 AllOneﭼﯿﺴﺖ؟
 AllOneﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﮔﺠﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ  Wi-Fiﻣﺤﯿﻂ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﺷﻤﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  WiWoﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﺮ روی اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ )ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  Androidو  iOSو

 ، (Windows Phoneاز ﻫﺮ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮﻗﯽ رﯾﻤﻮت دار ﻣﻨﺰل و ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎ ﺪ.

ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﻔﺎده از  AllOneﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
-١

ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

-٢

ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات دارای رﯾﻤﻮت ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد را از راه دور و از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎ ﺪ.

-٣

دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از رﯾﻤﻮت ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در ﻣﻨﺰل ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻠﯿﻪ رﯾﻤﻮت ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی ﻣﻨﺰل ﺧﻮد را از
ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﺸﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ روی ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

-٤

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎی روی رﯾﻤﻮت ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺤﺪود ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮ روی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

-٥

ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ را روﺷﻦ و ﯾﺎ ﺑﺮ روی دﻣﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻧﻤﺎ ﺪ.

-٦

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺷﺪه و از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﻧﺮژی ﺷﻤﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

-٧

از ﺧﻄﺮات آﺗﺶ ﺳﻮزی ﻧﺎﺷﯽ از روﺷﻦ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺪام ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻪ ﺧﺼﻮص دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

-٨

اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺳﺎﻋﺎت ﺧﺎص ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ روﺷﻦ و ﯾﺎ
ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮد.

-٩

دﯾﮕﺮ در ﺣﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﻧﮕﺮان از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﻟﻮازم ﻣﻨﺰل و ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎ و ﯾﺎ ﮔﺮﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.

