
הבית החכם של בזק

מדריך התקנה
 חיישן חכם למזגן
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יצרנים נוספים עבור החברה

AUX, GREE, MIDEA, KELON, AIRWELL, HISENSE

AUX, CHIGO, KELON

CHIGO, MIDEA, KELON

GREE, GALANZ

CHIGO, MIDEA, KELON

 שם החברה

ELECTRA )אלקטרה(

PILOT/FAMILY )פיילוט/ פמילי(

TORNADO )טורנדו(

TADIRAN )תדיראן(

SAGA )סאגה(

יצרנים נוספים

0-40ºC ; )ללא עיבוי(
0-50ºC

916MHz
8 מטר בקו ראייה ישיר מול המזגן ובסביבה 

ללא הפרעות
 USB או מחבר AA 2 סוללות אלקליין בגודל

מתח DC ב 5V ו 1A )לא כלול בערכה(

מפרט טכני

טמפרטורת בסביבת עבודה
טמפרטורת אחסון 

Z-Wave תדר
מרחק פעולת אינפרה-אדום

הפעלה באמצעות

 בסיום הגדרת המתג באפשרותך להגדיר לוח זמנים באפליקציה
ו/או תרחישים באמצעות אתר השירות בכתובת

https://behomereg.bezeq.co.il/



תיאור והסבר נורית וממשקים
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כפתור הוספה / הסרה 
Z-Wave - לרשת ה

דיודת )מנורה( 
אינפרה-אדום

חיישן טמפרטורה

Micro USB כניסת

כניסה למאריך חיישן 
אינפרה-אדום
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נורית חיווי

3 לחיצות מהירות בתוך שניה אחת להכנסת המתג 
Z-Wave - למצב הוספה / הסרה מרשת ה

מיקום מנורת האינפרה-אדום

מדידת הטמפרטורה באזור בו נמצא החיישן

אופציונאלי - הפעלת הגלאי באמצעות ספק כח )לא כלול בערכה(

אופציונאלי - חיבור מאריך לאינפרה-אדום )לא כלול בערכה(

מצב
כבוי

מהבהבת פעם אחת בירוק

מהבהבת פעמיים בירוק

מהבהבת פעמיים באדום

תיאור
לא מתבצעת אף פעולה

בכל פעם שמתקבלת פקודה 
תקינה מהאפליקציה 

כניסה למצב הוספה / הסרה 
Z-Wave - לרשת ה

הקוד הנבחר נקלט בהצלחה 
בגלאי נכשל בהוספה / הסרה 

Z-Wave -לרשת ה

הגדרת חיישן מזגן באפליקציה
פתח את מגירת הסוללות והכנס את שתי סוללות ה – AA, בסיום סגור את 

מגירת הסוללות
מקם את חיישן המזגן בסמוך למזגן ובקו ישיר מול יחידת המזגן )ניתן למקם 

את החיישן בכל מקום בו השלט המקורי של המזגן מתפקד( 
טרם הגדרת החיישן וודא כי המזגן כבוי

פתח את אפליקציית BeHome )אם האפליקציה אינה מותקנת במכשירך כנס 
אל חנות האפליקציות והורד אותה כעת(

כנס לתפריט        בחר באפשרות "הוסף מכשיר"
בחר את הקטגוריה המתאימה עבור גלאי מזגן
בחר את גלאי המזגן בהתאם לדגם שברשותך 

המשך בהתאם להוראות המופיעות על גבי המסך
 בסיום, היכנס לכתובת: www.behomereg.co.il בדפדפן באמצעות

פרטי החשבון שלך
לחץ על 'פרטי המזגן'

תחת לשונית 'תצורה מתקדמת' בחר את היצרן והקוד המתאימים

שים לב!
לכל יצרן יש מספר קודים אפשריים, יש לנסות את הקודים לפי סדר הופעתם 

עד להצלחה בהפעלת המזגן
חלק מהקודים לא תומכים בהפעלת המזגן במצב חימום, במידה ובמזגן קיים 

מצב חימום אך הקוד הנבחר אינו תומך בכך יש לנסות את הקוד הבא עד 
לבחירת קוד נכון

ליצרנים ולדגמי מזגנים שונים קיימים אפשרויות שונות, לדוגמה:
 18°C-30°C חלק מהמזגנים תומכים בטמפרטורות של בין

במידה ותקבע 17°C המזגן לא יגיב לכך
ייתכן שדגם המזגן שברשותך מיוצר על ידי חברה אחרת )קיימות חברות אשר 
מייצרות את המזגנים שלהם על ידי יצרנים אחרים, למשל: היצרן AUX מייצר 

.)Electra עבור חברת
במידה והקודים המופיעים תחת החברה שברשותך אינם מפעילים את המזגן 

יש לנסות את הקודים של היצרנים הנוספים כפי שמופיע בטבלה בדף הבא


