
שאתה יכול אפליקציה או להוריד את כדי   QR -סרוק את קוד ה

  -או ב App  בחנות  HOMEETEC “ "גם לחפש מילת מפתח 

   Google play את האפליקציהלהוריד. 

IOS APP / Android APP 

 התקנת אפליקציה

 הוראות בטיחות. 2

 .סביבה לחה או חמה, הרחק את המכשיר ממים3.

התקן את ההתקן הרחק ממקורות איתות חזקים  4.

כגון מיקרוגל שעלול לגרום להפרעות אותות  

 .וכתוצאה מכך לפעולה לא תקינה של המכשיר

חסימה על ידי קיר בטון או מחומרים מתכתיים  5.

עשויה להפחית את טווח הפעולה היעיל של  

 .המכשיר ויש להימנע ממנו

לשנות את חיבורי  לתקן או , אל תנסה לפרק6.

 האביזר

   

 

     האפליקציה מסונכרנת עם המתג  בקרת . 1

 .הידני
      

 

             

 

             

 שאלות ותשובות

עלי לעשות אם אינני יכול להגדיר את תצורת  מה : 1שאלה 

 ?מודול המתג

 .פועל חשמלית תקין בדוק אם המכשיר אנא         

שמודול הנייד והמתג שלך נמצא תחת אותה רשת  ודא         

WIFI  2.4של Ghz. 

 .אם זה בתנאי אינטרנט טוביםבין         

 .שהסיסמה שהוזנה באפליקציה נכונהודא         

 .כי החיווט תקיןוודא         

 ?באילו מוצרים אוכל לשלוט באמצעות המכשיר: 2שאלה 

ומוצרי החשמל  , יכול לשלוט בכל סוגי הנורותאתה         

 .בהתאם למפרט ההתקן

 ?יוצא WIFI  -מה קורה אם ה: 3שאלה 

שחובר למודול  עדיין יכול לשלוט במכשיר אתה         

יהיה פעיל   WIFI -שלך וברגע ש המכניהמתג באמצעות 

שוב המכשיר המחובר למודול יתחבר אוטומטית לרשת  

WIFI שלך. 

או   WIFI מה עלי לעשות אם אני משנה את רשת : 4שאלה 

 ?משנה את הסיסמה

על פי מדריך   WIFIאתה יכול לחבר את המודול לרשת 

 .למשתמש באפליקציה

 ?כיצד אוכל לאפס את המכשיר: 5שאלה 

או   המכניאת המתג פעמים  5כבה את המכשיר / הפעל         

שהביפר במודול נשמע  לחץ על לחצן האיפוס עד 

 .ברציפות

 מדריך התקנה 
 מודול נסתר עבור תריס
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                                             –ותרשימים הוראות חיווט 

 י חשמלאי מוסמך  "התקנה צריכה להתבצע ע

נתק את הספקת החשמל לאביזר לפני תחילת  . 1

 .חשמליותעבודות התקנה החיבור  וביצוע 

.                                                          חוטים על פי תרשים החיווטחבר .2

 .קופסת החיבוריםהכנס את המודול לתיבת . 3

החזר את הספקת החשמל ובדוק פעולה תקינה של  . 4

 .של האביזר מכניתהפעלה 

במידה וחיבור לאפליקציה לא הצליח לחץ שוב   5

עד   RESETשניות על לחצן ה  8בעזרת קיסם למשך 

 .  חוזר של המודול  לציפצוף

S2 M1 

Reset Key אפשרויות שליטה על אביזרי חשמל בבית נתונים טכניים 

Anywhere 

APP 

APP 

 google home Amazon Alexaשליטה קולית בעזרת  

Apps 

 

APP 

Router Voice control Push switches 

 אפשרויות שליטה



 Google -התחבר לאלכסון אמזון או ל

Assistant או שתף את  , לשליטה קולית

 .המכשירים עם משפחותיך או חבריך

 תירשם לאפליקציה ותפתח חשבון משפחה  

  לתיבת או הנייד לתיבת קוד נשלח ההרשמה בתהליך

  לחץ .שלך הכניסה סיסמת את הגדר ואז ,שלך הדואר

 .ליישום להיכנס כדי "משפחה צור" על

Mobile number/e-mail address 

Region 

Obtain verification code 

 Wi-Fi  -ודא שהטלפון החכם ומודול מתג ה

 .GHz 2.4בחיבור  Wi-Fiנמצאים באותה רשת 

הצליל צפצוף באופן רציף למצב והמודול  מוציא 

 .התאמה

Add Device 

Help 

that light blinks rapidly 

Add Device 

Confirm light blinks rapidly 

לחץ על המתג , סיום החיווט של מודול המתגלאחר  

פעמים   5כיבוי מחזור במשך / המסורתי להפעלת 

לחצן  או לחץ על ( שמור על מרווח הזמן לא קצר מדי)

שניות עד לצליל הצפצוף ברציפות   10-כ האיפוס 

 .למצב התאמה

  10-120-תימשך כתהליך החיבור לאפליקציה 

 תלוי במצב הרשת שלך, לסיום שניות 

Device found 
Register device to the smart cloud  

Initializing device 

 

Connecting 

Make sure your router,mobile,and  

device are as close as possible 

2% 

דרך הפעלת התרחישים ניתן לבצע  

תזמונים להפעלה  התריס לפי שעה ויום 

בשבוע ולקבוע את אחוזי הפתיחה בזמן 

 .ביצוע התרחיש

בצד שמאל למעלה +" "ובחר  APP  -פתח את ה

למשל  , בחרו בסוג המכשיר. להוספת מכשיר

 .ובחרו את סוג המכשיר הנכון, ”תאורה חכמה“

Lighting 
 Devices 

Lighting  
Devices  

(bluetooth) 

Lighting Lighting  
Devices Remote  

(ZigBee) (bluetooth) 

Electrical 

 

 

 
 

Home  
Appliance... 

 
kitchen 

 
Security 
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Sensor 

 
sport  & 

Health 

Cancel Add Device 

Add manuallySearch Device 

Smart  
Lighting 

.  יוצג באפליקציה Wi-Fi -מתג ה, החיבורבסיום 

ניתן לתת למתג שם ולשייך אותו לאזור מסוים  

 בבית

 זמן הדרוש להפעלה בין תריס פתוח לסגור -1

 עליה/כיוון הפעלת התריס ירידה -2

 של התריס 0-100אחוזי הפתיחה בין  -3

OPEN  - פתוח 

CLOSE - סגור 

ompleted 


