطع زمان از اطالع . 

 

کامل  ه نحوه ی کار با دستگاه و همچنین امکانات دستگاه به همراه لیستدر این دفترچ

 شده است. دستورات ارائه
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 :دپریز هوشمننحوه ی راه اندازی  بخش اول: 

 قرار دادن سیم کارت در پریز هوشمند -1-1

رید. محل دا با سایز بزرگفعال برای شروع کار با دستگاه ابتدا نیاز به یک سیم کارت  

ستگاه قرار دارد. نحوه ی وارد کردن سیم کارت به داخل د پریز چپسیم کارت در سمت 

 .نمایش داده شده است 1-1در شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-1عکس 
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نمایید  پریز را به برق شهر متصلکه سیم کارت را  داخل دستگاه قرار دادید پس از آن

 ده است.ثانیه در صورتی که سیم کارت به شبکه متصل گردد پریز قابل استفا 20بعد از 

 ( .  مد به درستی به شبکه متصل نشدهآ) اگر بوق دستگاه به صورت ممتد به صدا در 

 

  اهنحوه ی ارسال پیامک به دستگ -2-1

ایپ تمانند  برای ارسال پیامک به دستگاه اولین حرف پیامک باید بزرگ نوشته شود )

ارایه  ( و فاصله ها باید عینا مطابق کدهایی که در پیوستمتن پیامک در حالت عادی 

 .شده رعایت گردد

 اضافه کردن اولین کاربر -3-1

 )مدیر( ولکاربر امعرفی به نوبت  شد ، پس از آنکه سیم کارت در داخل دستگاه قرار داده

به  ستندهمجاز ماره تلفن هایی که باید ش پریز هوشمندبرای کار با  دستگاه میرسد. به 

 فرمان بدهند به دستگاه معرفی شوند. پریز

نوان را ارسال نماید به ع *********User 1 09اولین شماره ای که به دستگاه پیام 

بر به کار 5تواند کاربران دیگری را تا سقف و این فرد می شدهمدیر دستگاه شناخته 

 اضافه کردنحت عنوان ت 1-4-1 دستگاه اضافه نماید که اضافه کردن کاربران در قسمت

 آورده شده است. کاربر جدید
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یر برای پیامکی با فرمت زپس برای معرفی کاربر اول و شروع استفاده از دستگاه باید 

 و فاصله ها رعایت شود.(حرف اول بزرگ ( ارسال گردد.دستگاه 

User 1 09********* 

ارسال  در پاسخ به این دستور دستگاه پاسخ زیر را برای شماره ای که وارد کرده اید

 و حاال شما قادر به فرماندهی به دستگاه می باشید.  مینماید

SHOMARE SHOMA BE LIST KARBARANE DASTGAH EZAFE 

SHOD. 

 کاربران ریتیمد-4-1

 افه  کردن کاربر جدیداض -1-4-1

ثبت  1برای اضافه کردن کاربران جدید از شماره تلفنی که به عنوان کاربر شماره ی 

 برای دستگاه ارسال نمایید. زیر را با فرمت پیامکیشده است 

User N 09********* 

N:   میتواند متغیر باشد 5 - 1شماره ی شناسایی کاربر که بین 

 مثال:

User 2 09********* 

 پاسخ برای شماره ای که وارد شده است پیام زیر ارسال میگردد. در
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SHOMARE SHOMA BE LIST KARBARANE DASTGAH EZAFE 

SHOD. 

 گزارش گیری کاربران -2-4-1

 ایید.دستگاه پیام زیر را ارسال نم مدیرتوسط  دستگاه برای اطالع از کاربران

User ? 

 تغییر کاربران -3-4-1

 برای دستگاه ارسال نمایید. زیر را با فرمت پیامکی برای تغییر کاربران

User N 09********* 

N: میتواند متغیر باشد 5 - 1شماره ی شناسایی کاربر که بین   

: مایدندر پاسخ دستگاه پیام زیر را ارسال می  

SHOMARE KARBARE N BE 09********* TAGHIR KARD. 

 در دستگاه ثبت شده است و  09 *****4562با شماره ی 2فرض کنید کاربر  مثال:

 راجایگزین او نمایید. 09*****5987یخواهید کاربری به شماره ی شما م

 برای این کار باید پیام زیر را ارسال نمایید.

User 2 09*****5987 
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 دستگاه در جواب پیام زیر را برای شما ارسال مینماید.

SHOMARE KARBARE 2 BE 09*****5987 TAGHIR KARD. 

 حذف کاربران -4-4-1

 برای دستگاه ارسال نمایید. زیر را برای حذف کاربران پیامکی با فرمت

User N 0                              

 است( 0)توجه داشته باشید آخرین کاراکتر پیام فوق عدد التین 

N :   میتواند متغیر باشد 5 - 1شماره ی شناسایی کاربر که بین 

 پریزبخش دوم : روش کار با 

 ارسال کد فرمان به سیم کارت -1-2

یی )مثل برای گرفتن گزارش ها )مثل اعتبار باقیمانده ی سیم کارت و...( یا فرمان ها

ری الزم شارژ کردن سیم کارت ، فعال سازی بسته پیامکی و...( به سیم کارت های اعتبا

 فرمت با یامکیپ برای این کار است کدهای خاصی برای این سیم کارت ها  ارسال گردد.

 برای دستگاه ارسال کنید. زیر را

Ussd *xxxxxxxxxxxxx# 

گاه پیامک را برای دست  کد زیرمثال: برای اطالع از میزان موجودی سیم کارت همراه اول 

 کنید.
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Ussd *140*11# 

 : ی در صورتی که در صورت ارسال پیام برای دستگاه از دستگاه جواب توجه

م رسیده مال زیاد شارژ سیم کارت داخل دستگاه به اتماکنید به احت دریافت نمی

 پس همیشه به میزان اعتبار سیم کارت توجه داشته باشید.

  مشاهده شده است ارسال پیامک از برخی سیم کارت های در موارد خاصی

ول با اایرانسل که در داخل دستگاه قرار دارند به مقصد سیم کارت های همراه 

شی مشکل مواجه بوده و با وجود ارسال پیام از طرف دستگاه ، پیامک در گو

های کارت  شود . در این موارد بهترین راه حل استفاده از سیمکاربر دریافت نمی

ی کاربران همراه اول در داخل دستگاه و یا استفاده از سیم کارت ایرانسل در گوش

 خواهد بود .

 پریزتاریخ و زمان  ریتیمد -2-2

گاه ساعت دست ر تنظیم شده است.از ابتدا ساعت و تاریخ دستگاه شما به صورت خودکا

 .میشود نمایش داده 21شب به صورت  9ساعته می باشد یعنی ساعت  24به صورت 

تگاه ارسال و تاریخ دستگاه کد زیر را از طریق پیام کوتاه برای دسبرای اطالع از ساعت 

 نمایید.

Check 
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 تنظیم تاریخ و زمان دستگاه -1-2-2

تگاه ارسال برای دس زیر را با فرمت پیامکی، غییر ساعت و تاریخ تبرای تنظیم مجدد و یا 

د وارد شود شوند مثال برای ماه فروردین بایمیاعداد به صورت دو رقمی وارد  ( .نمایید

 شود . . تاریخ به صورت شمسی باید وارد (09صبح باید وارد شود  9یا برای ساعت  01

Dt yy/mm/dd hh:mm 

yy: سال     mm: ماه    dd: روز    hh:  ساعت      mm: دقیقه    

 21/03/93تاریخ را  وشب  دقیقه 30و  9ساعت دستگاه را  خواهیدمی کنید فرض مثال:

 باید پیام زیر را ارسال نمایید.برای این کار  تنظیم نمایید.

Dt 93/03/21 21:30 

 دستگاه در جواب پیام زیر را برای شما ارسال مینماید.

SAAT VA TARIKH BA MOVAFAGHIAT TANZIM SHOD. 

PANJSHANBE 93/03/21 21:30:30 

 

 پریزریت خروجی یمد -3-2

ایل متصل به تشکیل شده است که وظیفه ی قطع و وصل وس رله ای پریز از خروجی

 د.آنها را بر عهده دار
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 فرمان دادن به خروجی پریز -1-3-2

 د.روش انجام میگیر سهبه  به  خروجی پریزفرمان دادن )قطع کردن ، وصل کردن ( 

 از طریق پیامک (1

 از طریق تماس تلفنی (2

 از طریق تایمر (3

 

 از طریق پیامک پریز خروجی فرمان دادن به -1-1-3-2

تگاه برای دس با فرمت زیر را پیامک هاییباید  پریزبرای فرمان دادن به خروجی 

  نمایید. ارسال

 پریز کد خاموش کردن خروجی پریز کد روشن کردن خروجی شماره خروجی

1 On 1 Off 1 

 

ل متص هوشمند به پریز آن را کهمثال: فرض کنید قصد روشن کردن کولر منزل 

 رسال گردد.ابرای روشن کردن کولر باید دستور زیر برای دستگاه . دارید ، نموده اید 

On 1 

 دستگاه در جواب پیام زیر را برای شما ارسال مینماید.

KHOROJI 1 FAAL SHOD. 



 دفترچه راهنمای پریز هوشمند  
 

www.HooshmandControl.com 

 

15 

 ) تک زنگ ( از طریق تماس تلفنیپریز رمان دادن به خروجی ف -2-1-3-2

رقراری ماس تلفنی به این صورت است که با باز طریق ت فرمان دادن به خروجی پریز

 ثبت کرده باشد پریزشماره ی خود را برای خروجی  کاربر تماس در صورتی که

شود و اگر خاموش است خروجی تغییر حالت میدهد ) اگر روشن است خاموش می

 گردد.اطالع رسانی می به کاربر پیامکو به وسیله ی  گردد(روشن می

 

با  کیپیاماز طریق تماس تلفنی باید  مان دادن به خروجی پریزفعال کردن فربرای 

 برای دستگاه ارسال نمایید.زیر را  فرمت

Callout 1 N 

N: دشماره ی کاربری که میخواهد با تماس تلفنی خروجی مورد نظر را کنترل نمای  

 

ثبت شده است و  2در دستگاه به عنوان کاربر  0913*****562مثال: شماره ی 

ی این کار برا . تنظیم کنید فرمان دادن از طریق تماس تلفنی را برای 2کاربر  میخواهید

 ارسال نمایید. برای دستگاه کد زیر را

Callout 1 2  
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 دستگاه در جواب پیام زیر را ارسال مینماید.

SAMANEYE CONTROL BA TAMAS SOTI KHOROJI 1 

BARAYE KARBARE 2 FAAL SHOD. 

 

ل باشد ، فعا پریز، اگر خروجی    2صوتی با دستگاه توسط کاربر  ی تماسرقراحاال با بر

اطالع   2ربه کارب پیامکغیر فعال و اگر غیر فعال باشد ، فعال خواهد شد و به وسیله ی 

 نماید. رسانی می

 برای لغو این دستور کد زیر را برای دستگاه ارسال نمایید.

Callout 1 0    

 است( 0کتر پیام فوق عدد التین )توجه داشته باشید آخرین کارا

 

 مراز طریق تای پریز  فرمان دادن به خروجی -3-1-3-2

شن کنید تواند یک خروجی را در مدت زمان معینی روبا استفاده از تایمرها شما می

ثال را خاموش و روشن نمایید م صورت متوالی در ایام سال خروجی پریزو یا به 

عت مشخصی روزانه استفاده کرده و هر سه روز در سامیتوانید برای آبیاری از تایمر 

 آبیاری را انجام دهید.
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 تایمر روزانه :

و در ساعات  در روزهای مشخصی را  وسیله ی داخل پریزد یبا استفاده از این تایمر میتوان

زیر را  پیامکی با فرمتخاصی روشن و خاموش نمایید برای استفاده از این تایمر باید 

  نمایید. ارسالبرای دستگاه 

 ( فعال شود HH:MM تا ساعت  HH:MMروز از ساعت Dهر  1) خروجی شماره ی 

Daytimer X 1 D HH:MM HH:MM 

D:تعداد روزهای بین فعال سازی 

X: 4تا  1شماره تایمر ، عددی بین   

hh:  دقیقه:mm   ساعت

 

وشن ر 23تا  22را هر سه روز از ساعت  پریز  ید میخواهید خروجیفرض کن مثال:

 ارسال نمایید.برای دستگاه نمایید برای این کار باید کد زیر را 

Daytimer 1 1 3 22:00 23:00 

 برای لغو کردن این تایمر کد زیر را برای دستگاه ارسال نمایید

Daytimer 1 0  (صفر) 

O:  شماره ی خروجی مورد نظر که قصد خاموش کردن تایمر آن را دارید 



 دفترچه راهنمای پریز هوشمند  
 

www.HooshmandControl.com 

 

18 

 

 رای دستگاه گاه را فقط برای یک بار در روزی که پیام را باگر بخواهید تایمر دست

 رسال نمایید.اارسال نمایید فعال نمایید باید پیامکی با فرمت زیر را برای دستگاه 

Daytimer X 1 0 HH:MM HH:MM 

X: 4تا  1شماره تایمر ، عددی بین   

hh:  دقیقه :mm        ساعت

 پریزخروجی  وضعیت گزارش گیری از -2-3-2

 ای اطالع از وضعیت خروجی پیامک زیر را برای دستگاه ارسال نمایید.بر

Check 

 نماید.دستگاه در جواب پیامی با فرمت زیر را برای شما ارسال می

KH 1  :  FAAL 

 اطالع از وضعیت آنتن دهی - 4-2

 پیامک زیر را برای دستگاه ارسال نمایید.میزان آنتن دهی  از اطالع برای

Check 

هی مشخص دوم میزان آنتن ددر پیام  نماید.برای شما ارسال میپیام  2 ر جوابدستگاه د

 شده است .
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ANTENDAHI :96 

ROOZ : CHAHARSHANBE 

TARIKH : 92/06/29 

SAAT : 08:42:12 

 دستگاه بوق داخلیفعال یا غیر فعال کردن  - 2-6

نند در مواقعی ما به صورت پیش فرض تعبیه شده است که بوقیدستگاه  داخل

ا در می به صد، دریافت پیام ، ارسال پیام ، دریافت تماس و ...  دستگاه روشن شدن

 مایید.باید دستورهای زیر را ارسال ن بوقآید برای فعال یا غیر فعال کردن این 

  ییدزیر را برای دستگاه ارسال نما کدباید  بوق داخلیبرای فعال کردن.  

Beep on 

  مایید.نارسال  برای دستگاه را باید کد زیری بوق داخلبرای غیر فعال کردن 

Beep off 

 ر با اپلیکیشن موبایلروش کا -3

 رم افزار اندرویدنروش کار با  -3-1

موجود روی محصول را توسط موبایل اسکن نموده  و یا به   qr codeبرای نصب نرم افزار 

 و  ردهمراجعه ک http://hooshmandcontrol.com/smartplug.apk آدرس

 

http://hooshmandcontrol.com/smartplug.apk
http://hooshmandcontrol.com/smartplug.apk
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ا مانند راپلیکیشن اندروید را دریافت نمایید . سپس اپلیکیشن را نصب کرده و تنظیمات 

 شود انجام دهید.آنچه در ادامه بیان می

،  در قسمت فرامین مهم قسمت تنظیمات شوید.از صفحه ی اصلی نرم افزار وارد 

د را ی سیم کارتی که داخل دستگاه قرار داده ایی دستگاه ، شمارهارهقسمت شم

 وارد نمایید.

 مانند سپس در قسمت فرامین انحصاری ، قسمت تعیین مدیر ، به جای ستاره ها

  شکل زیر شماره تلفن خود را وارد نمایید .
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مات را وارد زیر تنظی برای تنظیم تایمرها در نرم افزار باید به جای ستاره ها مطابق شکل

 نمایید .

 

 

پنج  و 7شب تا  9روز از ساعت  3مثال : فرض کنید میخواهید وسیله ی داخل پریز هر 

 دهید. برای این کار باید تنظیمات را مانند شکل زیر انجام دقیقه ی صبح روشن شود.
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 مشخصات فنی سخت افزار

 ولت متناوب 250الی  210 ولتاژ تغذیه

 وات 10الی  5 رفیتوان مص

 مشخصات فنی خروجی

 عدد رله ای 1 داد و نوعتع

 ولت متناوب 250آمپر در  7 اسمیجریان و ولتاژ 

 ثانیه 5آمپر در حداکثر  10 جریان بیشینه

 سیکل 1*710 عمر مکانیکی کلیدزنی

 0.5*510 عمر الکتریکی کلیدزنی

 مشخصات سامانه کنترلی

 مگاهرتز 900 – 1800ای فرکانس ه GSM بستر ارتباطی

 اجرای دستورات در قالب پیامک و تماس نوع کنترل

 نامحدود میزان برد کنترل از راه دور

 سایر مشخصات

 دما و رطوبت عملیاتی
جه سانتیگراد حداکثر رطوبت +  در60الی  -20

 درصد 60

 داخل پریز برق استاندارد نوع نصب

 IP30 درجه حفاظتی

 یلی مترم 85*159*67 ابعاد

 گرم 345 وزن
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 : خالصه ی دستور ها چهارمبخش 

 کاربرد توضیحات
ی که باید برای دستگاه پیامک فرمت دستور

 نمایید.

N:معرفی کاربر شماره ی کاربر بین یک تا پنج User N 09********* 

N:حذف کاربر شماره ی کاربر بین یک تا پنج User N 0  (صفر) 

 ? User گزارش گیری از کاربران 

N:تغییر کاربران شماره ی کاربر بین یک تا پنج User N 09********* 

YY: سال   MM:ماه  DD:روز 

HH:ساعت  MM: دقیقه   
 Dt YY/MM/DD HH:MM تنظیم ساعت و تاریخ

 Check اطالع از تاریخ و ساعت دستگاه ــــــــــــ

 #Ussd *xxxxxxxxxxxxxxxx ارسال کد فرمان به سیم کارت ــــــــــــ

 On 1 پریزروشن کردن خروجی  ــــــــــــ
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 Off 1 پریزخاموش کردن خروجی  ــــــــــــ

 Check گزارش گیری از خروجی ها  ــــــــــــ

روز از ساعت   Dهر   پریزخروجی 

HH:MM  تاHH:MM  فعال شود 

X: 4تا  1شماره تایمر عددی بین   

 Daytimer X 1 D HH:MM HH:MM تنظیم تایمر روزانه

 (صفر)  Daytimer 1 0 لغو تایمر روزانه ــــــــــــ

 ? Daytimer 1 گزارش گیری از تایمر روزانه ــــــــــــ

N:فرمان دادن به خروجی با تماس  شناسه ی  کاربر Callout 1 N 

 ــــــــــــ
گزارش گیری از فرمان به وسیله ی 

 تماس صوتی
Callout ? 

 Check اطالع از میزان آنتن دهی دستگاه ــــــــــــ

  Beep on دستگاه بوق داخلیروشن کردن  ــــــــــــ

 Beep off دستگاه بوق داخلیخاموش کردن  ــــــــــــ
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 « اشکاالت احتمالی دستگاه »

 راهکار علت اشکال

 دهد.دستگاه پاسخ پیامک شما را نمی
 . . اتمام شارژ سیم کارت1

 . در شبکه ی مخابراتی . مشکل2

 شارژ سیم کارت .1

 تماس با اپراتور مربوطه .2

 قطع و وصل کردن برق دستگاه . .3

 دستگاه سیم کارت را شناسایی نمی کند.

 پین کد داشتن سیم کارت . .1

 آنتن ندادن دستگاه . .2

 خراب بودن سیم کارت . .3

 حذف پین کد سیم کارت . .1

 ریست کردن دستگاه  .2

 .چک کردن اتصال آنتن . 3
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