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 USBرا به جك ميكرو 

ثانيه نگه داريد تا ماژول به تنظيمات پيشفرض چاپ 

WiFi  12345678و رمز 

Enter  كنيد تا وارد صفحه

نيز  Pulseبا فشار كليد 

 

كاربرد اول همانطوري كه در قسمت باال ذكر شد براي ريست كردن برد به تنظيمات پيشفرض 

سه (مستقل از پنل تحت وب مي توان از آن استفاده كرد 

ثانيه پس ازانجام هرگونه عملي با پنل تحت وب كليد غير فعال است چون تمركز برنامه روي پردازش صفحه تحت وب مي باشد و 

يد را نگه داشته و سپس 

  STAو  APدر اين صفحه مي توانيد مد كاري دستگاه را بين 

به صورت اكسس پوينت بوده و 

مطابق  Stationبه معناي ايستگاه كاري يا 

محلي مثل  IP و رمز مودم واي فاي موجود در محل را با توجه به كوچك و بزگي حروف وارد كرده و يك آدرس

با يك بار . ا لمس كردر

روشن و خاموش كردن برد اگر تنظيمات به درستي انجام شده باشد برد رله به مودم واي فاي متصل شده و مي توانيد با گوشي  به همان 

فقط  ADSLتوجه داشته باشيد كه رمز مودم 

توسط برد ... و  !و   $

URL(  

  

Apdroid.ir/wifirelay.apk

  1شکل 

 2شکل 

 3شکل 

 

33690075: پشتيباني  

  به نام يگانه هستي بخش

  راهنماي استفاده از رله واي فاي تحت وب

  
را به جك ميكرو آمپر  ميلي 500ولت حداقل  5رله تحت وب ابتدا يك آداپتور ضمن تشكر از خريد شما، براي راه اندازي برد 

ثانيه نگه داريد تا ماژول به تنظيمات پيشفرض چاپ  3را به مدت  Defaultپس از روشن شدن چراغ آبي ماژول كليد 

WiFi-Remoteبا نام  SSIDسپس واي فاي يك گوشي يا لپ تاپ  را روشن كرده و به 

Enterرا تايپ كرده و  192.168.4.1پي  تاپ را باز كردن و آدرس آي لپ سپس مرورگر گوشي يا

با فشار كليد .  مي توانيد رله را روشن و خاموش كنيد OFFو  ONدر اين صفحه با لمس كليدهاي 

  ).اي درب باز كنمناسب بر(رله به مدت يك ثانيه روشن و سپس خاموش مي شود 

كاربرد اول همانطوري كه در قسمت باال ذكر شد براي ريست كردن برد به تنظيمات پيشفرض . كليد روي برد سه كاربرد متفاوت دارد

مستقل از پنل تحت وب مي توان از آن استفاده كرد  ،در حالت بعدي براي روشن و خاموش كردن رله

ثانيه پس ازانجام هرگونه عملي با پنل تحت وب كليد غير فعال است چون تمركز برنامه روي پردازش صفحه تحت وب مي باشد و 

يد را نگه داشته و سپس براي اين منظور كل. رود به صفحه تنظيمات تحت وب استكاربرد سوم كليد براي و

در اين صفحه مي توانيد مد كاري دستگاه را بين  .باز شود 2طابق شكل را لمس كنيد تا صفحه تنظيمات م

به صورت اكسس پوينت بوده و  برد Access Pointبه معناي  APدر مد   .الزم را اعمال نماييدتغيير دهيد و در هر مد تنظيمات 

به معناي ايستگاه كاري يا  STAدر مد . به برد متصل شد و آن را كنترل كرد Wi-Fiبا هر نوع دستگاه داراي 

و رمز مودم واي فاي موجود در محل را با توجه به كوچك و بزگي حروف وارد كرده و يك آدرس

ر Saveه ممودم دك Black Listوارد كرده و ضمن اطمينان از خاموش بودن   با رقم آخر دلخواه

روشن و خاموش كردن برد اگر تنظيمات به درستي انجام شده باشد برد رله به مودم واي فاي متصل شده و مي توانيد با گوشي  به همان 

توجه داشته باشيد كه رمز مودم . رد كنيد تا بتوانيد رله را كنترل نماييدتنظيم شده را در مرورگر وا

$و  @مثل  aA-zZو  9-0كترهاي خاص غير از او كارترهاي حروف و عدد انگليسي تشكيل شده باشد 

URLبدليل تغيير كاراكترها در ( .برد صادق استاين موضوع در تمام فيلدهاي تنظيمات اين 

  :قابل دانلود مي باشد QR Codeيا اسكن  براي اين برد يك اپليكيشن اندرويد نيز نوشته شده كه از آدرس زير

Apdroid.ir/wifirelay.apk 

 

و حتي فاقد سيستم عامل  iOSاين برد مستقل از سيستم عامل بوده و روي تمام گوشي هاي اندرويد، 

كند و تنها نياز آن يك شبكه واي فاي و يك مرورگر  و لينوكس كار مي

به صفحه  پس از ورود iOSوشي هاي اندرويد يا گبراي راحتي كار در . اسكريپت است

ميانبر به دسكتاپ گوشي ايجاد كنيد تا در مراجعات بعدي تنها با لمس ميانبر 

 . وانيد صفحه اصلي را مشاهده نماييد
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ضمن تشكر از خريد شما، براي راه اندازي برد      

پس از روشن شدن چراغ آبي ماژول كليد . برد متصل كنيد

سپس واي فاي يك گوشي يا لپ تاپ  را روشن كرده و به . شده روي برد بازگردد

سپس مرورگر گوشي يا. متصل شويد

در اين صفحه با لمس كليدهاي ). 1شكل (اصلي رله شويد 

رله به مدت يك ثانيه روشن و سپس خاموش مي شود 

كليد روي برد سه كاربرد متفاوت دارد     

در حالت بعدي براي روشن و خاموش كردن رله. گيردمورد استفاده قرار مي

ثانيه پس ازانجام هرگونه عملي با پنل تحت وب كليد غير فعال است چون تمركز برنامه روي پردازش صفحه تحت وب مي باشد و 

كاربرد سوم كليد براي و). پس از آن آزاد مي شود

را لمس كنيد تا صفحه تنظيمات م Pulseكليد 

تغيير دهيد و در هر مد تنظيمات 

با هر نوع دستگاه داراي  توان مي

و رمز مودم واي فاي موجود در محل را با توجه به كوچك و بزگي حروف وارد كرده و يك آدرس SSIDبايد نام  3شكل 

با رقم آخر دلخواه 192.168.1.62

روشن و خاموش كردن برد اگر تنظيمات به درستي انجام شده باشد برد رله به مودم واي فاي متصل شده و مي توانيد با گوشي  به همان 

تنظيم شده را در مرورگر وا IPمودم متصل شده و

ترهاي حروف و عدد انگليسي تشكيل شده باشد كبايد از كارا

اين موضوع در تمام فيلدهاي تنظيمات اين . قابل تشخيص نمي باشد

             

براي اين برد يك اپليكيشن اندرويد نيز نوشته شده كه از آدرس زير     

اين برد مستقل از سيستم عامل بوده و روي تمام گوشي هاي اندرويد،      

و لينوكس كار مي هاي ويندوز و تمامي نسخه

اسكريپت است استاندارد داراي جاوا

ميانبر به دسكتاپ گوشي ايجاد كنيد تا در مراجعات بعدي تنها با لمس ميانبر  رله، از منوي مرورگر يك

وانيد صفحه اصلي را مشاهده نماييدبت


