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 התקנת המכשיר

. יש לוודא הבית החכםלחשמל ולרשת בה מחובר בקר הרשת של מערכת  בקר האפליקציהחברו את 

 דולקות. בבקר האפליקציה שלאחר החיבור הנוריות הכחולות

 ראשונה התחברות

 יש למצוא את הכתובת אליה יש להתחבר בקר האפליקציהלאחר התקנת 

 רטפון )שיטה מומלצת(באמצעות הסמא –שיטה א' 

  Fingאת האפליקציה  App Store -או ה Google Playיש להוריד באמצעות  .1

בקר אליו מחובר  Wi-Fiלאחר הורדת והפעלת האפליקציה, יש לוודא כי הטלפון מחובר ל  .2

 האפליקציה.

ולאחר מספר רגעים יופיעו על המסך כל  בחלק העליון של המסך יש ללחוץ על האייקון  .3

 המכשירים המחוברים לרשת

 SmartHomeControlיש למצוא את השורה ששמה  .4

 

אחד מחובר לרשת, יש לוודא שששת זוגות המספרים והאותיות  מבקר אפליקציהאם יש יותר 

 בקר האפליקציה.בצד שמאל למטה תואם לכתובת שקיבלת יחד עם 

 ( ולרשום בשורת Chrome-יש לפתוח את דפדפן האינטרנט )עדיף להשתמש ב .5

שומה בצד שמאל למעלה )בדוגמה שבתמונה זה הר IPאת כתובת ה ואחר כך  //:httpsהכתובת 

 (192.168.2.62המספר 

 המחשבבאמצעות  –' בשיטה 

על ידי לחיצה על המקשים במקלדת  Command Promptsתחילה צריך להפעיל את תוכנת  .1

WinKey(  ) + Rפתח יש להקליד י. בחלון שיcmd "וללחוץ על כפתור "אישור 
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 .Enterולאחריה להקיש על מקש arp –a פתח יש להקליד את הפקודה יבתוכנית שת .2

)עמודה  Physical Address -על המסך תוצג רשימת כתובות. יש למצוא את הכתובת ה .3

 בבקר האפליקציה. המצויהאמצעית( התואמת לכתובת 

)העמודה השמאלית( מאותה שורה של הכתובת  Internet Address-יש להעתיק את כתובת ה .4

 .3אתם בסעיף שמצ

( ולהקליד בשורת Chrome -פתחו את דפדפן האינטרנט שלכם )מומלץ להשתמש ב .5

 .4את הכתובת שהעתקתם בסעיף ואחר כך //:https    הכתובת 

 כניסה למערכת

, יתכן ויוצג דף הנראה כמו דף שגיאה Enterלאחר הקלדת הכתובת בדפדפן ולחיצה על מקש  .1

"Your connection is not private "ולאחר מכן על ". יש ללחוץ בתחתית ההודעה על "מתקדם

 ופיע הכתובת שרשמתם(ת #)לא בטוח(" )במקום סמני ה   ##.#.###.###"המשך ל

. יש להקליד גם בשדה שם המשתמש וגם בשדה ההתחברות של המערכת יופיע מסךכעת  .2

 "כניסה"וללחוץ על  admin הסיסמה את המילה

  



 

- 4 - 
 

 תפריטים

 

 תפריט הגדרות

 

 תפריט מערכת

 

 ה במסכים ושליטה על הביתצפיי ←

 יצירה ועיצוב מסכים ←

 Sequenceיצירת תרחישי  ←

 הפעלה אוטומטית של תרחישים כאשר פעולה אחרת מתבצעת ←

 הפעלת תרחישים במועד מסויים )תאריך / שעה / חג( ←

 תפריט ניהול הגדרות ←

 תפריט מערכת ←

 התנתקות מהמערכת ←

 הוספה וניהול של בקרים ←

 ניהול משתמשים והרשאות ←

 ניהול רשימת הפקדים והאייקונים של המערכת ←

 הגדרות מערכת כגון איזור זמן ←

 מצב התקשורת של המערכת עם הרכיבים ←

 רשימת כל הפעולות שהתבצעו במערכת ←

 בדיקה אם יצא עידכון חדש למערכת ←

 אין ללחוץ אלא בהוראת טכנאישימו לב! . הגדרות יצרןהמערכת למצב  איפוס ←

 כיבוי בקר האפליקציה ←

 הפעלה מחדש של בקר האפליקציה ←
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 הגדרות

 בקרים

 

. בכניסה ראשונה למסך זה עדיין לא יופיעו bus-המחוברים להתקנים במסך זה ניתן לצפות בכל ה

 שיטות להוספת בקרים: 2שנן הבקרים, מאחר שיש להוסיפם באופן עצמאי. י

 ניתדי הוספת בקר: 1שיטה 

 בתפריט העליון יש ללחוץ על הכפתור הראשון "הוספת בקר" .1

 בחלון שיפתח יש להזין את: .2

a. Device Name – כפי שאתם רוצים לרשום–הבקר שיופיע באפליקציה שם 

b. Subnet – המספר של משפחת הבקרים ובקר הרשת 

c. Device – ה-Device הראשון זהו ה-Device ID של כל בקר 

d. Device – ה-Device  השני זה בחירה מתוך רשימה איזה סוג בקר אתם מנסים להוסיף

 (Relay 12ch ,Dimmer 6ch)לדוגמה: 

 ”Create Device“לחצו על כפתור  .3
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 : הוספה אוטומטית של כל הבקרים2שיטה 

 בתפריט העליון לחצו על הכפתור השני "אתר בקרים" .1

המערכת תאתר את כל הרכיבים המחוברים לרשת. לאחר מספר רגעים יופיעו כל הרכיבים ת כע .2

 על המסך

לצפות בערוצים הפעילים בבקר בתחתית המסך )ראו  לחיצה על הבקר תאפשר ,לאחר הוספת הבקרים

 תמונה למטה(

 

 הקודם(באפשרותכם לשנות את שם הבקר )שדה הטקסט הראשון כפי שמופיע בתמונה בעמוד 

 או את שמות כל אחד מהערוצים.ו/
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( שליד השם לאחר שינוי שם הבקר או ערוץ, יש ללחוץ על הכפתור עם ציור המקלדת ) שימו לב:

 בכדי לשמור את השינויים.

הפעיל כל ערוץ (, ולDevice ID( ואת מספר הבקר )Subnet IDבנוסף, תוכלו לשנות את מספר הרשת )

 (. On/Offמצב הערוץ ) באמצעות 

שבאותה ( )לאחר שינוי מספר הרשת או הבקר יש ללחוץ על הכפתור עם ציור הדיסקט  שימו לב:

 .את השינויים שורה על מנת לשמור

 החזרת שם הבקר לשם של הגדרות היצרן

 שבשורת השם  על הכפתור .בכדי להחזיר את שם בקר בודד יש ללחו 

  הכפתור השלישי בתפריט העליון "קרא הערות בכדי להחזיר את שמות כל הבקרים יש ללחוץ על

 מהבקרים"

 יםבקרכל המחיקת 

על מנת למחוק את הבקרים מהרשימה ולאפס את המערכת למצב התחלתי, יש ללחוץ על הכפתור 

 הרביעי בתפריט העליון "מחק בקרים"

 לא ניתן למחוק בקר בודד מהרשימהשימו לב: 

 הגדרות

 פר פרמטרים לפני תחילת השימוש במערכת הבית החכם:לאחר התקנת המערכת, נרצה להגדיר מס

 )פתוח בעת כניה למסך ההגדרות(לשונית מערכת 

 )בכדי לא להקליד את שם המשתמש והסיסמה בכל  – נתוק בעקבות חוסר פעילות )דקות

כניסה למערכת, ניתן להגדיר את מספר הדקות שיעברו מכניסה למערכת עד לפעם הבאה 

 המשתמש והסיסמה מחדש. שתתבקשו להקליד את שם

 259200, עבור חצי שנה 43200, עבור חודש 10080: עבור שבוע יש להקליד ערכי עזר

  עוצמת הרטט במכשירים ניידים בעת לחיצה על פקד –זמן רטט 
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 לשונית מיקום גיאוגרפי

  כפתור מיועד עבור חישוב שעון שבת ומועדי ישראל. יש ללחוץ על  – קו אורך/רוחב –מיקום

. לאחר ”Search“"מזהה מיקום" ובמפה שתיפתח יש לחפש את כתובתכם ולחיצה על 

 שכתובתכם זוהתה על המפה לחצו על "שמירה"

 עבור איזור הזמן של ישראל יש לבחור  – איזור זמןAsia/Jerusalem 

 והרשאות משתמשים

 

הראשון שיופיע במסך המשתמשים נראה את כל המשתמשים שיש להם גישה למערכת. המשתמש 

הוא המשתמש היחיד  admin -עמו נכנסתם למערכת. משתמש ה admin -ברשימה הוא משתמש ה

 שניתן באמצעותו לערוך שינויים במערכת.

בכדי שלא תהיה לזרים גישה לממשק הניהול של  admin-מומלץ לשנות א סיסמת משתמש הטיפ: 

על הסיסמה  adminורה של משתמש הבכדי לשנות את הסיסמה יש ללחוץ בש. הבית החכם שלכם

 המופיעה בעמודה השניה, ולהקליד סיסמה אחרת לבחירתכם.

 הוספת משתמש חדש
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 לחצו על כפתור הפלוס הכתום שבתחתית הטבלה .1

בחלון שיפתח הזינו את שם המשתמש והסיסמה שתרצו עבור המשתמש החדש. אין צורך למלא  .2

 את האימייל והטלפון

 לחצו על כפתור "שלח" .3

 רשאות משתמשה

לאחר שיצרתם משתמש חדש, יש להגדיר אילו מסכים יש באפשרותו לראות, ומהו המסך הראשון 

 שיפתח עבורו בכניסה לאפליקציה.

 לחצו על המשתמש החדש בטבלה .1

 השורה של המשתמש בטבלה תצבע בצבע כתום ויופיעו אפשרויות מוספות מתחת לטבלה .2

לטבלת המשתמשים, סמנו את העיגול של  מתחת לעמודה "ברירת מחדש" שהופעה מתחת .3

 המסך הראשי של המשתמש

מתחת ל"הרשאות גישה" סמנו את כל הריבועים שלצד שמות המסכים שהמשתמש יוכל לראות.  .4

 מסך שלא יסומן בהרשאות גישה, לא יפתח באפליקציה של אותו משתמשחשוב לזכור: 
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 יצירת מסך חדש

 סמל הפלוס שליד תפריט המעצב. בתפריט יש ללחוץ על .1

:סקירה של מסך המעצב

 

 "מאפייניםשל העכבר על השטח האפור ולבחור ב"יש ללחוץ עם הפתור הימני  .2

  בחלון שיפתח יש ניתן לשנות את צבע או תמונת הרקע של המסך, ואת גודל המסך .3

 לאחר ביצוע השינויים יש ללחוץ על כפתור "אישור" .4
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 הגדרת עמוד

 שינוי צבע רקע

 בחלון מאפייני העמוד יש לסמן את קוביית הבחירה הראשונה "שימוש בצבע רקע" .1

 לחצו על הקובייה עם הצבע לצד צמד המילים "צבע רקע" .2

 "choose"  בע הרצוי ולסיום יש ללחוץ על כפתורצבחלון שיפתח בחרו את ה .3

 מתוך רקע קיים שינוי תמונת רקע

 בחלון מאפייני העמוד יש לסמן את קוביית הבחירה הראשונה "השתמש בתמונת רקע" .1

 הסימון שסימנתם בשלב הקודם יש ללחוץ על הקובייה הגדולה מתחת לקוביית .2

 בחלון שיפתח יש לבחור את הרקע הרצוי וללחוץ אישור .3

 שינוי תמונת רקע לרקע חדש

יש לגרור עם העכבר את קובץ התמונה שרוצים להשתמש בו כרקע, מהתיקייה במחשב לתוך  .1

 המסך

 בחלון שיפתח יש ללחוץ על הכפתור "רקע" .2

 שינוי גודל מסך

 ללחוץ על תיבת הבחירה שלצד המילים "גודל עמוד"בחלון מאפייני העמוד יש  .1

 ברשימה שתיפתח יש לבחור את סוג המכשיר אליו תרצו להתאים את המסך .2

אם מכשירכם לא מופיע או שתרצו להשתמש בגודל חריג, ניתן לשנות באופן ידני את רוחב וגובה  .3

 ולא באינצ'ים. פיקסליםהערכים בשדות אלו הם ב שימו לבהמסך. 

 ים דפקהוספת 

 יש לבחור את אחד הפקדים מהרשימה )ניתן להעזר באינדקס בסוף חוברת הוראות זו( .1

 כעת יפתח חלון המאפיינים של הפקד .2

 "כללי", הלשונית הראשונה 2-לשונית. בשלב זה נתמקד רק ב 4בחלון המאפיינים ישנם  .3

 . (ראו בעמוד הבא) "גבולות" והאחרונה

 לחוץ על לחצן "אישור"לאחר שינוי ההגדרות הרלוונטיות יש ל .4
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לשינוי מיקום הפקד על המסך, שינוי צבע רקע )לפקדים עם איזורים שקופים( ושינוי  –לשונית "כללי" 

כדי לשנות גודל ביחס שונה, יש גודל הפקד. שינוי גודל הפקד שומר על יחס קבוע בין הרוחב לגובה.  

 ל פתוח.ללחוץ על כפתור המנעול ולוודא שמצוייר על הכפתור מנעו

 

 ב הפקדיסב /גבולשינוי המסגרת – לשונית "גבולות"
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 רכיב טקסט

 להוספת טקסט יש ללחוץ על כפתור "טקסט" בתפריט העליון של המסך .1

 כעט יפתח חלון המאפיינים, בדומה להוספת פקד .2

בהוספת טקסט נסתכל גם על הלשונית השלישית "טקסט". בלשונית זו קובעים מהו הטקסט  .3

 הדגשה )בולד, נטוי וקו תחתון(, גודל הפונט, צבע ויישור הטקסט בתוך תיבת הטקסטשיוצג, 

 

 אפשרויות עיצוב נוספות

 לחיצה עם הכפתור הימני של העכבר על אחד מהפקדים או רכיבי הטקסט יפתח את התפריט הבא:

 מייצר על המסך פקד )או טקסט( זהה לאחד שלחצתם עליו –שכפל 

 שלחצתם עליומחיקת הפקד  – מחיקה

 מעתיק את הפקד לזיכרון ומוחק את הפקד מהמסך – גזור

 מעתיק את הפקד לזיכרון ומשאיר את המקור במסך – העתק

 מדביק את הפקד האחרון שנגזר/הועתק באותו מיקום של המקור. – הדבק
 ניתן להדביק פקד שנגזר/הועתק ממסך אחר

פקדים החופפים אחד עם השני, ניתן לקבוע איזה פקד  2כאשר יש  – סידור
 האחריוצג לפני 

מצמיד שני פקדים לאותו קו. יש לבחור את הפקד הראשון. את הפקד השני יש לבחור יחד עם  – ישור
 במקלדת Ctrlלחיצה ארוכה על מקש 

 פותח את חלון המאפיינים – מאפיינים

 



 

- 14 - 
 

 שמירה, גיבוי ושכפול מסכים

סיום בניית המסך וביצוע השינויים יש ללחוץ על כפתור "שמור " בתפריט העליון. בנוסף, מומלץ  לאחר

בכדי לייבא מסך מתוך גיבוי יש  ללחוץ על כפתור "ייצא" על מנת לגבות את המסך על גבי המחשב.

 .ללחוץ על "ייבא" ולבחור את הקובץ הרלוונטי

ר קבצים חדשים כשלצד שם הקובץ יש מספר בסוגריים. ייצוא של אותו מסך מספר פעמים מיצ: שימו לב

 page design -( תבנית חדרים 2.)page design ,phc -( תבנית חדרים 1.)phcלמשל: 

 בשיטה זו ניתן גם לשכפל מסכים שיצרתם

 ודימר On/Offתכנות פעולות 

 כיבוי והדלקה

באחד הבקרים יש להיכנס למסך המאפיינים )כפתור ימני  בכדי לתכנת פקד שיפעיל ויכבה ערוץ .1

 על הפקד ובחירה ב"אפשרויות"

 יש לגשת ללשונית השלישית )שמה כשם הפקד( .2

 

 הפקד )למשל מנורה כבויה ומנורה דולקת(בלשונית זו תראו את כל מצבי  .3

 מטרהועין  –אייקונים קטנים  2מתחת לכל תמונה יופיעו  .4
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 () אייקון עין – מצב צפייה

 ( מתחת לתמונהבכדי להגדיר מתי תוצג התמונה יש ללחוץ על אייקון העין ) .5

 בחלון שיפתח יש ללחוץ לחיצה כפולה על הבקר הרלוונטי .6

כעת תפתח רשימת הערוצים של הבקר. בחרו בערוץ שהפקד מייצג ולחצו על לחצן "בחירה"  .7

 בתחתית החלון

 התנאי לתצוגה:בחלון החדש שמוצג נגדיר את  .8

 בשב( יל מצב דולקOn יש להקליד )100 

 ( בשביל מצב כבויOff יש להקליד )0 

 כעת יש ללחוץ על לחצן "בחירה" .9

 () אייקון מטרה – הגדרת פעולה

( בעת לחיצה על הפקד, יש ללחוץ על אייקון המטרה ) בוצעבכדי להגדיר את הפעולה שת  .10

 מתחת לתמונה

 

 בחלון שיפתח נבחר תחילה את סוג הפעולה: .11

 מאפשר ביצוע התנתקות מהמערכת – פעולת מערכת 

 מעבר למסך אחר. יש לבחור את המסך מהרשימה למטה על ידי לחיצה  – קישור לעמוד

 Vעל החץ שנראה כמו האות 

 (18הפעלה של תרחיש שהוגדר מראש )ראו פרק תרחישים בעמוד  – הפעלת תרחיש 

 שינוי מצב ערוץ אחד הבקרים – פקודת דרייבר 
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קר )למשל כיבוי והדלקה של נורה( נבחר בהערוצים ב דונרצה לשנות את מצב אחמאחר  .12

 בפקודת דרייבר

 עולה זו פעילה או מושהית. קוביית הבחירה לצד המילה "פעיל" בתחילת המסך מגדירה אם פ .13

יש לוודא שקובייה זו מסומנת )אחרת לא יקרה דבר כשילחצו על הפקד( ולאחר מכל ללחוץ על 

 לחצן "הבא"

 ש ללחוץ לחיצה כפולה על הבקר הרלוונטיי .14

כעת תפתח רשימת הערוצים של הבקר. בחרו בערוץ שהפקד מייצג ולחצו על לחצן "בחירה"  .15

 בתחתית החלון

 :בתיבה ליד צמד המילים "ערך להגדרה" בחלון החדש שמוצג נגדיר את הפעולה שנרצה לבצע .16

  0בכדי לכבות את הערוץ, נקליד 

 ,100נקליד  בכדי להדליק את הערוץ 

תיבת הטקסט הבאה לצד המילים "זמן לביצוע" מגדירה כמה שניות יקח לפעולה להתבצע. ערך  .17

 זה מיועד לערוצי דימר כדי ליצור תנועה חלקה

 כעת יש ללחוץ על בחירה .18

 *יש לבצע את אותה פעולה גם לצורך הגדרת כפתור לפתיחה / סגירה / עצירה של תריס או שער חשמלי

 דימר

 יש אפשרות תיכנות אוטומטית On/Offלמרות שניתן לתכנת דימר בדומה ללחצן 

תחילה יש לוודא שהפקד שבחרתם תומך בפונקציית דימר. פקדים אלה יופיעו בסוף רשימת  .1

 הפקדים.

 העכבר ולבחור במאפיינים לחוץ על הפקד עם הכפתור הימני שליש ל .2

 יש לבחור בלשונית השניה )מאפיינים( לשוניות. 3בחלון המאפיינים של פקד דימר יש רק  .3

 נלחץ על אייקון התיקייה השני, ליד השורה "קישור לבקר" .4

 בחלון שיפתח יש ללחוץ לחיצה כפולה על הבקר הרלוונטי .5

כעת תפתח רשימת הערוצים של הבקר. בחרו בערוץ שהפקד מייצג ולחצו על לחצן "בחירה"  .6

 בתחתית החלון
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 סליידר לשליטה בדימר

 אחד מפקדי הסליידר )בסוף רשימת הפקדים( יף אתיש להוס .7

 (2-6התיכנות של הסליידר זהה בדיוק לשלבי התיכנות של פקד הדימר )שלבים  .8
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 תרחישים

 תרחישים אלה הם אוסף פעולות שרצות יחד במקביל, או אחת אחרי השניה.

 להוספת תרחיש חדש לחצו על הפלוס לצד המילה "תרחיש" בתפריט מימין .1

 

 הזינו שם לתרחיש )ניתן לשנות את השם בהמשך( ולחצו על "אישור" .2

 Smartbusבתיבת הבחירה בתחתית המסך )"בחר/י דרייבר..."( בחרו את הדרייבר  .3
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 פיעו שדות חדשים:כעת יו .4

 שהפעולה תתבצעלפני כמה זמן יחלוף  –)שניות : דקות(  זמן השעייה 

 בחירת הבקר שרצה להפעיל מתוך רשימת הבקרים – בקר 

  בחירת הערוץ שנרצה להפעיל בבקר שבחרנו –ערוץ 

  לאחר שתבחרו ערוץ יופיע שדה ערך ההפעלה: עבור ערוצי  –ערך ההפעלהRelay 

 ועבור ערוץ דימר תוכלו לבחור את עוצמת האור, On/Offיופיע מתג 

 לאחר שבחרתם את זמן ההשהייה, הבקר והערוץ שתרצו להפעיל, לחצו על הכפתור ה"+" .5

. בטבלה וצג מעל שורת השדות להוספת פעולה חדשההפעולה שהוספתם תתווסף לטבלה שת .6

 זו תוכלו לבצע שינויים בפעולות שהוספתם

 כפתורים בכל שורה: 3פיעו בטבלה לצד הפעולות שהוספתם יו

 מחיקת הפעולה 

 שכפול הפעולה לשורה נוספת 

 שמירת שינויים בפעולה 

 שמשנים ערכים בפעולה אחרתלפני כל שינוי שתבצעו באחת הפעולות יש לשמור : שימו לב
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 תזמונים

 .תזמונים אלו תרחישים שיתבצעו אוטומטית בזמן מסויים

 " בתפריט מימיןתזמוןהמילה "לחצו על הפלוס לצד תזמונים להוספת  .1

 )ניתן לשנות את השם בהמשך( ולחצו על "אישור" לתזמוןהזינו שם  .2

 

 ודאו שהקובייה לצד המילה "פעיל" מסומנת. כל עוד "פעיל" לא מסומן התזמון לא יתרחש .3

 בשורת התרחיש יש לבחור את התרחיש שתרצו שיופעל .4

 התזמונים:בסוג התזמון, בחרו את אחד משלושת סוגי  .5

 Weekly – פעולה חוזרת כל שבוע בימים ובשעה שתבחרו 

 Jewish –  או לפי חגים ומועדים ושעהלפי תאריך עברי 

 Gregorian – לפי תאריך ושעה בלוח שנה לועזי 

 אין צורך לשמור. שינויים שתבצעו במסך התזמונים נשמרים באופן אוטומטי .6
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 עברילוח שנה 

 תזמונים שבועיים
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 יהספר

 

 יצירת פקד חדש

 לוח שנה לועזי
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 לחצו על כפתור "הוסף פקד" בחלקו העליון של המסך .1

 כעת יפתח חלון קטן במקום בו היה הכפתור .2

תחת "שם הפקד" רשמו את השם שתרצו לתת לפקד. תזכרו שבעמוד עיצוב המסכים הפקדים  .3

 של השם abcמסודרים לפי סדר ה 

 

 בחרו את סוג הפקד: .4

  )זהו פקד רגיל המשמש למעבר בין מסכים ולהדלקות  –שם מצב )כפתורOn/Off 

  )פקד זה מיועד להצגת תאורת דימר. התמוה הראשונה שתוסיפו תהיה  –רצף )מצבים

(, ואילו כל התמונות ביניהן 100%מצב כבוי, התמונה האחרונה תהיה מצב דולק  מלא)

 יוצגו במצב דולק חלקי לפי הסדר

  )פקד פס גלילה לכיוון עוצמת דימר –רצף )סליידר 

 בחרם יופיעו בחלון הקטןכעת תגררו תמונות מהמחשב לתוך הדפדפן והתמונות ש .5

 

 התעלמו מהמספרים המוצגים לצד התמונות ולחצו "הוסף" .6

אם העליתם תמונה לא נכונה, או שהתמונות עלו בסדר שגוי, יש להסיר את התמונה על ידי שימו לב: 

 לחיצה עליה

 עידכון וגיבוי פקדים

 :לחצו על הפקד שיצרתם ברשימת הפקדים ויפתח חלון המאפיינים
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 ( מתחת לתמונות קובע אילו מהתמונות תוצג במסך הספרייה)הבחירה  כפתור 

 "לשינוי שם יש לשנות את הטקסט בשדה "שם 

 לחצן שמירה ישמור את השינויים שביצעתם 

 לחצן מחיקה ימחק את הפקד מהספריה 

  לחצן ייצא ישמור במחשב קובץ גיבוי של הפקד אותו ניתן לייבא בתפריט העליון של הספריה

 שנשמר הוא לא קובץ תמונה( )הקובץ

 השאירו את שאר הנתונים )המספרים, "פשוט" וקבוצה( כפי שהםשימו לב: 

 םמימתקדטיפים 

 יצירת טיימר לדוד

 בכדי לייצר טיימר לדוד שיכבה אחרי מספר דקות, ניצור תרחיש חדש .1

 דקות" 30נקרא לתרחיש לפי כמות הזמן שנרצה שהדוד יפעל. למשל "דוד  .2

 00:00הראשונה נוסיף הדלקה של הדוד עם השהייה בפעולה  .3

 30:00הדוד עם השהייה של  כיבוינוסיף פעולה נוספת, ל .4
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 שמרו את התרחיש ותצרו תרחישים נוספים לפי גדלי הזמן שתרצו .5

 במסך שדרכו תדליקו את הדוד, תוסיפו פקד עבור כל אחד מהתרחישים שיצרתם .6

תרחיש, נפתח את חלון המאפיינים שלו, ובלשונית כדי להגדיר לפקד להפעיל את ה להזכירכם:

ובחר את האחד התרחישים שיצרנו עבור  Sequenceהשניה נגדיר פעולה )אייקון מטרה( מסוג 

 הדוד

 

 IPבמקום  Domainכנסיה באמצעות 

 יש לבצע את השלבים הבאים IPבכדי לגשת למערכת באמצעות כתובת דומיין קבועה ולא על ידי 

  http://freedns.afraid.orgהכנסו לאתר  .1

 ”!Sign Up“בתחתית המסך לחצו על הקישור  .2

" )בצבע כחול( השמאלי ביותר )מתחת לעמודת Select"-בחלון שיפתח, לחצו על כפתור ה .3

“Starter”) 

, ”I agree to abide by the Terms and Conditions“ליד  Vמלאו את הטופס כולל סימון  .4

 .”Send activation email“ולחצו על הכפתור 

ובו קישור לאימות החשבון שיצרתם. לחצו ( FreeDNS)לאחר מספר רגעים תקבלו מייל מהאתר  .5

 על הקישור ויפתח דף חדש של האתר.

 במרכז המסך ”Add a subdomain“בדף שנפתח לחצו על  .6

http://freedns.afraid.org/
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 Subdomainבחרו שם שתזכרו והזינו אותו בשורת  .7

 תבחרו שירות דומיין מתור רשימת הדומיינים. .8

. [domain].[subdomain]הכתובת איתה תתחברו למערכת הבית החכם תהיה  שימו לב:

" אז mooo.com" והדומיין הוא "smarthomeשבחרתם הוא " -subdomainלמשל, אם ה

 "smarthome.moo.comהכתובת של האפליקציה תהיה "

החיצונית שלכם )ניתן למצוא את הכתובת על  IPין את כתובת היש להז destination-בשורת ה .9

 בגוגל( ”myIP“ידי חיפוש 

 ”Save“את האותיות המופיעות בתמונה ולחצו על  הקלידו ףלבסו .10

 Dynamic DNSנבחר באפשרות  For Membersבתפריט משמאל  .11

 "Programmer's XML APIבחלקו העליון של המסך לחצו על " .12

 XMLט המופיע במסך, לחצו על בשורה השניה של הטקס .13

תווים וספרות אחרי תו  16". בשורה זו יופיעו <url>ש. חפשו שורה המתחילה ב"יפתח חלון חד .14

 התווים 16"?". העתיקו את 

לחצו על "הגדרות" בתפריט מימין ותחתיו על  – Smart Home Controlחזרה במערכת  .15

 "הגדרות"

 בתפריט ההגדרות לחצו על "מידע" .16

 "afraid.orgדינאמי" תבחרו ב" DNSבשורת "שרת  .17

 התווים שהעתקתם 16"( הדביקו את afraid.org קוד עבורבשורה מתחחת )" .18

 כעת תוכלו להתחבר לאפליקציה באמצעות הדומיין שיצרתם .19

 אינדקס אייקונים

 שם פקד תמונה

     

Curtain_ArrowDown 

     

Curtain_ArrowLeft 
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Curtain_ArrowRight 

     

Curtain_ArrowUp 

    

Curtain_IO_Close 

    

Curtain_IO_Open 

    

Curtain_LR_Close 

    

Curtain_LR_Open 

    

Curtain_RL_Close 
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Curtain_RL_Open 

    

Curtain_UD_Close 

    

Curtain_UD_Open 

  

Heat_BathHeater 

   

Heat_Boiler 

   

Light_Bulb 

   

Light_Chandelier 
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Light_Chandelier_2 

    

Light_Lamp 

      

Light_Projector_B 

      

Light_Projector_G 

      

Light_Projector_R 

      

Light_Projector_W 

      

Light_Projector_Y 
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Light_RGB 

  

Light_Spot 

     
Light_SpotLine 

    

Light_UpDown 

 

Room_Bar 

 

Room_Bath 

 

Room_Bed_1 

 

Room_Bed_2 

 

Room_Bed_3 
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Room_Bed_4 

 

Room_Cinema_1 

 

Room_Cinema_2 

 

Room_Garden 

 

Room_Kitchen_1 

 

Room_Kitchen_2 

 

Room_Office_1 

 

Room_Office_2 
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Room_Sofa 

 

Room_TV 

 

Room_Toilet 

 

Room_Toys 

 

Seq_Cake 

 

Seq_Enter 

 

Seq_Evning 
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Seq_Exit 

 

Seq_Morning 

 

Seq_Night 

 

Seq_Party 

 

Seq_Pool 

 

Seq_Romantic 

 

UI_Back 
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UI_GrayArea 

 

UI_Menu_Curtain 

 

UI_Menu_Curtain_Active 

 

UI_Menu_Light 

 

UI_Menu_Light_Active 

 

UI_Menu_Seq 

 

UI_Menu_Seq_Active 

 UI_Page 



 

- 35 - 
 

 UI_Page_Active 

 

Light_Bulb_Dim 

 

Light_Chandelier_Dim 

 
Slider_H 

 


