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איפוס בקר האינפרא החכם - מצב מפעל

יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה בגב 
הבקר (כ-8 שניות), עד שהנורה תהבהב במהירות 

ובצבע ירוק בעת קבלת המצב יש לשחרר את 
הכפתור. לאחר האיפוס הנורה תהבהב לאט בצבע 

אדום, הבקר אופס בהצלחה.

עדכון גרסה

במידה וקיימת גרסה חדשה, בדף הבקר באפליקציה 
יש ללחוץ על "עדכון" ולאשר את הפעולה, בסיום 

פעולת העדכון בהצלחה, נורת הבקר תהבהב 
במהירות בצבע ירוק למשך 2 דקות.

*את האייקון של עדכון גרסה ניתן לראות רק כאשר 
קיימת גרסה עדכנית זמינה.

הערכה כוללת:

- בקר אינפרא
5V ספק כוח -

- עינית שידור מוארכת
- זוג עיניות קליטה מאורכת

- מדריך הפעלה
- סיכה ללחצן הפעלה

צבעי החיווי בבקר האינפרא החכם

נורה ירוקה קבועה – יש חיבור לרשת.
נורה אדומה קבועה – אין חיבור לרשת.

נורה אדומה מהבהבת – מצב מפעל/אחרי איפוס.
נורה ירוקה מהבהבת מהר – לאחר עדכון גירסא.

נורה ירוקה מהבהבת לאט – מצב סריקה
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סריקת בקר האינפרא
לאפליקציה
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יש ללחוץ על כפתור ההפעלה/הכיבוי באמצעות הסיכה המצורפת 
במשך כ-4 שניות עד שתהבהב לאט נורה ירוקה ואז לשחרר (ראה תמונת חיבורים).

הבקר מאפשר להקליט שלטים שמשדרים באינפרא אדום, להוסיף אותם 
לחדרים ולהשתמש בהם כחלק מתרחישים. הסבר רחב תמצא באתר 
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חיבורים

חיבור חשמל
5VDC

כפתור
הפעלה

כניסת רשת
(בעתיד)

חיבור
עינית
קליטה

חיבור עינית שידור

יש לוודא שהנורה של הבקר מהבהבת לאט בצבע אדום.

הבקר מוכן כעת לפעולת הסריקה באמצעות האפליקציה.
טיפ: לחיצה קצרה על לחצן התכנות (ראה תמונת חיבורים) בכל שלב, 

מבטלת את הפעולה ומחזירה את הבקר למצבו הראשוני.

התחברו לאפליקציה. 
וודאו שהטלפון מחובר לרשת האינטרנט (Wi-Fi) המקומית. 

2.4G פעולה הסריקה תתבצע כאשר הטלפון מחובר לרשת הביתית בתדר

פתחו את תפריט ההגדרות על ידי לחיצה על לוגו האפליקציה,
.SCAN "בחרו בתפריט את האפשרות הראשונה "סריקה

המשך בהתאם להנחיות המופיעות באפליקציה.
האפליקציה תחל לסרוק את הרשת עבור הבקר.

.CANCEL ניתן לבטל פעולה זו בכל שלב על ידי לחיצה על כפתור
בתום סריקה מוצלחת, המערכת תפנה אתכם למסך ההתקנים (המוצרים).

הבקר האחרון שהתווסף, מסומן בירוק.

טיפ חם: מומלץ בשלב זה להגדיר שם לפנל שהתווסף ושמות לכפתורי 
ההפעלה של הבקר. חזור על פעולת הסריקה  ליתר הפנלים החכמים 
המותקנים. כעת, כל ההבקרים מקושרים ביניהם יחד עם האפליקציה. 

הגדר פונקציות שימוש בהתאם לצורך.


