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راهنمای اتصال اپلیکیشن به کلید
در ابتدای اتصال کلید به برق ،همه پل های کلید به مدت  2دقیقه ،هر  5ثانیه
یکبار چشمک می زنند .این نشانگر به معنای عدم اتصال کلید به سرور است .در
این حالت کلید به صورت لمسی قابل استفاده است .جهت اتصال به اپلیکیشن
مراحل زیر را به دقت انجام دهید:
تذکر :1قبل از انجام مراحل زیر از روشن بودن  WIFIو  Locationگوشی و
قطع بودن اتصال  VPNاطمینان حاصل کنید.
 -1ابتدا اپلیکیشن خانه هوشمند گلدور (نسخه وایفای) را نصب کنید.
 -2وارد اپلیکیشن شوید .ورود با شماره موبایل را انتخاب کنید .پس از ورود و
ثبت شماره موبایل ،یک کد تایید برای شما ارسال می شود .با وارد کردن
کد تایید در کادر مربوطه و تایید آن وارد اپلیکیشن می شوید.
 -5در مرحله  2برای اتصال به کلید ،از قسمت تنظیمات گوشی هوشمند وارد
اتصال وای فای شده و لیست شبکه های وای فای موجود را جستجو کنید.
کلیدهای هوشمند گلدور با پیشوند  GW-Keyمشخص می شوند .شناسه
هریک از کلیدها بر روی قاب پالستیکی کلید درج شده است .پس از انتخاب
کلید مورد نظر ،پسورد پیش فرض  12345678را وارد و دکمه اتصال را
بزنید.

 -3در صفحه اصلی باز شده ،عالمت  +و سپس افزودن دستگاه جدید را لمس
کنید.

تذکر  :3در این مرحله سیستم عامل اندروید پیغام عدم وجود اتصال به اینترنت را نمایش
می دهد که باید آن را تایید کنید.

 -6پس از انتخاب کلید ،لیست شبکه های  WIFIکه کلید قابلیت اتصال به آن ها
را دارد نشان داده می شود .دقت کنید قدرت سیگنال مناسب باشد.
تذکر :2در این مرحله گوشی شما حتما باید به  WIFIمودمی که قصد اتصال کلید به آن
را دارید متصل شده و  VPNگوشی خاموش باشد.

 -7پس از انتخاب شبکه  WIFIمورد نظر PASSWORD ،آن را وارد کنید.

 -4با توجه به توضیحات ارائه شده در هر مرحله توسط اپلیکیشن ،فرایند نصب را
دنبال کنید.
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 -8در صورت اتصال موفق کلید به اینترنت و تایید پیغام اپلیکیشن توسط شما،
به صفحه تنظیم کلید هدایت می شوید .در این صفحه می توانید برای کلید
خود یک نام انتخاب کنید .کلیدها به صورت پیشفرض در گروه خانه ذخیره
می شوند.

پس از اعمال تغییرات مورد نظر ،دکمه تایید را لمس کنید.

RESET FACTORY
گاهی اوقات الزم است کلید را دوباره یه اینترنت متصل کنیم .به عنوان مثال
تغییر مودم یا ریست کردن مودم و تغییر اطالعات دسترسی به اینترنت از جمله
این شرایط هستند .با انجام اینکار ،ارتباط کلید با سرور قطع می شود و الزم
است کلید را دوباره به سرور متصل کنید.
 .برای ریست کردن کلید یکی از پل های کلید را به مدت  6ثانیه لمس کنید .در
این حالت پل مورد نظر به صورت چشمک زن در می آید .در این وضعیت  8ثانیه
زمان دارید تا مرحله بعد را انجام دهید.
در مرحله بعد یکی دیگر از پل های کلید را به مدت  6ثانیه لمس کنید تا همه
پل ها به صورت چشمک زن دربیاند .پس از  5ثانیه همه پل ها به صورت تک
چشمک با فاصله های  5ثانیه ای فعال خواهند بود.

 -10پس از ثبت کلید قادر خواهید بود از طریق گروه مورد نظر و یا لیست
دستگاه ها به کلید متصل شده دسترسی داشته باشید.

توجه  : 1برای ریست کردن کلید هوشمند یک پل ،در مرحله اول ایکون وسط
کلید را لمس کنید و در مرحله دوم آیکون  GWرا لمس کنید.

راهنمای استفاده از اپلیکیشن


پس از ورود به اپلیکیشن در صفحه اصلی ،گروه های مختلف مصرف
کنندگان را می بینید .با ورود به هر گروه می توانید کلیدهای موجود
در آن گروه را ببینید.



توجه  :2کلیدهای کادر دوگانه شامل  6پل 8 ،پل و  10پل از دو کلید ساخته
شده اند .جهت ریست کردن باید هر یک از کلیدها جداگانه فرآیند فوق را طی
کنند.

با لمس آیکون مربوط به هر یک از کلیدها ،خروجی کلید تغییر
وضعیت می دهد.



برای تغییر آیکون ،نام و گروهبندی کافی است چند ثانیه آیکون پل
مورد نظر را لمس کنید.
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