הגדרת מתג תאורה פנימי חכם באפליקציה
פתח את אפליקציית ( BeHomeאם האפליקציה אינה מותקנת במכשירך כנס אל חנות
האפליקציות והורד אותה כעת)
ובחר באפשרות "הוסף מכשיר"
כנס לתפריט
בחר את הקטגוריה המתאימה עבור מתג תאורה פנימי חכם
בחר את המתג בהתאם לדגם שברשותך
המשך בהתאם להוראות המופיעות על גבי המסך
בסיום הגדרת המתג באפשרותך להגדיר לוח זמנים באפליקציה ו/או תרחישים באמצעות אתר
השירות בכתובתhttps://behomereg.bezeq.co.il/ :

הבית החכם של בזק

מדריך התקנה
מתג תאורה פנימי חכם

מפרט טכני
מתח
עומס מירבי
זרם
טמפרטורת בסביבת עבודה
תדר Z-Wave

230V/50Hz
2500W
11A
0-40º C
916MHz
מק"ט בזק 132670

המוצר נבדק ואושר על ידי מת"י (מכון התקנים הישראלי) כמתאים לדרישות התקן הישראלי ת"י 33

התקנת מתג תאורה פנימי חכם (על בסיס המתג הקיים)

תיאור והסבר נורית וממשקים

(ההתקנה תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד)

1

2

1

2

כפתור
הוספה/
הסרה
לרשת ה -
Z-Wave

3

בחיבור ראשוני לרשת החשמל המתג נכנס מיד למצב הוספה לרשת הZ-Wave -
וזאת למשך  2דקות ,בזמן זה אין צורך בלחיצה על הכפתור הפיזי לצורך הגדרת המתג
באפליקציה.
 3לחיצות מהירות בתוך  2שניות ,להכנסת המתג למצב הוספה  /הסרה מרשת ה – Z-Wave

נורית חיווי

מצב

תיאור

(נמצאת
פנימית
מתחת
לכפתור)

כבוי

לא מתבצעת אף פעולה  /הגלאי מחובר לנתב ה Be -

מהבהבת פעם אחת

בעת הכנסה  /הסרה מרשת ה – Z-Wave

מהבהבת קבוע

בעת חיבור ראשוני לרשת החשמל

מהבהבת כל  3שניות

הגלאי לא מחובר לנתב ה Be -

מהבהבת במרווחים של  0.2שניות כאשר קיים עומס יתר
3

אנטנת Z-wave

ניתן להוציא את האנטנה מחוץ לקופסת התריס במידה ואין קליטה בין הנתב למתג
התריס החכם (נדרש במקרים בהם הנתב רחוק מאוד מהמתג)

זהירות :יש לנתק את זרם החשמל על ידי כיבוי
מפסק הזרם הראשי בלוח החשמל כדי למנוע שריפה,
התחשמלות או מוות!
שים לב! לצורך ביצוע ההתקנה נדרש פאזה (מתח )230
ו ( 0 -מתח  )230עבור המתג ,ללא שניהם המוצר לא
יעבוד
 .1נתק את המתג הקיים
 .2חבר את החוטים בהתאם לתרשים חיבור חוטי חשמל המופיע
מטה והדק אותם בעזרת הבורג
 .3הגדר את המתג באפליקציה על פי ההסבר המפורט בדף הבא
 .4בסיום הגדרת המתג הכנס את מתג התריס החכם פנימה
ולאחריו החזר את מתג התריס הרגיל למקומו

