
WiFi +

מזגן אינפרא אדום חכם הנשלט ע"י אפליקציה.
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חברת B-TOUCH יבואנית מוצרי בית חכם בישראל, 
מודה לך שבחרת לרכוש מוצר זה.

בגמר ההתקנה, יהיה ניתן לשלוט במזגן בצורה ידנית או
בעזרת אפליקציה -מכל מקום, בכל זמן.

 WiFi האינפרא אדום החכם מתאים לרשת
2.4GHz ביתית בתדר



•כאשר מופיע "התקן נוסף בהצלחה", פירוש הדבר שהחיבור הושלם 
והאינפרא האדום החכם מוכן לפעולה דרך האפליקציה.

כעת ניתן למצוא את "קוד" המזגן ולהוריד בצורה אוטומטית מהענן

שיתוף טלפונים נוספים לשליטה מהאפליקציה:
1.  יש להוריד את האפליקציה בכל מכשיר ולפתוח חשבון (ע"מ 2).

2.  יש לוודא שהמכשירים והמתג מחוברים לאותו רשת ביתית.
3.  שיתוף ההתקן יתבצע מהטלפון הראשון שבוצע שיוך ההתקן לשאר הטלפונים:

     באפליקציה יש להיכנס לפרופיל :

יש ללחוץ על כפתור "ניהול הבית"
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יש להיכנס לשם הבית שרוצים לשתף:

יש ללחוץ על ”הוסף חברים“:

052-5445411

יש להגדיר שם, להוסיף את מספר הטלפון או האימייל של המשתמש אותו 
רוצים לשתף וישנה אפשרות לקבוע שהמשותף יהיה גם מנהל המערכת.

לחץ הוסף

במכשיר המשותף כעת יש להיכנס לאפליקציה ולאשר את השיתוף.
כעת ניתן לשלוט על המזגן באמצעות טלפון נייד נוסף.

Office@B-touch.co.il : אימייל 
 כתובת : כפר החורש, ת.ד : 218, מיקוד I    1696000    שעות פתיחה : א‘-ה‘ 08:00-17:00

טלפון : 04-6558500  

9



שאלות ותשובות....
מדוע יש כשל בהוספת התקן לאפליקציה?

ודא שההתקן מופעל וקרוב לטלפון הנייד בעת הוספת התקן.
Wi-Fi הביתית ונתב  ה Wi-Fi ודא שהטלפון הסלולרי שלך מחובר לרשת

 עובד כראוי.
ודא שההתקן מוכן לתצורה (הוראות בעמוד 5 , בחוברת זו).
.  2.4GHz Wi-Fi כפול ודא כי בחרת רשת Wi-Fi אם הנתב

.WIFI בהוספת ההתקן, נדרש שהנייד וההתקן יהיו מחוברים לאותה רשת

שיתוף התקן לטלפון נייד נוסף (ראה עמוד 8,  בחוברת זו).
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מפרט טכני:
DC 5V 1A :מתח עבודה *

* מרחק מקסימאלי מהמזגן: 8 מטר.
38KHz :תדר אינפרא *

WiFi 2.4GHz : תדר אלחוטי *
WiFi Protocal: IEEE 802.11 b/g/n

W0.3 צריכת המתנה: פחות מ *



12 תנאי שמירת האחריות: 
האחריות על פי תעודת אחריות זו היא למוצר שפרטיו לעיל לתקופה של 12 חודשים מיום 

רכישת המוצר.
1.אחריות תהיה בתוקף רק בצרוף חשבונית קניה מקורית.

2.בתקופת האחריות, אם המוצר הותקן ע"י חברתB-Touch  בעצמה או באמצעות מי מטעמה 
כול ליקוי, פגם או קלקול במוצר יוחלף לחדש ללא תשלום נוסף. 

*בכל מקרה, אחריות B-Touch  תהיה מוגבלת לתמורה ששילם הלקוח עבור המוצר בלבד. 
האחריות למוצר אינה כוללת הוצאות פירוק, הובלה והרכבה.

3. בתקופת האחריות מתחייבת B-Touch  לתקן את המוצר, להחליפו במוצר חדש או להשיב
 ללקוח את התמורה ששילם עבור המוצר והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר שבכול אופן

 לא יעלה הפיצוי ללקוח מעל למחיר שנרכש המוצר.
4. אחריות B-Touch  על פי תעודת אחריות זו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:

המוצר ניזוק על ידי שבר, כוח עליון, זדון, רשלנות, לחץ בלתי סביר על המוצר,
 חשיפה לשמש או לטמפרטורה חריגה, מגע עם או חדירת נוזל כזה או אחר למוצר

 - אם ניזוק המוצר על ידי שימוש לא נכון במוצר שלא על פי הוראות ההפעלה למוצר זה
- אם ניזוק המוצר במהלך תהליך התקנה לא תקין שלא על פי הוראות ההתקנה והבטיחות

 הספציפיות למוצר זה.
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יש לוודא שהאור באינפרא אדום החכם  מהבהב במהירות.

יש להזין את הסיסמא של רשת ה- Wi-Fi הביתית 
כאשר הטלפון מחובר גם כן לרשת הביתית.

כעת מתבצע שיוך בין האפליקציה באינפרא אדום החכם
יש להמתין עד ל 100%.
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יש לקרוא את תוכן המדריך במלואו טרם ההתקנה 
וההפעלה של האינפרא אדום החכם.

חוברת הוראות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
-ניקוי המוצר יעשה בעזרת מטלית יבשה בלבד.

-התקנת המוצר יעשה רק במקומות יבשים (המוצר לא מוגן
בפני מים).

-אין לפתוח את האינפרא אדום החכם מכול סיבה שהיא.
אי עמידה בתנאים לעיל תביא לסיום האחריות מחברת

.B-TOUCH

-השימוש האינפרא אדום החכם מחייב קליטת WIFI ביתית
באיכות טובה במקום התקנתו.
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הורדה והרשמה:
 “smart life” ניתן לחפש ולהוריד אפליקציה

בחנות האפליקצייה: 

או לסרוק את הקוד QR כדי להוריד את 
“smart life” האפליקציה

לאחר מכן היכנס לאפליקציה:

 ,“smart life” פתח את אפליקציה
הקש על ”צור חשבון חדש“
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ניתן לפתוח חשבון עם מספר הטלפון הנייד או 
באמצעות דואר אלקטרוני. 

הגדרת הסיסמא צריכה להיות בין 6-20 תווים 
המכילה אותיות ומספרים. 
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4 קוד האימות יתקבל לטלפון הנייד או לאימייל 
בהתאם לרישום הראשוני.

יצירת החשבון בוצע בהצלחה.

יש להזין את שם הבית ואת המיקום.
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חיבור האינפרא אדום החכם:
הוצא את האינפרא אדום החכם מהקופסה. 

יש לחבר את האינפרא אדום החכם לכל שקע רגיל ביתי.

קישור האינפרא אדום החכם לאפליקציה:
וודא שהאינפרא אדום החכם מופעל  והטלפון הנייד מחובר

לרשת ה-WIFI הביתית.
אם הנורית חיווי לא מהבהבת במהירות, יש ללחוץ לחיצה

ארוכה על הלחצן האחורי למשך יותר מ-5 שניות, עד שנורית
החיווי מתחילה להבהב במהירות (פעמיים בשנייה בערך),

המשמעות היא שהמכשיר מוגדר עבור תצורה.

* פתח את האפליקציה ”smart life“ במכשיר הנייד שלך 
והקש על ”+“ בשורה העליונה של האפליקציה.

 



6

Office@B-touch.co.il : אימייל 
 כתובת : כפר החורש, ת.ד : 218, מיקוד I    1696000    שעות פתיחה : א‘-ה‘ 08:00-17:00

טלפון : 04-6558500                          

•לשיוך האינפרא אדום החכם לאפליקציה
:"Air conditioner" בחר 

 ,"Other Products" או  בחר ב
לאחר מכאן לחץ על "השלם את החיבור לרשת". 

יש לוודא שהאור באינפרא אדום החכם מהבהב במהירות.



 - אם ניזוק המוצר על ידי שימוש בו שלא על פי הוראות השימוש בו או שלא על פי ייעודו
 המקורי אם המוצר נפתח, טולטל, נעשה טיפול, שינוי או תיקון במוצר או בחלקיו שלא לצורך

 ועל ידי מי שאינו טכנאי של חברת B-Touch  או אינו מורשה מטעמו.
5. תקופת האחריות לא תוארך בשל תיקון ו/או החלפת המוצר.

6. בכפוף להוראות הדין, בכל פניה בקשר למוצר יציג הלקוח תעודת אחריות זו 
בצירוף חשבונית רכישה.

7. בתום תקופת האחריות תיקון או החלפת המוצר יהיה בכפוף למחירון חלפים 
.B-Touch ושירות של

8. קבלת המוצר או התקנה ע"י הלקוח מהווה אישור כי אריזת המוצר חדשה וכי אין בה פגם.
9. כל הרחבה ו/או שינוי באחריות למוצר החורגת מתעודה אחריות זו תהא בתוקף רק באם

.B-Touch ניתנה בכתב ע"י 

• לפתרונות ומוצרים חכמים נוספים:

מתגי תאורה - שקע חכם - מזגן חכם - תריס חכם -
 מצלמות- חיישנים - אינטרקום  ועוד..

WWW.B-TOUCH.CO.IL
04-6558500
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