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گام اول  :نصب نرم افزار  Geeklinkو آماده سازی سخت افزاری تینکر و مینی تینکر
ابتدا از ساات

 www.geeklinkiran.comاخر ن نساا ن نرا اارا  thinkerا دانلود نموده و اقداا بن

نصب آن نمت ید.ا ن نرا اارا د دو نس ن اند و د و  iosا ائن میگردد.
 .Aآماده سازی سخت افزاری تینکر:
پس از نصب نرا اارا  ،تینکر ا بن برق متصل نموده تت وشن گردد.چراغ آبی نگ تینکر پس از مدت کوتتهی
میشود ،حتل تینکر د کی از مدهت ی قرا دا د کن د ز ر بن شرح آن خواهیم پرداخ .

چشمک زدن ثتب

 .1مد وای اتی ختموش :د ا ن مد همتنطو کن از نتمش پیداساا

وای اتی تینکر قطع بوده و تنهت میتوان

از طر ق اتصاتل تینکر بن مودا از طر ق کتبل شککن و اتصتل موبت ل بن وای اتی مودا  ،تینکر ا د نرا
اارا شانتست ی کرد .علتم

شنتست ی ا ن مد چراغ آبی نگ تینکر ثتب

بوده و چراغ ز د نگ تینکر

د حتل چمشک زن اس .
 .2مد وای اتی وشان :د ا ن مد وای اتی تینکر وشان بوده و میتوان مستقیم بن وای اتی تینکر متصل
شد.از علتئم ا ن مد میتوان بن ثتب

بودن چراغ ابی نگ و ختموش بودن چراغ ز د نگ اشت ه کرد.نتا

وای اتی تینکر  hostبوده و مر و ود آن  12654321می بتشد.
اگر د پروژه مو د نظر مودا و ا نترن

محیت بتشااد بهتر اساا

تینکر ا بدون توهن بن مد آن مسااتقیم از طر ق

کتبل بن مودا متصاال کنیم عنی ک ساار کتبل ا بن پو ت  wlanتینکر و ساار د گر ا بن مودا دا ای ا نترن
متصااال نمت ید(.ا ن د حتلی اسااا

کن ا ن عمل بن نوع مد تینکر وابساااتگی ندا د و د هر دو مد قتبل اهرا

اس )پس از اتصتل کتبل بعد از چند لحظن چراغ ز د تینکر وشن میشود و ثتب
تینکر بن ا نترن

اس

ا ن کت ممکن اس

چراغ ز د بن معنتی امتده بودن تینکر هه
امت اگر د پروژه مودا موهود نیسا

می متند کن نشتن دهنده اتصتل

د مواقعی  5الی  4دقیقن بن طول بی انجتمد.بن طو کل ثتب
کنترل از اه دو و از د گته ا نترن

میکت سا

اس .

ابتدا تینکر ا د مد  2قرا داد سپس اقداا بن اتصتل موبت ل بن

وای اتی تینکر نمود امت برای اه اندازی ک پروژه حتمت میکت سا
د ادامن توضیح داده خواهد شد نیتز بن ا نترن

متندن

ا نترن

وهود داشاتن بتشد ز را گتا دوا کن

دا د لذا پیشنهتد مت بن همکت ان همراه داشتن ک وا مکس اس

و از آنجت ی کن امکتن دا د د بسیت ی از پروژه هت ا نترن

محیت نکتشد میتوان از وا مکس برای اه اندازی پروژه

استفتده نمود و پس از نصب و اتمتا اه اندازی ،موبت ل اعضت ختنواده ا بن وای اتی تینکر متصل نمود.
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تدکر .1هه

تغییر مد تینکر از حتل
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 1بن  2ت بتلعکس تنهت کتای اسااا

ککت کلید سااا

وی تینکر ا

بفشت د و چند دقیقن منتظر بمتنید تت تینکر تغیرات ا اعمتل نمت د معمولت ا ن کت  2دقیقن بن طول می انجتمد.
تذکر .2گتهی ممکن اساا

هنگتمی کن تینکر ا بن مودا متصاال می نمت یم برای دقت قی چراغ آبی نگ تینکر
هتی تینکر اپگر د اتومتتیک اساا

شااروع بن چشاامک زدن نمت د ز را کی از قتبلی

هد دی توسا کمپتنی عرضان شود و تینکر ا بن ا نترن
تا

بنتبرا ن هنگتنی کن تینکر بن ا نترن

اس

چراغ آبی تینکر د حتل چشمک زدن اس

عنی زمتنی کن ار مو

متصل نمتئیم بن صو ت هوشمند تینکر ا تقت خواهد

متصااال میشاااود برای دقت قی کن د حتل دانلود و بت گرا ی ار مو
 ،توصین میشود تح

هیچ شرا طی د ا ن مواقع تینکر ا از

برق نکشید و ت کتبل ا تکتطی تینکر بن مودا ا قطع نکنید  .بن طو کل امکتن دا د تت تکمیل ا ن ارا ند  4دقیقن
زمتن بکرد و د نهت

ثتب

متندن چراغ آبی تینکر نشتن دهنده اتمتا آپگر د اس .

 .Bآماده سازی سخت افزاری تینکر مینی:
کنترلر تینکر مینی وتر نیکسا

عنی دا ای وای اتی داخلی نیس

لذا حتمت میکت س

د پروژه مودا(بت ا نترن

ت بدون ا نترن ) وهود داشتن بتشد و مینی تینکر از طر ق وای اتی بن مودا متصل میگردد وبر خلتف تینکر هیچ
گونن ا تکتط سیمی بین آن و مودا نمیتوان برقرا کرد.
پس از اتصتل مینی تینکر بن برق د کی از حتل
 اگر برای بت اول اس
حتل

هتی ز ر قرا میگیرد.

کن تینکر مینی اه اندازی میکنید چراغ آبی وشن و ثتب

میمتند و چراغ ز د د

چشمک زن بسیت سر ع قرا میگیرد.

 اگر مودمی ا از قکل بن مینی تینکر معرای کرده بتشیم مینی تینکر پس از وشن شدن پس از چند لحظن
مساتقیم بن آن متصال میشاود و چراغ آبی ثتب
ثتب

میمتند اگر مودا ا نترن

و چراغ ز د د صو ت داشتن ا نترن

مودا وشن و

نداشتن بتشد چراغ ز د ختموش می متند.

 اگر مودمی ا از قکل بن تینکر مینی معرای کرده بتشایم تینکر مینی پس از وشان شادن بن دنکتل اتصتل
مستقیم بن آن اس
ز د بن حتل

امت اگر مودا ختموش بتشد و مینی تینکر نتواند آنرا پیدا کند چراغ آبی ثتب

چشمک زن آهستن د می آ د.

و چراغ
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کی از قاتبلی
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هتی تینکر مینی آن اسااا

کن میتواند بن طو همرمتن چند مودا م تلا ا بن آن تعر ا کنیم

بنتبرا ن برای آنکن مودا هد د بن مینی تینکر تعر ا کنیم حتمت بت د چراغ ز د آن د حتل
قرا گیرد برای ا نکت کتای اس

کلید س

** برای گتا دوا حتمت نیتز اس

کن ا نترن

هت ا نترن

و مینی تینکر ا دو بت پش

چشاامک زن سر ع

هم بفشت م.

وهود داشتن بتشد و از آنجت ی کن امکتن دا د د بسیت ی از پروژه

محیت نکتشااد میتوان از وای مکس برای اه اندازی پروژه اسااتفتده نمود و پس از نصااب و اتمتا اه

اندازی مودا ا بن تینکر مینی معرای نمود و د نهت

موبت ل اعضت ختنواده ا بن وای اتی مودا متصل کرد.

نکته :د صاااو ت تعر ا کردن ک مودا بن تینکر مینی نمیتوان انرا حذف کرد بنتبرا ن همکت ان محترا توهن
نمت ند کن م صوصت د پروژه هتی آپت تمتنی مودا واحد هتی د گر ا بن تینکر مینی معرای نکنند.

