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آموزش راه اندازی هیرو و نحوه اتصال گلخانه شما به اینترنت.
در این بخش به صورت سریع مروری بر موارد مورد نیاز برای راه اندازی هیرو خواهیم داشت.
 .1ایجاد حساب کاربری در وب سایت .SmartBeen
 .2خرید هیرو
 .3سیم کارت ایرانسل ویا همراه اول( .سیم کارت بدون پین کد باید باشد)
 .9شارژ سیم کارت

آموزش قدم به قدم راه اندازی هیرو:

جهت ثبت نام وارد سایت  www.SmartBeen.comشوید.
از منو باالی صفحه نشانگر موس را بر روی گزینه کنترل اینترنتی نگه دارید ،سپس گزینه ثبت نام را انتخاب کنید.

پس از آن وارد صفحه دیگری خواهید شد که از شما تعدادی سوال خواهد پرسید .شما باید نام و نام خوانوادگی خودتان را وارد کنید.
سپس شماره موبایل خودتان را وارد کنید" .نکته مهم :شماره موبایل شما به عنوان نام کاربری جهت ورود به سیستم استفاده خواهد
شد".
پس از آن کلمه عبور خود را تعریف کنید .در قسمت تایید پسورد نیز دوباره پسورد قبلی را جهت تایید وارد کنید و دکمه سبز رنگ را
فشار دهید .پس از آن برای تایید حساب کاربری برای شما یک پیام کوتاه ارسال خواهیم کرد.
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پس از اینکه نام کاربری را تعریف کردید بالفاصله میتوانید وارد حساب کاربری خود شوید.
نام کاربری شما همان شماره تماس شماست و پسورد را نیز خودتان تعریف کرده بودید را وارد کنید.
دقت کنید که بخش کلمه عبور به بزرگ و کوچک بودن حرف کامال حساس است ،بنابراین همانگونه که در بخش ثبت نام تعریف کرده
بودید اینجا نیز از آن استفاده کنید.

سپس اگر اطالعات وارد شده صحیح باشد وارد صفحه زیر خواهید شد:
این پنل مدیریتی شما خواهد بود از این پس میتوانید هر تعداد هیرو که داشته باشید را به این قسمت اضافه کنید و به راحتی آنها را
مدی ریت کنید .با یک نگاه میتوانید دما ،رطوبت ،کیفیت هوا و برق گلخانه را مشاهده کنید.

اما چون شما اولین باری است که حساب کاربری ایجاد کرده اید هیچ هیرو ای ندارید .برای اینکه هیرو را اضافه کنید روی دکمه سبزرنگ
وسط صفحه کلیک کنید تا وارد صفحه بعدی شوید( .همانند شکل زیر)
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در هنگام خرید بر روی جعبه هیرو یک کد شش رقمی بر روی حک شده است .به عنوان مثال  .340857این عداد را به ترتیب از چپ به
راست و بدون فاصله تایپ کنید .چنانچه کد شناسایی صحیح باشد وارد مرحله بعدی خواهید شد.

این بخش یکی از مهمترین بخش تنظیمات میباشد .این بخش را با دقت تکمیل کنید.
مشخصات گلخانه :در این بخش میتواند از نام گلخانه خود استفاده کنید تا بعدا که تعداد هیروهای شما افزایش یافت بتوانید گلخانه ها
را از هم تشخیص دهید .به عنوان مثال" :گلخانه رز هیدروپونیک – محالت" .سعی کنید از یک نام واحد استفاده کنید.
تنظیمات دما :این بخش از دو قسمت تعریف شده ،بخش اول بیشترین حد مجاز گلخانه را تعریف کنید ،در بخش دوم نیز کمترین حد
مجاز دما را وارد کنید .درواقع شما با اینکار حد مجاز دما گلخانه را بر حسب گیاهان موجود در آن تعریف میکنید.
مثال :دما بین  14الی  28درجه مجاز است .در غیر این صورت به شماره تلفن های اضطراری پیام هشدار ارسال خواهد کرد .شما مجاز به
تعریف دمای  -18الی  +188درجه سانتی گراد را دارید.
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تنظیمات رطوبت :مانند بخش دما از دو بخش برای تایین حد مجاز استفاده شده ،در صورتی که رطوبت از حد مجاز کم شود به شما
پیغام خطر ارسال خواهد شد .شما مجاز به تعریف تنظیمات بین  8الی  188درصد رطوبت را دارید.
تنظیمات منوکسید کربن :در این بخش حد مجاز مربوطه را تعریف میکنید .درصورتی که منوکسید کربن از حد تعریف شده باالتر برود
ما به شما اطالع خواهیم داد .بازه مجاز 8 :الی 1000ppm
پس از آنکه تنظیمات مورد نیاز تکمیل شد بر روی ذخیره مرحله اول کلیک کنید .در مرحله بعد شما میتوانید شماره تلفن های اضطراری
را تعریف کنید .محدودیتی در این بخش وجود ندارد و شما میتوانید هرتعداد شماره تماس اضطراری را وارد کنید .نکته :دقت داشته
باشید که هزینه ارسال مربوط به هر پیام کوتاه طبق تعریف مخابرات بوده و از حساب کاربری شما کسر خواهد شد.

در این بخش دو قسمت مهم وجود دارد .بخش خاکستری رنگ شماره تلفن های اضطراری را نشان میدهد .با به صورت پیشفرض شماره
تلفن شما را در این بخش قرار میدهیم.
در صورتی که مایل باشید میتوانید شماره تلفن افراد دیگر مانند کارگران ،سرکارگران ،تعمیرکاران ،همسایگان ویا سایر افراد مجاز و مورد
اطمینان را وارد کنید .نکته :در این بخش محدودیتی بر روی شماره تلفن ها ندارید و میتوانید بینهایت شماره تلفن اضطراری را تعریف
کنید .جهت این کار مانند یک دفترچه تلفن ،نام ،نام خانوادگی افراد و شماراه موبایل آنها را وارد کنید.
نکته :شما حتما باید یک شماره تلفن اضطراری را تعریف کنید .در غیر این صورت ما نمیتوانیم در شرایط اضطراری شما را مطلع کنیم.
جهت حذف شماره تلفن هایی که اشتباه وارد شده است میتوانید از عالمت سطل زباله کنار هر شماره استفاده کنید .پس از حذف شماره
تلفن دیگر امکان بازیابی شماره تماس وجود ندارد.
پس از اینکه تنظیمات مورد نیاز انجام شد ،با کلیک بر روی دکمه سبز رنگ وسط صفحه دفترچه تلفن اضطراری را تایید و ذخیره کنید.
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بسیار عالی شما به راحتی گلخانه هوشمند تان را به اینترنت متصل کرید .به خاطر داشته باشید شما هر زمان که مشکلی برای گلخانه
بوجود بیاید ما به شما خبر خواهیم داد و نیازی به مراجع به پنل اینترنتی نیست ،جز در مواردی که بخواهید تنظیماتی را تغییر دهید ویا
حساب کاربری را شارژ کنید .دقت کنید که از شارژ حساب کاربری شما برای شارژ سیم کارت داخل دستگاه استفاده خواهد شد،
همچنین در شرایط اضطراری از آن کسر خواهد شد ،بنابراین پیشنهاد میکنیم که حتما همیشه حساب کاربری شما شارژ باشد تا ما
بتوانیم با شما در ارتباط باشیم.
در ادامه به بررسی شارژ حساب کاربری می پردازیم ،همچنین نحوه دریافت شارژ رایگان به میزان 78هزار تومان را به شما
خواهم گفت.
جهت شارژ حساب کاربری برروی دکمه قرمز باالی صفحه کلیک کنید .این دکمه در صورتی که شارژ حساب کاربری شما زیر 4هزار
تومان باشد قرمز میشود تا نوع هشدار را نشان دهد .با کلیک کردن بر روی آن وارد این صفحه میشود.

روش شارژ به روش اول :خبرخوب ایجاست که شما با هربار خرید و اضافه کردن هیرو به کنترل پنل ما به شما مبلغ 78هزار تومان
هدیه میدهیم .شرط دریافت این هدیه گرفتن یک عکس از گلخانه شماست .پس نام گلخانه خودتان را در قسمت مشخص شده وارد
کنید ،سپس عکس را که باید با فرمت  JPGباشد برای ما ارسال کنید .با کلیک بر روی دکمه … browseعکس را انتخاب و در نهایت
برروی دکمه ارسال عکس گلخانه کلیک کنید .تا ما بالفاصله حساب کاربری شما را به میزان  78888تومان افزایش دهیم.

Website: smartbeen.com | Email: info@smartbeen.com

Smart BEEN
Combining Technology with Nature

روش شارژ به روش دوم :این روش زمانی استفاده میشود که شما مایل اید حساب کاربری خود را مجدد افزایش دهید .با توجه به
میزان حساست و تعداد پیام کوتاه ها میتوانید از بین این سه بسته پیشنهادی یکی را انتخاب کنید ،پس از آن وارد صفحه ای خواهید شد
که باید یکی از بانک ها را انتخاب کنید و سپس پرداخت خود را تکمیل کنید ،پس از آن به وبسایت ما برمیگردید و درصورتی پرداخت
کامل شده باشد اعتبار جدید به اعتبار قبلی شما اضافه خواهد شد.
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