לומינס תאורה בע"מ מציגה

מהפכת השליטה בתאורה
מתג  WIFIחכם לשליטה בתאורה
באמצעות הסמארטפון
LS-WI-1

יכולות שליטה על מתג הWIFI-

אופן החיבור של מתג הWIFI-
●

החיבור חייב להתבצע על ידי חשמלאי מוסמך

●

לפני החיבור  -חובה לנתק את זרם החשמל

●

יש לחבר את מתג ה WIFI-בתוך גוף התאורה  /לצד גוף התאורה או מאחורי מפסק הקיר במידת האפשר.

●

בכל מקרה ,יש לחבר את מודול מתג ה WIFI-בין המפסק לבין גוף התאורה.

●

אין לסגור את גוף התאורה עד להצמדה של סופית של המתג לאפליקציה.

שליטה מהסמארטפון
●

הורדת אפליקציית  Smart Lifeמחנות האפליקציות

●

ביצוע תהליך הרשמה באפליקציה

●

יצירה של "בית" באפליקציה

●

בונוס  -אפשרות שליטה משעונים חכמים

●

בונוס  -הוספת האפליקציה כ Widget-לגישה מהירה למתג

הצמדת מתג ה WIFI-לאפליקציה
.1

לפני תחילת תהליך ההצמדה ,יש לוודא שהסמארטפון מחובר ל WIFI-הביתי )אליו נחבר מתג ה (WIFI-וכי יש ברשותך
את פרטי ההתחברות לרשת ה.WIFI-

.2

בכדי להתחיל בתהליך הצמדת מתג חדש לאפליקציה יש ללחוץ על הכפתור  Add Deviceאו אייקון הפלוס בחלק
העליון של האפליקציה

.3

מתוך כלל האפשרויות ,יש לבחור בSwitch Wi-Fi-

.4

כעת ,יש ללחוץ לחיצה ארוכה על הכפתור השחור במתג ה ,WIFI-יש להשאיר לחוץ על להופעת נורה אדומה מהבהבת
לצד אייקון הWIFI-

.5

כאשר הנורה החלה להבהב יש לשחרר את הכפתור השחר במתג.

.6

באפליקציה יש ללחוץ על הכפתור Confirm indicator rapidly blick

.7

יש להזין את הסיסמה של רשת ה WIFI-הביתית וללחוץ Confirm

.8

האפליקציה תחפש את המתג  -תהליך שעשוי לקחת כדקה .במידה והתהליך נכשל יש להתחיל מחדש מסעיף .4

.9

בעת הצלחה ,ניתן ללחוץ על אייקון העיפרון ולתת לו שם .שם זה ישמש אותנו לזיהוי המתג באפליקציה ולשליטה קולית

יכולות שליטה
●

מהמסך הראשי של האפליקציה ניתן לראות אינדיקציה עם המתג דלוק או מכובה ,ניתן ללחוץ על האינדיקטור כדי
לכבות  /להדליק את המתג

●

מהמסך הראשי של האפליקציה ,ניתן ללחוץ על המתג עצמו .כעת ניתן לראות את האינדקציה בגדול וללחוץ עליו כדי
לכבות  /להדליק את המתג

●

ניתן להגדיר ) CountDownשעון עצר( שאומר "בעוד כמה זמן לשנות את מצב המתג"  -במידה והוא כעת מכובה,
הפעולה תדליק; במידה והוא דלוק ,הפעולה תכבה.

●

ניתן להגדיר ) Timerתזמון הפעלה(  -סט של זמנים שבהם ינתנו הוראות למתג להידלק או להיכבות

●

מצב המתג מגיע כבררת מחדל בהגדרת  ,Onlineהמשמעות היא שכאשר סוגרים את המפסק ופותחים מחדש,
המנורה תדלק ,ללא תלות באפליקציה .ניתן לשנות זאת דרך המסך של המתג באפליקציה ולחיצה על  Settingsושינוי
של  Device Restart Statusל.Offline-

קבוצות
●

ניתן לקבץ מספר מתגים לקבוצת שליטה אחת  -פעולה זו מבטלת את האפשרות לשלוט על מתג ספציפי.

●

נכנסים דרך האפליקציה לאחד המתגים שרוצים ליצור ממנו קבוצה.

●

לוחצים על אייקון העיפרון בחלק העליון של המסך.

●

בוחרים Create Group

●

בוחרים את המתגים שרוצים להוסיף לקבוצה על ידי לחיצה עליהם

●

בסיום לוחצים על הכפתור  Confirmבחלק העליון

●

בוחרים שם לקבוצה ושומרים

●

מהמסך הראשי ניתן לשלוט על הקבוצה כולה באותו אותו ששולטים על מתג ספציפי ,ניתן להיכנס לקבוצה ולהגדיר לכל
הקבוצה ) Timerתזמון הפעלה(.

●

כדי להוסיף  /להוריד מתגים מקבוצה יש להיכנס לקבוצה ללחוץ על אייקון העיפרון ולבחור ב.Manage Group Device-

שיתוף בין מכשירים
●

במידה ויש יותר ממכשיר אחד שרוצים שישלוט על המתגים ,ניתן לשתף את המתגים בין מכשירים.

●

כל מכשיר שמעוניין לשלוט על המתגים צריך להוריד את האפליקציה ולהירשם )כל מכשיר דורש הרשמה נפרדת  -אין
לשתף את פרטי ההתחברות לאפליקציה בין מכשירים שונים(.

●

ניתן לשתף מתג ספציפי ,קבוצה ספציפית או את כל "הבית".

שיתוף כל "הבית"
●

לחיצה בצד שמאל למעלה על שם הבית ואז  ,Home Managementבחירה נוספת בשם הבית.

●

לחיצה על  - Add Memberהזנת שם וכתובת דוא"ל  /הטלפון שאיתו נרשם מי שאנחנו משתפים איתו

●

ניתן לבחור את התפקיד שלו ,האם הוא משתמש רגיל ) (Common Memberאו מנהל ) - (Administratorמשתמש רגיל
יכול לשלוט על המתגים ,מנהל יכול גם לנהל אותם

●

המשתמש יקבל הודעה על השיתוף ,בכדי לאשר את השיתוף ,הוא צריך לפתוח את האפליקציה ,לגשת לHome-
 Managementולאשר את השיתוף.

שיתוף מתג ספציפי  /קבוצה ספציפית
●

יש להיכנס למסך המתג  /הקבוצה באפליקציה וללחוץ על אייקון העיפרון בחלק העליון

●

יש לבחור בShare Device / Group-

●

יש ללחוץ על  Add Sharingולהזין את כתובת דוא"ל  /הטלפון שאיתו נרשם מי שאנחנו משתפים איתו את המתג

שליטה קולית
●

באמצעות האפליקציה ניתן לשלוט על המתגים באנגלית בלבד.

●

באמצעות האפליקציה ניתן ללחוץ על אייקון המיקרופון בחלק העליון ולשלוט על המתגים קולית.

●

פקודות אפשרויות turn on :ושם המתג  turn off /ושם המתג ,לדוגמה turn on left light

●

ניתן להשתמש עם  Amazon Alexa, Google Assistantאו כל ישום  IFTTTאחר

יכולות מתקדמות
●

שליטה באמצעות השעון החכם של אפל Apple Watch -

●

הוספה כ Widget-בסמארטפון לשליטה מהירה ללא צורך לכניסה לאפליקציה  -אייפון ואנדרואיד

●

אפשרות הגדרה של פעולות הדלקה וכיבוי אוטומטיים  -בהתאם לזריחה  /שקיעה ,בהתאם למזג האוויר או מבוסס מיקום

●

קיימת אפשרות שליטה דרך שעונים אחרים  Garmin / Samsung -באמצעות אפליקציות נפרדות

