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 Mi Smart Sensorערכת

X1רכזת שליטה •

X2חיישני תנועה •

X2חיישני חלון ודלת •

X1מפסק אלחוטי •



Mi Homeהורדת יישומון .1

:  1אפשרות •

מחנות היישומים  Mi Home""הורידו את : למשתמשי אנדרואיד

Google Play     .

.מחנות היישומיםMi Home""הורידו את : iOSלמשתמשי 

:  2אפשרות •

.Mi Homeלהורדה והתקנה של יישומון QD-סרקו את קוד ה



התחברו לרשת האלחוטית. 2

WI-FIוודאו שהטלפון החכם מחובר לרשת •

.2.4GHzבתדר 

.הפעילו את רכזת השליטה של המכשיר•



הוסיפו התקנים. 3

בפינה  "+" לחצו על , Mi Homeהיישומוןפתחו את •

פ ההנחיות להוספת  "ופעלו ע, הימנית העליונה

.התקנים

לחצו והחזיקו את  , במידה וההתקן לא מתחבר•

שניות עד שהנורית  5הלחצן ברכזת במשך 

נסו לחבר  , ולאחר מכן, הצהובה תהבהב במהירות

.מחדש את ההתקן



מציאת רכזת השליטה. 4

1אפשרות 

.למעלה" Add manually"לחצו -

 "Householdגשו לקטגוריה -

Security."

."Mi Control Hub"בחרו -

2אפשרות 

.למעלה" Device nearby"לחצו על -

ברגע  "Mi Control Hub"בחרו -

.שהוא גלוי



חיבור הרכזת לרשת האלחוטית. 5

.בחרו את הנתב והקלידו את הסיסמה•

.התחברו אוטומטית•



מצבי עבודה שונים של הרכזת
הוספת תת התקן

.למעלה" Device"בחרו : 1אפשרות -

.פעמים3לחצו על לחצן ההפעלה : 2אפשרות -

ALERTאפשרו מצב 

ביישומוןלחצו על האייקון המקווקו : 1אפשרות -

Mi Home.

.לחצו על לחצן ההפעלה פעמיים: 2אפשרות -

הפעילו את תאורת הלילה

לחצו על האייקון המואר  : 1אפשרות -

.Mi Homeביישומון

לחצו על לחצן ההפעלה פעם : 2אפשרות -

.אחת



הוספת חיישנים. 6

בחרו חיישן

פ ההוראות כדי להעיר את החיישן "פעלו ע

.והוא יתחברו אוטומטית לרכזת הבקרה

DEVICE""בחרו •

.למעלה

"+"  לחצו על •

בתחתית  

.להוספת התקן



חיישנים מחוברים לרכזת  

הבקרה

הוספת חיישנים. 6



יצירת תרחישי בית חכם. 7

בממשק רכזת  . א

לחצו על , הבקרה

AUTOלמעלה.

"+"  לחצו על . ב

בתחתית להוספת  

.תרחישים

הוסיפו פעולה אחת או . ג

כדי " אם"מספר פעולות 

והוסיפו  , להפעיל התניות

פעולה אחת או מספר  

.כתוצאות" אז"פעולות 

כוונו את משך זמן  . ד

ההפעלה של אותו  

.תרחיש



דוגמה

כאשר חיישני: הגעתם הביתה. א

הדלת והחלון מגלים שהדלת

הנורה החכמה ומטהר, פתוחה

והמצלמה תעבור  , האוויר יופעלו

.SLEEPלמצב 

לחצו פעמיים על: בוקר. ד

הנורה, המפסק האלחוטי

החכמה תידלק ומטהר האוויר

.AUTOיעבור למצב 

לחצו על המפסק האלחוטי: שינה. ב

הנורה החכמה, פעם אחת

ומטהר, ותאורת הרכזת יכבו

.האוויר יעבור למצב פעולה שקט

כאשר חיישן: תאורת לילה. ג

התנועה מגלה תנועת אדם במהלך

,בלילה" פרק זמן אפקטיבי"

לנוחותכם, תאורת הרכזת תידלק

כדי לגשת לשתות מים או

.לשירותים בלילה



דוגמה

לפני שאתם מגיעים  

אל תשכחו לבטל , הביתה

ALARMINGאת מצב 

היישומוןברכזת באמצעות 

Mi Home.

לכיוון הרכזת למצב 

ALARMING , לחצו עלALERT

.למעלה

לחצו לחיצה : עזבתם את הבית

,  ממושכת על המפסק האלחוטי

,  הנורה החכמה ומטהר האוויר יכבו

, ALARMINGהרכזת תעבור למצב 

.והמצלמה תתעורר לפעולה

 ALERT TRIGGER"לחצו על 

DEVICE."

,  Mi Motion Sensorבחרו 

 Mi Window and Doorוכן

Sensor.



דוגמה

רשומים כל " AUTO"בעמוד 

.  התרחישים שיצרתם

תוכלו AUTOMATIONבעמוד 

לבדוק  וגם לכוון את כל  

.התרחישים

תוכלו לראות  , חזרה לעמוד הבית

את כל ההתקנים החכמים שנוספו  

Mi Homeליישומון



https://www.youtube.com/watch?v=
T8xjVYWukrE&t=3s

https://drive.google.com/open?id=1Tdog9EjiHNungA
hoZa27wwi6oVOaUJ5m

סרטונים

https://www.youtube.com/watch?v=T8xjVYWukrE&t=3s
https://drive.google.com/open?id=1Tdog9EjiHNungAhoZa27wwi6oVOaUJ5m


רבהתודה


