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מדריך למשתמש

מתאים לדגמים :
HS-EUIL-BRS86, HS-EUIL-BS86
HS-EUIL-BRS86-A, HS-EUIL-BRS86-B 
HS-EU-SO, HS-IL-SO, HS-EUIL-BO86
HS-EUIL-DO86, HS-EUIL-CUS86, HS-EUIL-SHS86

HS-EU-IWS086, HS-IL-IWS086
HS-IL-IWSO55, HS-IL-IWBS55
HS-IL-BRS55-A, HS-IL-BRS55-B
HS-EUIL-MWS86 , HS-EUIL-MWS55

www.homismart.co.il

הורד את האפליקציה בחינם 
מחנות האפליקציות של גוגל 

ואפל

Smart devices 2.4 GHz
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 ! HomiSmart ברכות על התחברותך למשפחת
במדריך זה הסבר על התקנה והפעלה של מכשיר HomiSmart החדש שלך

 לפני ההתקנה נא ודא שיש ברשותך :
 	Wifi 2.4GHZ b/g/n802.11 נתב 
סיסמה של הנתב שלך )יש צורך בחיבור לנתב מאובטח בסיסמה(	 
אפליקציה HomiSmart המותקנת בטלפון החכם שלך, 	 

ניתן להוריד את האפליקציה של homismart בחינם 
מ-Appstore או googlplay או לסרוק את קוד QRבתיבה

אם כבר מותקנת ברשותך יחידת שליטה מרכזית 
וברצונך לחבר מכשיר חדש למערכת, דלג לעמוד 6 במדריך זה לפרק: 

שיוך היחידה המרכזית עם מכשיר חדש. 
www.homismart.co.il כדי לודא שהמכשיר החדש תואם  בקר באתר הבית 

ליחידת השליטה המותקנת אצלך 

  
       יש לשים לב

פריטים הדורשים התקנה בתוך הקיר חייבים להיות מותקנים 
על ידי חשמלאי מוסמך !

המוצרים המיועדים לשימוש בתוך הבית ומתאימים לטמפרטורות
C ° 40 20- עד

לא מתאים לחיבורים תלת פאזיים
דירוג חשמלי :

16A 50/60 מקסימוםHz , 110-240V  : מתח וזרם כניסה
16A 50/60 מקסימוםHz , 110-240V  : מתח וזרם יציאה

היחידה המרכזית מתחברת לכל שקע רגיל עם ספק הכוח המצורף)9 וולט(
אחריות של 12 חודשים כנגד פגמי ייצור ופגמים . 

כל פריטי HomiSmart נבדקו ואושרו על ידי מכוני תקנים באירופה
ומכון התקנים הישראלי. 
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Homismart האפליקציה

האפליקציה של HomiSmart מאפשרת ריבוי משתמשים 
אשר יכולים להיכנס בו זמנית לאפליקציה ולשלוט במכשירי החשמל שלהם בזמן 

אמת תוך הצגת מצב האביזרים בבית לכולם.

א. צור חשבון 

1. במסך הראשי, יש לבחור “ חשבון חדש “ 
    יש למלא כתובת דוא”ל ולבחור סיסמה . 

    הסיסמה חייבת לכלול אותיות
    )גדולות וקטנות( וספרות

2. לאחר שתסכים לתנאי השימוש לחץ על “הבא” 

3. תתקבל הודעת דוא”ל 
    יש לגשת לתיבת המייל שהוזנה ולהפעיל 

  .Activated את החשבון באמצעות לחיצה על    
    לאחר השלמת הרישום יש להמשיך ל-

  Wifi הגדרות    
1

2 3
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ב. הוספת יחידת שליטה מרכזית חדשה

Homismart 1. התחבר לאפליקציה
wifi וודא שהמכשיר שלך מחובר לרשת    

* Wifi לחץ על הגדרות    

2. חבר את היחידה הראשית ולחץ על הכפתור 
למשך 15 שניות עד שהנורית הכחולה תתחיל  

להבהב , סימן  לכך שהמכשיר מוכן להתקנה
   )מהירות ההבהוב תשתנה לאחר 7 שניות – 

יש להמשיך וללחוץ(

*   הערה: לאחר 3 דקות של חוסר שימוש ,האור 
יחדל  להבהב ויחידת השליטה המרכזית תצא 

ממצב התקנה . 

 לחץ על הכפתור
למשך 15 שניות

*

1

2

3

3. התחל התקנה באמצעות האפליקציה
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הגדרות Wifi בהתאם למכשיר שברשותך מסוג אפל או אנדרואיד
שים לב שהנך מחובר לרשת האלחוטית שלך

AppleAndroid

8

7

 Wifi בסופו של תהליך הגדרות
האור הכחול ביחידה המרכזית יאיר ברציפות 

לחץ על שלב 1 
“נווט למסך ההגדרות”

חזור לאפליקציה-הומיסמרט 

”Homismart Wifi“ בחר ברשת

לחץ    לאישור והמתן כ30 שניות 
לסיום התהליך  

הזן את כתובת הדוא”ל)שם המשתמש( והסיסמה שלך 
ודא שוב כי הנך מחובר לרשת האלחוטית שלך. 

שלבים 

44

5

5

6
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ג. שיוך יחידת השליטה המרכזית עם מכשיר חדש )שקע או מתג( 

מתג  או  שקע  להתקנת  מוסמך  בחשמלאי  להעזר  יש  השיוך  תהליך  לפני 
שמותאם לתוך הקיר. במידה וברשותך שקע או מתג חיצוני חבר לחשמל 

והתחל בתהליך השיוך.

1. שיוך אוטומטי המתבצע עי לחיצה על הכפתור
בתפריט הראשי יש לבחור בסימן + )הוספה(   

 לחץ על הכפתור
למשך 7 שניות

לנוחיותך יש 3 דרכים לשיוך היחידה המרכזית עם המתג/השקע החכם
בחר את הדרך הרצויה לך : 1 שיוך אוטומטי

 QR 2. באמצעות סריקת קוד                                      
                                      3. על ידי הקלדה ידנית

 

ביחידת השליטה המרכזית לחץ על הכפתור במשך 7 שניות עד שהנורית 
הכחולה מתחילה להבהב , ההבהוב מציין שהיא מוכנה לשיוך.
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חבר את המכשיר החדש לחשמל. לחץ על הכפתור הראשי למשך 7 שניות עד 
שהאור יתחיל להבהב במהירות. האור הפסיק להבהב בשני המכשירים, פעולת 
שהוסף  לפריט  אייקון  ובחר  המכשיר  שם  את  בהצלחה.הוסף  בוצעה  השיוך 

)אייקון זה ניתן לשינוי בהמשך(  

 2/3. הוספת מכשיר על ידי סריקת קוד QR  המופיע על התווית בגב 
האביזר או על ידי הקלדה ידנית.

        א. בתפריט הראשי יש ללחוץ על סימן +) הוספה(
        ב. יש לבחור בסימן + בחלק העליון של המסך להוספת מכשיר חדש

 לחץ על הכפתור
למשך 7 שניות

בא
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יש לבחור בסריקת QR קוד -כדי לסרוק את הקוד שמופיע על תווית 
המכשיר ,המספר הסידורי והסיסמה יתווספו באופן אוטומטי אל השדות ,

או- להקליד ידנית את המספר הסידורי והסיסמה אשר מופיעים
בצד האחורי של המכשיר על גבי התווית

חבר את המכשיר 
לחץ על סימן V על מנת לאשר את התהליך

הוסף את שם המכשיר ובחר אייקון



9

ד. פעולת התקשורת מתבצעת כך שמהאפליקציה עוברת הדרישה לשרת, 
ממנו מגיעה לראוטר בבית המשתמש ומשם ליחידת השליטה המרכזית 

RF2.4GHz ומהיחידה המרכזית המידע מועבר בתדר Wifi באמצעות
לשקעים ולמפסקים

הפעלה וכיבוי של השקעים או המתגים תעשה באמצעות האפליקציה
 או באמצעות לחיצה על הכפתור ההפעלה הראשי,

אור ירוק ידלק כדי לציין כי המכשיר עובד כעת.

ברכות על הצטרפותך למשפחת הומיסמרט

.www.homismart.co.il  : לשאלות נוספות בקרו באתר הבית

שים לב: לאחר 3 דקות של חוסר שימוש ,האור יחדל  להבהב ויחידת 
השליטה המרכזית תצא ממצב התקנה.

או

בעת תהליך שיוך יחידת השליטה המרכזית לשקע או מפסק חכם, 
הנורית הכחולה תהבהב כאינדיקציה למצב התקנה

יש לחזור על פעולת השיוך לכל אביזר חדש שקע או מפסק .
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www.homismart.co.il

חברת הומיסמרט  פיתחה ועברה את כל בדיקות התקינה האירופאיות 
והישראליות בהתאם לתקנים :

                          IEC 60950-1:2005 (2ND edition) /EN 60950-1:2006
המפסקים מתוצרתנו :

;HS-EUIL-BRS86; HS-EUIL-BRS86-A
 HS-EUIL-BRS86-B; HS-EUIL-BS86; HS-EUIL-SHS86

  HS-EUIL-CUS86; HS-EUIL-DO86; HS-EUIL-BO86
עברו תקינה בהתאם ל: IEC/EN 60669-2-1 PART 2-1 מפסקים אלקטרונים

עם תקינה ישראלית ,ת”י 33 
השקעים מתוצרתנו:

 HS-IL-SO; HS-IL-IWSO86
                 IEC/EN 60884-1:2002+A1:2006+A2:2013 :עברו תקינה בהתאם ל

עם תקינה ישראלית ,ת”י 32

הצהרת תאימות

הוראות לשימוש בספק כוח:                   
יש לפעול עפ”י הכללים הבאים בעת שימוש בספק כוח:

ודא שלמות ותקינות כבל החשמל	 
אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות	 
אין לפתוח את ספק הכוח , במקרה של בעיה יש לפנות למעבדת השרות הקרובה	 
יש להרחיק את ספק הכוח מנוזלים	 
במקרה של ריח מוזר ,רעשים שמקורם בספק הכוח יש לנתקו מיידית מרשת        	 

החשמל ולפנות למעבדת שרות
ספק הכוח מיועד לשימוש בתוך המבנה בלבד לא לשימוש חיצוני ולא בסביבה לחה	 
אין לחתוך לשבור ולעקם את כבל החשמל	 
אין להניח חפצים על כבל החשמל או להניח לו להתחמם יתר על המידה שכן הדבר 	 

עלול לגרום נזק,דליקה או התחשמלות.
לפני ניקוי ספק הכוח ציש לנתקו מרשת החשמל	 
יש להקפיד לתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי ומוכן לשימוש	 

אזהרה:
אין להחליף את כבל הזינה בתחליפים לא מקוריים, חיבור לקוי עלול לגרום 	 

להתחשמלות המשתמש
בשימוש על כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל	 
מיועד לשימוש פנימי בלבד	 
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בקרו באתר הבית שלנו לחדשות ועדכונים
www.homismart.co.il

האפליקציה מותאמת לטלפונים חכמים בעלי גרסת 
אנדרואיד 4.4 ומעלה ו-iOS 9 ומעלה
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משפחת המוצרים של הומיסמרט, מאפשרת שליטה במכשירי חשמל 
מכל מקום באמצעות הסמארטפון, קביעת טיימרים לשימוש יומיומי 

והפעלה בזמנים רצויים, הפחתת צריכת האנרגיה וחסכון בעלויות 
החשמל.   

דרישות מערכת:
ראוטר ביתי עם קישוריות 

                                                Wi-Fi Router 2.4GHz 802.11 b/g/n

האפליקציה של הומיסמרט תומכת ב-15 שפות:
אנגלית, רוסית, גרמנית, צרפתית, איטלקית, פורטוגזית, עברית, 

ערבית, ספרדית, הולנדית, תאילנדית, אמהרית, הונגרית, יפנית וסינית.

בקרו באתר הבית שלנו לחדשות ועדכונים
www.homismart.co.il

האפליקציה מותאמת לטלפונים חכמים בעלי גרסת 
אנדרואיד 4.4 ומעלה ו-iOS 9 ומעלה
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