
 راهنمای تنظیمات نام کاربری و پسورد  اپلیكیشن کارن 

 دریافت اطالعات بیشتر :

WWW.COMPANYTPA.IR                        : وب سایت

 COMPANYTPA@GMAIL.COM                   : 1ایمیل

@ COMPANYTPA                                       : تلگرام

@COMPANYTPA1                                    : 2 تلگرام

@COMPANYTPA                                 : اینیستا گرام

تلفن تماس شرکت :                               32900562 -041

واحد بازاریابی و فروش :                  80 - 09148992879

 
( واحد آموزش )طراحی شده توسط شرکت تدبیر پیشه آذری
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11- بر روی شبكه کلیك کنید  .

منو روبرو ظاهر میشود .

12- بر روی وای فای کلیك کنید .

تا منو روبرو ظاهر شود .

13- نام کاربری جدید را وارد نمایید 

14- پسورد جدید را وارد نمایید (رمز دوم ) 

نام کاربری   فعلی 

پسورد فعلی 

نوع عملكرد دستگاه 

15- بر روی  Submit  کلیك کنید .

16-  بر روی  reset کلیك کنید .

با موفقیت نام کاربری و رمزدوم  شما 

روی دستگاه تنظیم شد .

برای  تنظیم رمز ورود  اول  مراحل زیر 

را ادامه بدین .

 حاال مجدد  از اول مراحل را تكرارکرده و 

  تا مرحله 10 ادامه داده فقط دقت نمایید 

نام وای فای و رمز اتصال رو باید جدید را

 وارد نمایید و فقط در  قسمت 7 رمز را 

123456789 را وارد بكنید .( به التین )

17- از قسمت فهرست  بر روی   شبكه  و بعد 

بر روی  تغییر رمز کلیك کنید .

رمز دوم مورد نظر را  وارد نمایید و تایید 

را بزنید .

با موفقیت رمز دوم  نیز بر روی دستگاه تنظیم

 شد .
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1- ورودی دستگاه را  وصل کنید  . ( داخل دستگاه چراغ روشن میشود .)

2- روی گوشی موبایل وای فای را فعال بكنید .

3- نام دستگاه ( COMPANYTPA  ) را انتخاب نمایید .

4 - رمز ورود را به التین  (  123456789  ) وارد بكنین .

5- بر روی  اتصال کلیك بكنید  .

6- یكی از مرور گر ها را اجرا بكنید . ( هر کدام بر روی موبایل نصب شده باشد )

7-در قسمت آدرس بار 192.168.4.1 را تایپ کرده و تایید بزنید .

7- در قسمت رمز، اعداد  ( 123456789 )  را وارد نمایید.

( رمز اول ) به  التین  

9 -  ورود به سیستم را بزنین .

10 - منو زیر ظاهر میشود .

منو اصلی 

توضیحات شبكه 

تنظیمات وای فای 

تغییر رمز  اول

ریسیت لحظه ای 

توضیحات دستگاه 
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18- اپلیكیشن  کارن  را  بعد  از  نصب و اجرا  با رمز

 ورود 1234 وارد  نرم افزار  شده و  بر حسب  نوع

 دستگاهی که  خرید  کردین وارد  بخش  مربوطه

 شده  و بر روی منو سمت راست باال  کلیك کنید  

19- از منو زیر  بر روی جدید  کلیك کنید 

20- رمز  اول و دوم و اسم وای فای جدید  را وارد  نمایید .

حالت  های یك تا سه  نیز بر حسب نیاز فعال یا  غیر فعال  نمایید 

دقت نمایید در صورت فعال کردن دستور لحظه ای ارسال میشود

که برای دربازکن و مبدل  مناسب میباشد ودر صورت فعال نكرد 

به صورت  روشن و خاموش دستور ارسال  میشود که برای کنترل

لوازم برقی  مناسب میباشد .

توجه:  برای  انواع  دربازکن ها  و مبدل  موبایل  به ریموت  حتما  تیك های  حالت  اول تا  سوم را فعال نمایید 

برای آشنایی با سایر تنظیمات  اپلیكیشن  نیز  از  

زیر  منو آموزش در اپلیكیشن  استفاده  کنید  
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