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1V.מס
הורדת האפליקציה

בחנויות האפליקציות  " Tuya Smart"באפשרותך להוריד את האפליקציה על ידי חיפוש 
.הבאQR-לנייד או סריקת קוד ה



2.מס
שכחתי סיסמה/ שינוי חשבון / התחברות / הרשמה 

הרשמה

וקרא את מדיניות  ) Sign Up" (הירשם"לחץ על . 1

) Agree" (מסכים"לחץ על . הפרטיות לאחר שתופיע

.והיכנס לדף ההרשמה



2.מס
שכחתי סיסמה/שינוי חשבון / התחברות / הרשמה 

ל או במספר הנייד "ניתן להשתמש בדוא. 2

אזור של  /המדינה. כחשבונך כדי להירשם לחשבון

תוכל גם  . האפליקציה יהיו זהים לאלו של הטלפון

לא ניתן  . (לשנות זאת בעצמך בעת ההרשמה

. )האזור לאחר ההרשמה/ לשנות את המדינה 

קבל קוד  "ל ולחץ על "דוא/ הזן מספר טלפון נייד 

":  אימות

הזן את קוד האימות ועבור לדף הגדרת . 3

הגדר את הסיסמה שלך כנדרש ולחץ  . הסיסמה

).  Done" (סיום"על 



2.מס

התחברות

"  הירשם עם חשבון קיים"בחר , אם כבר יש לך חשבון

)Register with Existing Account (והזן את דף הכניסה.

האזור הנוכחיים שאתה  / אוטומטית את המדינה תזהההמערכת . 1

. האזור בעצמך/ תוכלו לבחור את הארץ , לחלופין. נמצא בהם

.  ל וסיסמה"דוא/ הזן מספר טלפון נייד . 2

התחברות עם חשבון צד שלישי של רשת חברתית  

ניתן ללחוץ על , לטלפון שלךQQאו WeChatאם הורדת את 

תוכל להתחבר באמצעות  . בדף הכניסהWeChat / QQסמל 

iPhoneמשתמשי .שלך לאחר אישורוWeChat / QQחשבון 

.Apple IDיכולים להתחבר גם באמצעות 

שכחתי סיסמה/שינוי חשבון / התחברות / הרשמה 



2.מס
שכחתי סיסמה/ שינוי חשבון / התחברות / הרשמה 

.דף נפתח יופיע). Try now" (נסה עכשיו"לחץ על . 1

אחסון  : הפונקציות הבאות אינן נתמכות, במצב ניסיון. 2

. שליטה קולית של צד שלישי ושיתוף מכשירים, בענן

כדי לקבל את הודעות ) Continue" (המשך"לחץ על . 3

.מצב הניסיון ותיכנס לדף הבית

מצב ניסיון



2.מס

החלף חשבון

.ואז על תמונת החשבון" Me"לחץ על . 1

.כדי להיכנס לדף ניהול החשבון" חשבון ואבטחה"לחץ על . 2

שכחתי סיסמה/שינוי חשבון / התחברות / הרשמה 



2.מס

לחץ על , אם אתה צריך לשנות את מספר הטלפון הנייד שלך. 3

,  ל שלך"אם אתה צריך לשנות את כתובת הדוא, "מספר נייד"

להלן דוגמה  . )Email Address("ל"כתובת דוא"לחץ על 

.ל"להחלפת כתובת דוא

)Change mailbox("החלפת תיבת דואר"לחץ על . 4

.הזן את סיסמת החשבון שהוגדרה כדי להחליף אותה. 5

שכחתי סיסמה/שינוי חשבון / התחברות / הרשמה 



2.מס
שכחתי סיסמה/שינוי חשבון / התחברות / הרשמה 

שכחתי סיסמה

תוכל לשחזר אותה  , אם שכחת את הסיסמה שלך

.באמצעות הצעדים הבאים

 Forgot" (שכחתי סיסמה"לחץ על . 1

Password:(

האזור  / המערכת תאתר אוטומטית את המדינה . 2

תוכלו לבחור  , לחלופין. הנוכחיים שאתה נמצא בהם

.האזור בעצמך/ את המדינה 

ל שבו אתה  "דוא/ הזן את מספר הטלפון הנייד . 3

 Get" (קבל קוד אימות"משתמש להרשמה ולחץ על 

Verification Code.(



2.מס
שכחתי סיסמה/שינוי חשבון / התחברות / הרשמה 

:ל"או בדואSMSהזן את הקוד שהתקבל בהודעת . 4

"  בוצע"לחץ על , הזן את הסיסמה החדשה שלך. 5

)Done (תחובר אוטומטית  . כדי לאפס את הסיסמה

. לאפליקציה באמצעות הסיסמה החדשה

האפליקציה תאתר סיכונים במערכת  , מטעמי אבטחה. 6

אם האפליקציה מזה סיכון שורשי או  . הטלפון בעת הכניסה

jailbreaking , תזכורת אבטחה"תופיע) "Security 

Reminder (ותוכל לבחור אם לצאת מהאפליקציה או לא  .

)  .האפליקציה תצא אוטומטית, אם לא תבחר דבר(



3.מס
השימוש באפליקציה

, כאשר משתמשים חדשים נכנסים לאפליקציה. 1

. הם יראו את דף הבית שבו מופיעים המכשירים

פרופיל המשתמש יוצג בפינה השמאלית  

מידע על החדר והסביבה יוצג לפני . העליונה

. השלמת המידע לגבי הבית

בפינה הימנית התחתונה ובחר " Me"לחץ על . 2

כדי ) Management Home" (ניהול הבית"

.להיכנס לדף

ניהול "כשתלחץ על , אם אתה משתמש חדש. 3

האפליקציה  , )Security Reminder" (בית

תפנה ישירות לדף שבו תוכל להוסיף בתים 

.  חדשים ולערוך מידע לגבי הבתים

תוכל ללחוץ על , אם כבר הוספת בתים בעבר. 4

.  כדי להיכנס לדף) Add new" (הוסף חדש"



3.1'מס
חבר/ניהול בית

25. (כרצונך) Home Name" (שם הבית"תוכל לשנות את . 5

):תווים לכל היותר

ישתנה בהתאם  ) Home Location" (מיקום הבית. "6

תוכל לשנות גם את מיקום הבית על ידי . למיקום הטלפון שלך

לאחר  ) Confirm" (אשר"לחץ על . הגדרת קואורדינטות הבית

..שתוודא שהמיקום נכון



3.1'מס
חבר/ניהול בית

ניתן לבחור את שם החדר שמספקת  .  7

 Add" (הוסף חדר"או לחץ על . המערכת

Room (  כדי להתאים אישית את שמות

).תווים לכל היותר25(החדרים 

לאחר שתשלים את המידע לגבי הבית  .  8

תראה מידע כגון מזג  , ותעבור לדף הבית

אם הוספת . רמת לחות ושמות חדרים, האוויר

לחץ על הלחצן בפינה  , יותר מבית אחד

השמאלית העליונה כדי לעבור ולנהל בתים  

.  אחרים



3.1'מס
חבר/ניהול בית

ניתן ללחוץ על הכפתור  ) Home" (הבית"בדף . 9
בפינה השמאלית העליונה כדי לעבור לבתים  

.  אחרים

)  Home Management" (ניהול בתים"ב. 10
תוכל לערוך את הבתים הקיימים ולהוסיף בתים  

,  חשבון יכול לשלוט במספר בתים. חדשים
והמכשירים החכמים בבתים שונים לא יפריעו זה 

.  לזה בעת השימוש בהם



3.1'מס
חבר/ניהול בית

ערוך חדרים בבתים ונהל את 
.  המכשירים בחדרים

היא  , לאחר שליחת ההזמנה
מחכה  "תציג הודעה 

 waiting to" (להצטרף
join (  לפני שהמשתמש

.יסכים להצטרף

מנהל המערכת יכול לנהל  
מכשירים , חדרים, מכשירים

.  חכמים וחברים

מנהלי מערכת יכולים ללחוץ  
כאן כדי להזמין אנשים אחרים 

.  להצטרף לבית זה

, כדי להיכנס לדף הגדרות הבית" Tuya"לחץ על . 11
כפי שמוצג בתמונות  

לבעל הבית יש את הרשאת הגישה  
הוא יכול לנהל את כל . הגבוהה ביותר

המכשירים  , החדרים, המכשירים
מנהלי המערכת והחברים  , החכמים

. בבית

חבר יכול להשתמש  
רק במכשירים 

.  ובמכשירים חכמים



3.1'מס
חבר/ניהול בית

תקבל הודעה קופצת  , אם הוזמנת לבית. 12
תוכל לבחור לדחות או לקבל את . באפליקציה

.   תקבל גם הודעה במרכז ההודעות. ההזמנה



3.2'מס
עוזר קולי

לחץ על סמל המיקרופון בפינה  1.
הימנית העליונה והיכנס לדף העוזר  

.  הקולי
, אם אינך יודע כיצד להשתמש בו2.

בצד שמאל למטה  " ?"תוכל ללחוץ על 
.  ולבדוק את ההוראות



3.2'מס
עוזר קולי

באפשרותך לתת פקודה לעוזר הקול על . 3
לחץ על  , בעת מתן הוראות. פי ההנחיות

.סמל המיקרופון
אם ברצונך לעשות זאת בצורה נוחה  . 4

"  הוסף למסך הבית"תוכל ללחוץ על , יותר
)Add to Home Screen (  וליצור קיצור

.  דרך במסך הבית של הטלפון



3.2'מס
עוזר קולי

ניתן ליצור קיצור דרך לעוזר הקולי . 5
בדף הבית של הטלפון בהתאם  

התמונות המוצגות  (. להוראות
. iOSמשמאל הן הוראות למשתמש 

,  אם אתה משתמש בטלפון אנדרואיד
עליך להפעיל את הגישה ליצירת קיצור 

.)  דרך בדף הבית



3.3'מס
מידע לגבי הסביבה

לאחר שתשלים את מידע הבית וגדרות 1.
תוכל לראות מידע על מזג האוויר , המיקום

תוכל גם ללחוץ עליו כדי . והסביבה בדף הבית
.  לראות פרטים נוספים

אם חיברת התקני חיישנים עם האפליקציה2.
מד לחות  , מדחום, מטהר אוויר: לדוגמא(

המכשיר יציג את המידע הסביבתי שזוהה  ,)'וכו
.על ידי התקנים אלה

באפשרותך ללחוץ על הפריט ולגרור את המידע 3.
רק לבעלי בתים  (. כדי לשנות את סדר הופעתו

).ומנהלי מערכת יש הרשאה לביצוע פעולה זו



3.4'מס
הוספת מכשירים

 Add" (הוסף מכשירים"לחץ על 

Devices ( בפינה  " +"או על

השמאלית העליונה כדי להיכנס לדף  

ישנן שתי דרכים  . הוספת מכשירים

הוסף "שהם , להוסיף מכשירים

סריקה  "ו) Add Manually" (ידנית

אם  ().Auto Scan" (אוטומטית

,  "סריקה אוטומטית"אתה משתמש ב

עליך לאפשר לאפליקציה להשתמש  

)  Bluetooth-ובWi-Fi-ב



3.4.1'מס
Wi-Fi-התחבר ל-Wi-Fiמכשירי -הוסף ידנית 

Wi-Fi-תופנה לדף שבו עליך להזין את סיסמת ה, ראשית. 1

).Wi-Fi 2.4G-תמיכה רק ב. (שלך



3.4.1'מס
Wi-Fiמכשירי -הוספה ידנית 

המחוון  "לאחר לחיצה על האפשרות . 2

 The indicator is not" (לא מהבהב

flashing (ישנם  . תועבר לדף המדריך

שני מצבי תצורת רשת למכשירים  

אלו  ). NBומכשירי IPCלמעט מכשירי (

. AP-וEZמצבי 

ניתן לעבור בין המצבים על ידי לחיצה  

בפינה  ) Other Mode" (מצב אחר"על 

ניתן למצא סרטון . (הימנית עליונה

)הדרכה



3.4.1'מס
Wi-Fi-EZמצב -הוספה ידנית 

לחיבור  EZאם אתה משתמש במצב . 1
עליך לבצע את שלושת  , מכשירים

הצעדים ולהגדיר את נורית החיווי 
.להבהוב מהיר



3.4.1'מס
הגדרת תצורת רשת-Wi-Fiמכשירי -הוסף ידנית 

לחיבור EZאם אתה משתמש במצב . 2

התהליך מוצג בשתי התמונות , מכשירים

ניתן להתאים . הראשונות משמאל

לכל היותר (אישית את שמות המכשירים 

.ולהקצות חדרים למכשירים)תווים64

,  אם חיבור המכשיר נכשל. 3

האפליקציה תציג את הדף השלישי  

באפשרותך לבצע את  . משמאל

.ההוראות לפתרון הבעיות



3.4.1'מס
Wi-Fi-APמצב -הוסף ידנית 

אם הרשת בביתך היא רשת משולבת  . 1
תוכל להשתמש  , 5Ghz-ו2.4Ghzשל 

).מצב תאימות(APבמצב 

לחיבור  APאם אתה משתמש במצב . 2
עליך לבצע את שלושת  , מכשירים

הצעדים שבדף ולהגדיר את נורית החיווי  
.  להבהוב איטי



3.4.1'מס
תצורת רשת-ידניתWi-Fiהוסף מכשירי 

עליך לחבר את , לחיבור ההתקןAPאם אתה משתמש במצב . 3

".SmartLife"המתחילה בשם Wi-Fiהטלפון שלך לרשת 



3.4.1'מס
תצורת רשת-ידניתWi-Fiהוסף מכשירי 

בטלפון ומצא נקודות Wi-Fi-פתח את דף הגדרת ה. 4

לחץ על נקודה שכזו , "SmartLife"-חמות שמתחילות ב

.  להתחברות

חזור  , Wi-Fiלאחר התחברות בהצלחה לרשת . 5

-רשת ה. (לאפליקציה והפעל את הגדרת תצורת הרשת

Wi-Fi 2.4צריכה להיותG .  ייתכן ששמות מסוימים של

".  SmartLife"-נקודות חמות של המכשיר לא יתחילו ב

).הם יכולים להיות שמות מותאמים אישית



3.4.1'מס
תצורת רשת-ידניתWi-Fiהוסף מכשירי 

התחבר לנקודה החמה של המכשיר  . 6

וחזור לדף הגדרת תצורת הרשת  

הדף  . באפליקציה כדי להמשיך בתהליך

. ייראה כפי שמוצג כתמונות השמאליות

ניתן  , לאחר חיבור מוצלח של המכשירים

להתאים אישית את שמות המכשירים  

ולהקצות חדרים  )תווים64לכל היותר (

.למכשירים

,  אם חיבור המכשיר נכשל. 7

האפליקציה תציג את הדף השלישי  

באפשרותך לבצע את  . משמאל

.ההוראות לפתרון הבעיות



3.4.2'מס
,  לאחר שהשער נכשל. 7

באפשרותך ללחוץ על 
"  החלף את השער שנכשל"
)Replace the failed 

gateway( , להזין את קוד
או את מזהה ההתקן  SN-ה

של השער החדש ולהחליף 
את השער שנכשל בשער  

,  לאחר ההחלפה. החדש
מכשירי המשנה ופונקציות  
הקשורות למצב במסגרת  

השער הכושל יסונכרנו לשער 
.החדש

Gatewayפונקציית החלפת כשל 



3.4.3'מס
הגדרת תצורת רשת קווית-IPCהתקני -הוסף ידנית 

רוב המכשירים יכולים להתחבר  . 1

מצב  (Smart Modeלאפליקציה דרך 

למעט שני מצבי . APומצב ) ברירת המחדל

כגון מכשירי (ישנם מכשירים , הצימוד הללו

IPCעם מצב תצורת רשת קווית)ושערים.



3.4.3'מס
הגדרת תצורת רשת קווית-IPCהתקני -הוסף ידנית 

,  כדי להגדיר את הרשתQRאם אתה משתמש בקוד . 2

למצב IPC-עליך לכוון את נורית החיווי של מכשיר ה

.הבהוב במהירות או להשמעת צפצוף מהיר

ניתן לראות את שלבי האיפוס על ידי לחיצה על כפתור . 3

 Perform net" (בצע התאמת רשת לפי הנחיה"

pairing as prompted.(



3.4.3'מס
QRרשת הפצת קוד -IPCהתקני -הוסף ידנית 

תועבר לדף להזנת  ) Next" (הבא"לאחר לחיצה על . 4

.Wi-Fi-סיסמת ה

QR-סרוק את קוד ה. פעל בהתאם להנחיות בדף. 5

.מ"ס20עד 15ממרחק של 

 I heard" (שמעתי צפצוף"לחץ על , אם שמעת צפצוף. 6

a prompt (כדי לעבור לשלב הבא.

.הדף הבא יוצג, אם תצורת הרשת נכשלת. 7



3.4.4'מס
חיפוש מכשיר

באפשרותך לחפש את המכשירים  . 1

כולל  , הבאים באמצעות סריקה אוטומטית

,  Bluetoothהתקני שער , Wi-Fiהתקני 

התקני שער  , Bluetoothהתקני רשת 

Zigbee והתקניZigbee אחרים

ניתן להוסיף את . שהתחברו לשער שלך

.  כל המכשירים הללו בלחיצה אחת

יש , אם החיפוש מסתיים ללא תוצאות. 2

. לפעול בהתאם להנחיות לפתרון הבעיות

ניתן לבחור להוסיף אותם  , לחלופין

.  בעצמך



3.4.4'מס
בקשה להרשאה-חיפוש מכשיר

עליך להפעיל את , )Auto Scan" (סריקה אוטומטית"כאשר אתה משתמש ב. 3
לא יבוצע  , Wi-Fiאם לא תפעיל את אפשרות . של הטלפוןBluetooth-וWi-Fiאפשרויות 

לא יבוצע חיפוש אחר  , Bluetoothאם לא תפעיל את אפשרות ; Wi-Fiחיפוש של מכשירי 
.הנמצאים בסמוך לטלפוןBluetoothמכשירי 



3.4.4'מס
בקשה להרשאה-חיפוש מכשיר

דבר , סמוכיםBluetoothהאפליקציה מופעלת כעת לסריקה אוטומטית של התקני . 4
.Bluetoothשמשפר את הפונקציונליות שלה עם מכשירי 

האפליקציה תחפש אוטומטית  ). Home" (בית"פתח את האפליקציה ועבור אל . 5
לאחר מציאת המכשירים הם יוצגו בדף הבית  . הנמצאים במצב צימודBluetoothמכשירי 

).כמו התמונה משמאל(
כדי ) Go to add" (עבור להוספה"או ) Do not add" (אל תוסיף"ניתן ללחוץ על . 6

,  Bluetoothבעת חיפוש מכשירי (. אלה או לאBluetoothלבחור אם להוסיף התקני 
)מהאפליקציה והמכשירים צריכים להיות במצב צימודBluetoothנדרשת הרשאת 



3.4.4'מס
התומך בהוספה ידנית של מכשירים EZמצב -חפש מכשיר

-Wiניתן גם להגדיר שמוצרי . 7
Fi שלNB-IoT יהבהבו במהירות

ולהשתמש בסריקה אוטומטית 
.  כדי לחבר אותם בלחיצה אחת

-2.4G Wiיש להשתמש ברשת (
Fi . צריך להזין את שם כמו כן

והסיסמה  Wi-Fi-הרשת 
.)באפליקציה



3.4.5'מס
או הזנת קודNBבמוצרי QRסריקת קוד : סריקה לצימוד מכשירים

שברצונך  NBבחר את מוצרי 
לחבר ולחץ על סמל הסריקה  

בפינה הימני עליונה כדי  
של QR-לסרוק את קוד ה

להזין ניתן , לחלופין.  המכשיר
IMEI-את מספר הישירות 

שעל תווית המכשיר ולבחור 
כדי ) Confirm" (אישור"ב

לחבר את ההתקנים  
האפליקציה  (.לאפליקציה

תצטרך גישה למצלמת 
.)הטלפון בעת הסריקה



3.4.5'מס
הוספת שיטת הפצה של סריקת קוד רשת הפצה

ניתן להוסיף את ניהול , לפי דרישה
לרשת הפצת  IoTמוצר -פלטפורמת

QR-סרוק את קוד ה. קוד הסריקה
על המוצר או האריזה החיצונית של 

המוצר כדי לעבור ישירות לדף  
.ההפצה



3.4.6'מס
)lightning distribution network(הוספת שיטת הפצת רשת הפצת בזק 

רשת הפצת בזק שונה מרשת ההפצה  
כשיש מכשירים . Wi-Fi-המקורית של ה

היא  , התומכים ברשת הפצת בזק בבית
תסרוק אוטומטית לחיפוש מכשירים 

-Wiואין צורך להזין שוב מידע , סמוכים
Fi , מה שמקטין את ההסתברות לשגיאות

Wi-Fi .  הגדל את אחוזי ההצלחה של
.רשת ההפצה



3.4.7'מס
מדריך לפתיחת הרשאות באנדרואיד

טלפונים ניידים עם מערכת הפעלה  
אנדרואיד יפעילו בקשה לאיתור טווח 

אם . לאחר הוספת מכשירי אבטחה
"  אתר"לחץ על , מוצג חלון קופץ

)Detect ( הבא"ואז לחץ על  "
)Next (  כדי לבדוק את מדריך

האיתור המתאים לדגם הטלפון הנייד  
שלך כדי להשלים את בקשת זיהוי 

.הטווח הרלוונטי



3.5'מס
חדרים/ רשימת מכשירים 

תוכל לראות את כל : דף המכשיר

.המכשירים ושמות החדרים בדף זה

תוכל לבחור , בצד ימין“···” לחץ על 

לראות מכשירים בתצוגת רשימה או 

"  ניהול ציוד"ניתן ללחוץ על ; בתצוגת רשת

)Equipment management (  כדי לנהל

ניתן לערוך חדרים  ; את סדר המכשירים

 Room" (ניהול חדרים"באמצעות 

Management  .(



3.5.1'מס
ניהול מכשירים

"..."  לחץ על , כדי לשנות את סדר המכשירים. 1

"  רצף מכשירים"בדף הבית ואז לחץ על 

)Device Sequence .(  כעת אתה יכול לגרור

.  כדי לשנות את סדר המכשירים שלך" ≡"את 

ניתן לבחור מספר מכשירים כדי למחוק קבוצת 

.מכשירים

5
4



3.5.1'מס
סדר חדרים

לחץ על , כדי לנהל את החדרים שלך. 2

"  ניהול חדרים"בדף הבית ובחר "..." 

)Room Management ( ואז לחץ על

.  הסמל בפינה הימנית עליונה של המסך

כדי לשנות " ≡"כעת אתה יכול לגרור את 

"  -"את סדר החדרים שלך ולחץ על 

.למחיקת חדר

5
5



3.5.2'מס
חדרים/ רשימת מכשירים 

,  המודול כהה אם המכשיר לא מקוון: לא מקוון/התקן מקוון. 3

;ובהיר אם המכשיר מקוון

. לגבי חלק מהמכשירים יופיע מידע חשוב בדף הבית. 4

דוד  , מיזוג אווירכמו , עם מד טמפרטורהמכשירים , לדוגמא

נתוני , כאשר המכשיר פתוח. 'תנור חימום וכו, מים

הטמפרטורה יוצגו ישירות על סמל המכשיר ללא צורך ללחוץ  

.עליו



3.5.3'מס
פעולות מהירות לפונקציות נפוצות 

לחץ על החץ הקטן בפינה  , בתצוגת רשת. 1

הימנית תחתונה של סמל המכשיר כדי 

כמו מתג , לפתוח פונקציות נפוצות נוספות

.  ההפעלה וכיוון הטמפרטורה במיזוג אוויר



3.5.3'מס
פעולות מהירות לפונקציות נפוצות

פונקציות "לחץ על , בתצוגת רשימה. 2

) Common Functions" (נפוצות

כדי לפתוח פונקציות בתחתית סמל המכשיר 

כמו מתג ההפעלה  , נוספות של המכשיר

.וערך הבהירות של הנורות הצבעוניות



3.5.3'מס
פעולות מהירות לפונקציות נפוצות

מצלמות  "כאשר יש ברשימה יותר משתי . 3

 All" (כל המצלמות"האפשרות , "חכמות

Cameras (לאחר  . תופיע בדף הבית

תוכל לצפות בווידאו  , enterשתלחץ על 

.מכמה מצלמות במסך אחד



3.5.3'מס
פעולות מהירות לפונקציות נפוצות

כאשר ברשימת המכשירים יש לפחות . 4

תופעל פונקציית  , שער אבטחה אחד

גרסה  ). smart security" (אבטחה חכמה"

.זו תומכת בפונקציות חימוש ונטרול בסיסיות



3.5.3'מס
פעולות מהירות לפונקציות נפוצות

כאשר ברשימת המכשירים יש לפחות . 5

מכשיר מדידת אנרגיה אחד ששידר נתונים 

תופעל  , לפונקציית סטטיסטיקת האנרגיה

" ניהול אנרגיה בבית"פונקציית 

)household energy management.(



4.מס

 All" (כל המכשירים"סמל מכשיר יופיע ב. 1
Devices (כעת  . כאשר הצימוד יסתיים בהצלחה

תוכל ללחוץ על הסמל כדי להיכנס ללוח הבקרה  
לוח הבקרה ישתנה  . (של מכשיר חכם זה

)ממכשיר למכשיר

לא  "הסמל יראה , כאשר המכשיר לא מקוון. 2
.והמכשיר לא יוכל לפעול) Offline" (מקוון

בקרת מכשירים



4.1'מס
בקרה אישית-בקרת מכשירים

.  לחץ על סמל המכשיר כדי להיכנס ללוח הבקרה. 3

ניתן , כאשר האור כבוי. ניקח לדוגמה את התאורה

"  טיימר"ו) Schedule" (לוח זמנים"להגדיר רק 

)Timer( ;סצנה  "תוכלו להגדיר , כאשר האור דולק

)Scene( , צבע)Color( , בהירות)Brightness  (

בפינה  " "לחץ על )". Schedule(ולוח זמנים 

הימנית עליונה של לוח הבקרה כדי לנהל מכשיר זה  

.בנפרד



4.1'מס
ניהול מכשיר-שליטה במכשיר 

:כפי שמוצג בתמונה, עיין בדף עריכת המכשיר

;שמו ומיקומו, באפשרותך לערוך את סמל המכשיר: לחץ על הסמל. 1

-כתובת ה, באפשרותך לצפות במזהה המכשיר: מידע על המכשיר. 2

IP , כתובתMAC ,מצב מקוון וכו, אזור הזמן;'

לכבות או לערוך את  / באפשרותך להפעיל : להפעלה ואוטומציה-הקש. 3

;הגדרות האוטומציה המומלצות

באפשרותך לשתף מכשירים עם אחרים על ידי הזנת  : שתף מכשיר. 4

ל חייב  "הדוא/ מספר הטלפון : הערות(ל "כתובת דוא/ מספר טלפון 

;)TuyaSmart-להיות רשום ב

כל המכשירים מאותו הסוג של מכשיר  , לאחר כניסה לדף: צור קבוצה. 5

על ידי יצירת קבוצה . זה שנוספו תחת חשבון זה יוצגו באופן אוטומטי

קושחות מובנות  (תוכל לנהל בקלות את המכשירים מאותו סוג , עבורם

):חייבות להיות מאותה גרסה

ניתן לצפות בשלות הנפוצות  , לקבלת עזרה: שאלות נפוצות ומשוב. 6

;  ובנוסף לספק משוב במקרה של בעיה כלשהי, למכשיר זה

תוכל להיכנס ללוח הבקרה של המכשיר ישירות דרך מסך  : הוסף למסך הבית. 7

;הבית שלך

.תוכל לבדוק את מצב חיבור המכשיר שלך: בדוק את הרשת של המכשירים. 8

;תוכל לבדוק את הגרסה האחרונה כאן: עדכון מכשיר. 9

וגם אפשרויות  , באפשרותך להסיר את המכשיר מרשימת המכשירים: ניתוק. 10

;יוסרו) Tap-to-Run" (הקשה להפעלה"ו) Automation" (אוטומציה"ה

המכשיר יוסר מרשימת המכשירים וכל הנתונים של  : נתק ומחק נתונים.  11

.המכשיר יימחקו



4.1'מס
ניהול מכשיר-שליטה במכשיר 

פונקציית עדכון אוטומטי
).Device Management(בניהול המכשירים ) Device Upgrade" (עדכון מכשיר"לחץ על . 1

-Automatically keep the device up-to" (עדכן את המכשיר באופן אוטומטי"לחץ על . 2

date (אם אתה זקוק לפונקציית השדרוג האוטומטי.

.אם אין צורך לשדרג אוטומטית השאר את הכפתור כבוי



4.1'מס
ניהול מכשיר-שליטה במכשיר 

פונקציית מעבר רשת
ואז , )Set up network" (הגדר רשת"לחץ על . 1

)Backup network" (רשת גיבוי"לחץ על 

באפשרותך לבחור את  , בדף הגדרת הרשת. 2

-הרשת החלופית הנדרשת ולהזין את סיסמת ה

Wi-Fiלהגדרות חיבור

המכשיר יתחבר  , לאחר השלמת ההגדרה. 3

אוטומטית לרשת הגיבוי שהוגדרה במקרה של כשל  

בחיבור הרשת הנוכחי

,  מכיוון ששדרוג הקושחה עדיין לא הושלם: הערה

כך שלא ניתן  , פונקציה זו נמצאת במצב המתנה

.למצוא אפשרות זו בדף ניהול ההתקנים לעת עתה



4.1'מס
שיתוף מכשיר-שליטה במכשיר 

 Device" (שיתוף מכשירים"לחץ על . 1

Sharing ( ניהול מכשירים"בדף) "Device 

Management ( כדי להיכנס לדף שיתוף

.המכשירים

 Device" (שיתוף מכשירים"לאחר כניסה לדף . 2

Sharing( , הוסף שיתוף"לחץ על) "Add 

Sharing (בתחתית הדף והזן את החשבון  .

אנשים שאיתם אתה משתף צריכים להיות גם הם  (

; ובאותו אזור כמוךTuyaSmartבעלי חשבון 

חשבונות באזורים שונים אינם תומכים בשיתוף  

).מכשירים

תוכל למחוק , אם אינך רוצה להמשיך בשיתוף. 3

את החשבון המשותף על ידי לחיצה ארוכה  

ועל ידי החלקה שמאלה  , במערכת אנדרואיד

.iOSבמערכת הפעלה 



4.2'מס
בקרת קבוצה-בקרת מכשירים

)  Create Group" (צור קבוצה"לחץ על 1.

.בדף עריכת המכשירים

הדף יציג את המכשירים מאותו הסוג  2.

לאחר בחירת . שניתן ליצור בקבוצה אחת

,  )Confirm" (אשר"לחץ על , המכשירים

ואז הזן את שם הקבוצה ולחץ על 

.לסיום) Save" (שמור"

היא  , לאחר יצירת הקבוצה בהצלחה3.

תקפוץ אוטומטית ללוח הבקרה של  

כעת תוכל לשלוט במכשירים  . הקבוצה

.אלה בקבוצה



4.2'מס
בקרת קבוצה-בקרת מכשירים

כל "הקבוצה תוצג ב, לאחר היווצרה. 4

ותוכל  ) All Devices" (המכשירים

;לשלוט בה בקלות דרך דף הבית

, לאחר כניסה ללוח הבקרה הקבוצתי. 5

בפינה הימנית " "תוכלו ללחוץ על 

עליונה כדי לערוך את פרטי הקבוצה  

דחה  "ולמחוק קבוצה זו על ידי לחיצה על 

).Dismiss Group" (קבוצה

图1 图2 图3



5.מס
אוטומציה חכמה

) Automation" (אוטומציה"תחת . 1

הוסף  "לחץ על , "Smart"בדף 

"+" או ) Add Automation" (אוטומציה

בפינה הימנית עליונה כדי להיכנס לדף  

).Smart Settings" (הגדרות חכמות"

 Add" (הוסף תנאי"לחיצה על על ידי . 2

Condition (  באפשרותך להוסיף מספר

אינך יכול להוסיף תנאים אחרים  (תנאים 

 Click to" (לחץ לביצוע"באמצעות 

execute((, ומשימות מרובות)  תוכל גם

-Tap-To" (הקש להפעלה"לבחור ב

Run( .(  לאחר מכן תוכל לערוך את שם

האוטומציה ולהגדיר תקופת פעילות  

.עבורה



5.מס
אוטומציה חכמה

) Automation" (אוטומציה"לאחר הוספת . 1

 Create" (צור-Smart"תראה דף בשם 

Smart (שינחה אותך בהגדרות.

עליך להגדיר תנאים שישמשו אחר כך  . 2

כאן אנו לוקחים את ההגדרה  . להפעלת התרחיש

)  Weather change" (שינוי מזג אוויר"

.  כדוגמה

"  שינוי מזג אוויר"לאחר שתלחץ על . 3

)Weather change ( תצטרך להגדיר תנאים

"  טמפרטורה"כאן בחרנו ב. ספציפיים יותר

)Temperature (כדוגמה.

לחץ , לאחר שבחרת את הטמפרטורה הרצויה. 4

כדי לשמור את ההגדרה  ) Next" (הבא"על 

.ולעבור לשלב הבא



5.מס
אוטומציה חכמה

האפליקציה תעבור לדף  , לאחר קביעת התנאים. 5

.להגדרת משימות

"  מכשיר לביצוע המשימה"כאן תבחר למשל ב. 6

)Execution Equipment( , כלומר בחירת

. המכשיר שיבצע את המשימות

.כאן בחרנו לדוגמה את מיזוג האוויר. 7

ניתן להגדיר עבורו מספר  , לאחר בחירת המכשיר. 8

: מתג"אנו בוחרים באפשרות , למשל". פונקציות"

,  קור: מצב, מעלות צלזיוס26: הגדר טמפ, פועל

℃,  Switch: On, Set Temp: 26(, "גבוהה: רוח

hgiH :dniW ,dloC :edoM (  כלומר כאשר

פונקציות אלה יהיו  , מתקיימים התנאים שקבענו

כדי ) Next" (הבא"לאחר מכן לחץ על . מופעלות

.לשמור ולעבור לשלב הבא



5.מס
אוטומציה חכמה

תראה  ) Automation" (אוטומציה"לאחר הוספת . 1

שינחה  ) Create Smart" (צור-Smart"דף בשם 

.אותך בהגדרות

עליך להגדיר תנאים שישמשו אחר כך להפעלת  . 2

"  שינוי מזג אוויר"כאן אנו לוקחים את ההגדרה . התרחיש

)Weather change (כדוגמה  .

 Weather" (שינוי מזג אוויר"לאחר שתלחץ על . 3

change (כאן . תצטרך להגדיר תנאים ספציפיים יותר

).Sunset/Sunrise" (זריחה/שקיעה"בחרנו לדוגמה ב

וכן ניתן , ניתן לבחור את תנאי הביצוע לזריחה שקיעה. 4

.  לבחור את פרק הזמן לפני ואחרי הזריחה או השקיעה

.תעבור לשלב הבא, לאחר בחירת זמן הביצוע



5.מס
אוטומציה חכמה

האפליקציה תעבור לדף  , לאחר קביעת התנאים. 5

.להגדרת משימות

"  מכשיר לביצוע המשימה"כאן תבחר למשל ב. 6

)Execution Equipment( , כלומר בחירת

. המכשיר שיבצע את המשימות

.כאן בחרנו לדוגמה את מיזוג האוויר. 7

ניתן להגדיר עבורו מספר  , לאחר בחירת המכשיר. 8

: מתג"אנו בוחרים באפשרות , למשל". פונקציות"

,  קור: מצב, מעלות צלזיוס26: הגדר טמפ, פועל

℃,  Switch: On, Set Temp: 26(, "גבוהה: רוח

hgiH :dniW ,dloC :edoM (  כלומר כאשר

פונקציות אלה יהיו  , מתקיימים התנאים שקבענו

כדי ) Next" (הבא"לאחר מכן לחץ על . מופעלות

.לשמור ולעבור לשלב הבא



5.מס
אוטומציה חכמה

" משימה"ו) Condition" (תנאי"הגדר . 9

)Task (כדי לשמור .

בפינה הימנית עליונה כדי "+" לחץ על . 10

.להוסיף מספר תנאים

בחר תקופת תוקף בתחתית הדף  . 11

"  3:00-19:00"כאן בחרנו . שלך" אוטומציה"ל

כדי למנוע הפעלת מיזוג אוויר בשעות העבודה  

.כאשר איש אינו בבית



5.מס
אוטומציה חכמה

האפליקציה תמליץ על כמה אפשרויות . 1

בהתבסס  " להפעלה-הקש"ו" אוטומציה"

בהן תוכל להשתמש  , על המכשירים שלך

.ישירות

 Create" (צור מתבנית"לחץ על . 2

from template (  בתחתית הדף

"Smart-צור) "Create Smart ( כדי

.מומלצות" אוטומציות"לקבל כמה 



 Leave or" (יציאה או חזרה"ב, למשל. 1

Arrive (  תוכל להגדיר פעולות מסוימות שיופעלו

כדי . (כאשר אתה יוצא מהבית או חוזר אליו

עליך לאפשר לאפליקציה  , להשתמש בפונקציה זו

הפונקציה אינה זמינה כעת  . גישה למיקום שלך

).בגרסת אנדרואיד

ובחר את המיקום  " יציאה או חזרה"לחץ על . 2

כדי לסיים את  ) Next" (הבא"ואז לחץ על , שלך

הגדרה זו תאפשר לך לשלוט  . ההגדרה

במכשירים שלך ולבצע את המשימות שלך בטווח  

.מטר מהמיקום שלך110-1023של 

5.1'מס
הוספת תנאי-אוטומציה חכמה



5.1'מס
הוספת משימה-אוטומציה חכמה

"+"  או ) Add Task" (הוסף משימה"לחץ על . 1
בחירת  "בפינה הימנית עליונה כדי להיכנס לדף 

).Select Task" (משימה

זו יכולה להיות הפעלת מתג מכשיר  " משימה. "2
.בתנאי מסוים או ביצוע אוטומציה

"  הפעל את הקש כדי להפעיל: "המשימות כוללות. 3
)Launch Tap to Run( ,"  הפעל או השבת

 Enable or Disable" (אוטומציה
Automation( ,"שלח הודעה) "Send 
notification( ,"זמן שנותר) "Time to left  (

).Device" (מכשיר"ו



5.1'מס
זמן תוקף-אוטומציה חכמה

ניתן יכול לבחור את פרק הזמן שבה . 1
.האוטומציה שהגדרת תופעל

אם ברצונך להגדיר אוטומציה שבה , לדוגמא. 2
תאורת הלילה תידלק כאשר החיישן מזהה  

"  לילה"תוכל לבחור , פעולה אנושית כלשהי
)Night (  כפרק הזמן הרלוונטי כך שהאוטומציה

.  תהיה כבויה בשעות היום



5.1'מס
דוגמאות-אוטומציה חכמה

.הגדרת האוטומציה המלאות עבור תנאי ומשימה מוצגת בתמונה

:סוגים מרכזיים של אוטומציה הניתנים להגדרה4יש 

ניתן להגדיר כי מפיץ ריח ומטהר אוויר יופעלו  : צימוד מכשירים. 1

;בזמן שמיזוג האוויר פועל

ניתן להגדיר הפעלה אוטומטית : צימוד בין סביבה למכשיר. 2

;℃29של מיזוג האוויר כשהטמפרטורה מעל 

;8לפתיחת תריס באופן אוטומטי בכל בוקר בשעה : טיימר.3

כדי להפעיל פעולות מסוימות כאשר מישהו יוצא ממקום : מיקום4

הפעלת מיזוג אוויר ודוד המים , לדוגמא. כלשהו או מגיע אליו

.כשאתה נמצא בסמוך לביתך



5.1'מס
בחירה מרובה) פוש(תמיכה בהודעות דחיפה -אוטומציה חכמה

 create a new" (צור חשבון חדש"לחץ על . 1

account (לחץ על , ייפתח חלון"Smart- שלח  -הוסף

- smart" (תזכורת להתראות add - send 

notification reminder ( בחר מצב  "כדי להיכנס לדף

דף זה כולל  ). select reminder mode" (תזכורת

אם ). 3ולכל היותר 1לפחות (תמיכה בבחירות מרובות 

תוכל לבחור  , לא רכשת הודעת לטלפון ותזכורת במסרון

.רק במרכז ההודעות

חזור לדף הבית של  , לאחר השלמת הגדרת התצורה. 2

האוטומציה אותו ניתן לשלב בהתאם למצב הדחיפה  

.שנבחר



5.2'מס
סצנה חכמה

" הקש כדי להפעיל"תחת . 1

)Tap-To-Run (  בדף

"Smart" , הוסף "לחץ על

 Add" (הקש כדי להפעיל

Tap-To-Run ( בפינה  "+" או

הימנית עליונה כדי להיכנס  

.לדף ההגדרות

עליך לבחור באפשרות  . 2

 Click to" (לחץ לביצוע"

execute (כתנאי.

הקשר  "אינך יכול להוסיף . 3

)  Tap-to-Run" (כדי להפעיל

 Send" (שלח הודעות"או 

Notification (כמשימה.



5.2'מס
סצנה חכמה

" הפעל או השבת אוטומציה"כשבוחרים באפשרות . 4

)Enable or Disabele Automation (כמשימה  ,

".אוטומציה"עליך להגדיר מראש סצנת 

"  הפעל או הפוך אוטומציה"לאחר לחיצה על . 5

)Enable or Disabele Automation( ,  האוטומציה

בחר כדי לבחור באפשרות  . הקיימת תוצג על המסך

ולחץ על  ) Disable" (השבת"או ) Enable" (הפעל"

והזן ) Save" (שמור"לחץ על , לסיום). Next" (הבא"

תקופת ". (את שם התרחיש שלך להשלמת ההגדרה

אינה זמינה עבור ) Effective Period" (הפעלה

))Tap-to-Run" (להפעלה-הקש"



5.2'מס
סצנה חכמה

של תרחיש מקומי) Tap to Run" (הקש להפעלה"תומכת בשער עבור " אוטומציה"

והמכשיר נמצאות תחת שער  " אוטומציה"אם כל המשימות של , כלומר, חדש תומך בתרחיש מקומי להפעלה שלך אוטומציהZigBeeשער 

ZigBeeהמכשירים והמשימות המאוגדים בשער  , גם אם הרשת שלך אינה מקוונת. במצב לא מקוון" אוטומציה"ניתן לבצע את ה, חדש

ZigBeeהחדש עדיין יבצעו את האוטומציה שהגדרת בעבר.



5.3'מס
Smart-מחיקה/עריכה/הוספה

)  Tap-to-Run" (הקש להפעלה"אפשרויות . 1

על ". Smart"שהגדרת יופיעו בדף " אוטומציה"ו

בפינה השמאלית העליונה  "..." ידי לחיצה על 

.תוכל לערוך או לשנות את הסדר שלהם

לחץ כדי להיכנס לדף העריכה שם תוכל  . 2

לשנות את הסדר או להחליק שמאלה כדי למחוק 

במערכת  . (את התרחיש או האוטומציה שלך

iOS , למחיקה" -"לחץ על(



5.3'מס
Smart-מחיקה/עריכה/הוספה

בפינה הימנית עליונה של  "..." לחץ על . 3

או ) Tap-to-Run" (הקש להפעלה"

.כדי להיכנס לדף העריכה" אוטומציה"

"  תנאי"החלק שמאלה כדי למחוק כל . 4

)Condition ( משימה"או) "Task.(

" תנאי"כדי להוסיף "+" לחץ על . 5

)Condition (משימה"ו) "Task  (

.חדשים

בתחתית  ) Delete" (מחק"לחץ על . 6

הקש  "הדף כדי להסיר את כל הוראות 

או  ) Tap-to-Run" (להפעלה

".אוטומציה"

שלך  " אוטומציה"על ידי לחיצה על ה. 7

.תוכל לערוך או להסיר אותה ישירות



5.3'מס

Smart-מחיקה/עריכה/הוספה

 Add to" (הוסף לסירי"לחץ על 1.
Siri (  בפינה הימנית תחתונה של
כדי להיכנס לדף  " Smart"דף 

 Siri" (קיצור הדרך של סירי"
Shortcut.(

הקש  "ניתן להוסיף כל אפשרות 2.
.לסירי) Tap-to-Run" (להפעלה

) Add to Siri" (הוסף לסירי"בדף 3.
תוכל להגדיר ביטוי מותאם אישית 

הקש  "עבור סירי כדי להפעיל את 
שלך  ) Tap-to-Run" (להפעלה

פונקציה זו זמינה רק עבור מערכת (
iOS 12.0מעל גרסת  (



5.3'מס
Smart-יומני סצנה

לחץ על ממשק תצוגת היומן כדי להציג את . 1

.יומן הסצנה בסדר כרונולוגי הפוך

.ימים בצורה חכמה7אחסן מידע יומן עד . 2

לחץ על יומן ספציפי כדי לקפוץ לדף עריכת  . 3

.הסצנה המתאים

אם המכשיר לא מצליח לבצע פעולה במהלך  . 4

תופיע הודעה בדחיפה  , הפעלת אוטומציה

במרכז ההודעות ורשומת יומן של כשל בביצוע  

דרכה ניתן לצפות במכשיר שנכשל  , תישמר

.בביצוע



5.4'מס

LAN-הפעלת תרחיש ב

LAN ")Scenario execuation-הפעלת תרחיש ב"פונקציית  in LAN (באמצעות . החדשה נוספהLAN ניתן לבצע את

.ישלוט במכשירים בהתאם לסדר פעולות המכשירLAN-ה. כל המשימות של התרחיש ללא אינטרנט



6.מס
בית

12

3

4

5

6

בקרה קולית1.

הוסף בית/החלף2.

.  לחץ להגדרת מזג האוויר3.
, ניתן לשנות את סדר המידע

כשלוש הבחירות הראשונות  
.יופיעו בדף הבית

הוסף סוגים שונים של  4.
.מכשירים חכמים

"  הקש להפעלה"לחץ על ה5.
)Tap-to-Run (  כדי לשנות

את תרחישי חלל המגורים 
במהירות.

החלף את החדרים שלך כדי 6.
לבדוק את המכשירים  

.בחדרים שונים



7.מס
“Me”

שירותי גישה למוצרים קוליים  7כולל ): Third-party Integration(שילוב של צד שלישי . 1

;של צד שלישי

;אתה יכול לנהל את המשפחה והחברים שלך): Home Management(ניהול בית . 2

,  התראה: ההודעות מחולקות לשלוש קטגוריות): Message Center(מרכז הודעות . 3

;וניתן להגדיר פרק זמן ללא הפרעות עבור התראות לגבי הודעות, משפחה והודעות

אבחון , חמישה מודולים כולל כל הבעיות): FAQ & Feedback(שאלות נפוצות ומשוב . 4

;בעיות נפוצות והמשוב שלי, בעיות במשוב, רשת

;SMSהתראה טלפונית והודעת , כולל אחסון בענן וידאו): Featured(מוצג . 5

;  HomeKitלשלוט ולנהל מכשירי ): HomeKit (HomeKit Informationמידע לגבי . 6

. האפליקציה תציג אפשרות זו, אם טלפון של אפל מקושר לשעון של אפל): Watch(צפה . 7

פעולת  "תוכל לראות את הציוד הניתן להפעלה ולבצע , היכנס לשעון. אחרת היא לא תוצג

;)one-key operation" (בלחיצה אחת

יומן  , אבחון רשת, אודות, התראות של אפליקציה, כוללות צליל): Settings(הגדרות . 8

)iOSיומן העלאה זמין רק במערכת (נקה מטמון והתנתק , העלאה



" שילוב צד שלישי"לחץ על 

)Third-party Integration(

כדי לתקשר ולהתחבר לרמקולי  

.צד שלישי

7.1'מס
"Me "-אינטגרציה של צד שלישי



7.2'מס
"Me "-מרכז ההודעות

,  כוללת אזעקת מכשיר) Alarm" (אזעקה. "1
אי ביצוע תזמון  , אזעקה, הודעת אוטומציה

;מכשיר

הסרה של חברי /הוספה: כולל) Home" (בית. "2
,  הגדרת חבר אחד כמנהל, מחיקת בית, בית

';שיתוף מכשירים וכו, הוספת מכשירים

,  כולל משוב ממשתמשים) Bulletin" (עלון". 3
.'הודעה רשמית וכו



7.2'מס
"Me "-מרכז ההודעות

מרכז ההודעות מאפשר לך להגדיר  . 4
-Do-Not(פרק זמן ללא הפרעות 

Disturb.(

"  לוח זמנים ללא הפרעות"לחץ על . 5
)Do-Not-Disturb Schedule (

בחר תחילה  . להגדרת התקופה הרצויה
מכשיר ממנו יושבתו ההתראות לפני  

.שתגדיר זמן



7.2'מס
"Me "-מרכז ההודעות

כדי להשלים את ההגדרה  " >"לחץ על . 6
ולחזור לדף הגדרת לוח הזמנים לאחר בחירת  

.המכשירים

 Add" (הוסף לוח זמנים"לחץ על . 7
schedule ( לוח זמנים ללא  "כדי להוסיף עוד

).Do-Not-Disturb Schedule" (הפרעות



7.3'מס
"Me "-הגדרת הודעות אפליקציה

: ישנן שתי דרכים להגדרת התראות. 1

הודעת  -) Settings(הגדרות -Me, הראשונה

)App Notification(אפליקציה 



7.3'מס
"Me "-הגדרת הודעות אפליקציה

מרכז ההודעות -Me, השנייה. 2

)Message Center( ,  ואז לחץ על

סמל גלגל השיניים בפינה הימנית 

.  עליונה



7.3'מס
"Me "-הגדרת הודעות אפליקציה

כבה את ההודעות כדי שלא יופיעו  . 3

הודעות , כולל אזעקות, הודעות כלשהן

שם  , )Bulletin(מדף בית ומהעלון 

.תוכל להפעיל אותן בנפרד



7.4'מס
"Me "-שאלות נפוצות ומשוב

- Me"לחץ על . 1 FAQ & Feedback "כדי להיכנס למרכז העזרה  .
.מכאן תוכל לחפש תשובות לשאלות נפוצות או לשלוח אלינו משוב

.תוכל לבדוק את המשוב שלך כאן): My feedback(המשוב שלי . 2

-תוכל לגשת לשאלות נפוצות בעת שימוש ב): FAQ(שאלות נפוצות . 3
TuyaSmart.

 My" (התקנים שלי"ניתן לבחור ב): Most Asked(הנשאל ביותר . 4
Devices" (בעיות ברשת ההתקנים) "Device networking issues(  ,

בעיות בקרה של צד  "ו) APP use issues" (בעיות שימוש באפליקציה"
עבור שאלות נפוצות  ) Third-party control issues"(שלישי 

.מתאימות

פרטי  , שלח דיווח על בעיות בציוד): Report Issue(דווח על בעיה . 5
.זמן ההתרחשות והעלה תמונות במהלך השימוש, יצירת קשר

ניתן להזין מילות מפתח בתיבת החיפוש שבדף כדי : חיפוש בעיות. 6
.לחפש את הבעיות שנתקלת בהן



7.5'מס
“Me”—תכונות

".תכונות"הרשימה כדי להיכנס לדף ) My-Featured" (התכונה שלי"לחץ על . 1

:מחולקות לשלושת שירותי הערך המוסף הבאים" תכונות . "2

המכשיר יכול להצפין את נתוני הווידאו  , לאחר רכישת שירות זה: אחסון ענן למצלמות) 1(

יש להוסיף  (; והמשתמש יכול לצפות בסרטון שצולם בכל עת באפליקציה, ולהעלותם לשרת

)והסרטון אינו ניתן להורדה, מצלמה חכמה לאפליקציה שלך

המכשיר יודיע לך באופן אוטומטי  , לאחר הפעלת השירות: התראה על הודעות) 2(

ויגן על ביטחונך ועל בטחון בני  , באמצעות הודעת מסרון כאשר מופעל תנאי ההודעה

.משפחתך בכל עת ובכל מקום

אם אתה  . קבלת התראות נתמכת רק במספר הטלפון הנייד המשמש בעת רישום חשבון(

עליך לספק מספר טלפון נייד חדש לקבלת , ל"משתמש בחשבון שנרשם באמצעות בדוא

.)התראות

המכשיר יודיע לך באופן אוטומטי באמצעות  , לאחר הפעלת השירות: התראה טלפונית) 3(

ויגן על ביטחונך ועל בטחון בני משפחתך בכל עת  , הטלפון כאשר מופעל תנאי ההודעה

קבלת התראות נתמכת רק במספר הטלפון הנייד המשמש בעת רישום  (. ובכל מקום

עליך לספק מספר טלפון  , ל"אם אתה משתמש בחשבון שנרשם באמצעות בדוא. חשבון

.)נייד חדש לקבלת התראות



7.6'מס
"Me "- מידע לגביHomeKit (HomeKit Information

לא כל . Apple HomeKit-פונקציה זו אינה מאפשרת למכשירים שלנו לתמוך ב

-במכשירים הנתמכים יופיע סמל ה. Apple HomeKit-המכשירים שלנו תומכים ב

HomeKitמודפס על אריזת המוצר;

באמצעות  Apple HomeKit-פונקציה זו מאפשרת לך להוסיף מכשירים התומכים ב

ואז להשתמש בהם עם המכשירים באפליקציה שלנו ולהגדיר קישור , האפליקציה שלנו

;סצנה

תוכל להוסיף אותו שוב , לאפליקציה שלנוHomeKit-לאחר הוספת מכשיר התומך ב

;iOS-ב" הבית"באפליקציית 

המכשיר לא יוסר , HomeKit-לאחר הסרה מהאפליקציה של מכשיר התומך ב

;iOS-ב" הבית"מאפליקציית 

המכשיר יוסר , )כפתור איפוס המכשיר(רק לאחר איפוס המכשיר באמצעים פיזיים 

;iOS-ב" הבית"מהאפליקציה שלנו ומאפליקציית 

המכשיר לא יחפש אותו  , iOSשל " הבית"התווסף לאפליקציית HomeKit-אם מכשיר ה

.והגדרת תצורת הרשת לא תושלם, על ידי האפליקציה שלנו בטלפון אנדרואיד



)"  About(אודות -) Settings(הגדרות -Me"לחץ על . 1

.כדי למצוא מידע נוסף על אפליקציה זו

כדי לדרג אותנו דרך חנות  ) Rate Us" (דרג אותנו"לחץ על . 2

.App Storeהאפליקציות 

)  TuyaSmart" (About TuyaSmartאודות "לחץ על . 3

.Tuyaדרך אתר TuyaSmartלמידע נוסף על 

כדי להציג  ) Privacy Policy" (מדיניות פרטיות"לחץ על . 4

.Tuya Mobileאת מדיניות הפרטיות של 

לצפייה ) User Agreement" (הסכם משתמש"לחץ על . 5

.Smart Tuyaבהסכם השירות של פלטפורמת 

 Open Source" (רישיון רכיב קוד פתוח"לחץ על . 5

Component License (  כדי להציג את רשימת כל הרישיונות

.הפתוחים

.בדוק את הגרסה הנוכחית של אפליקציה זו. 6

7.8'מס
"Me "- אודות  -הגדרות



8.מס
מרכז אישי

- Me" (פרופיל-Me"לחץ על . 1 Profile ( כדי

,  להיכנס למרכז האישי שם תוכל לערוך את התמונה

.  יחידות הטמפרטורה ואזור הזמן שלך, הכינוי

 Account and" (חשבון ואבטחה"לחץ על . 2

Security (  כדי לשנות את הסיסמה או תבנית

.הנעילה שלך וכדי לבטל את חשבונך



8.1'מס
מחק חשבון-חשבון ואבטחה 

"  חשבון ואבטחה-פרופיל -Me"לחץ על 1.

)Me - Profile - Account and 

Security.(

"  מחק חשבון"לחץ על האפשרות 2.

)Delete Account(דף  , בתחתית

"  המשך"לחץ על , אזהרה יופיע

)Continue (קבל את קוד האימות , למטה

המערכת תשבית את . והזן את קוד האימות

ותמחק , ימים7חשבונך לצמיתות לאחר 

.מידע קשור לחשבון

ההשבתה תיכשל אם תתחבר מחדש  3.

.לחשבון לפני סיום התהליך



8.2'מס
תבנית נעילה-מרכז אישי 

תבנית "לאחר לחיצה על האפשרות . 1

תוכל להגדיר  ) Pattern Lock" (נעילה

לאחר הפעלת . מחווה שתשמש כסיסמה

יהיה עליך להזין את סיסמת  , סיסמת המחווה

המחווה בכל פעם שתתחבר בכדי להיכנס  

.לאפליקציה

אם תשכח את סיסמת המחווה בזמן . 2

שכחתי סיסמת "תוכל ללחוץ על , התחברות

)  Forgot gesture password" (מחווה

אם תזין את סיסמת  . כדי לשנות אותה

, המחווה באופן שגוי חמש פעמים ברציפות

.  המערכת תתנתק מחשבון הכניסה הנוכחי

תצטרך לאמת את זהותך באמצעות סיסמת  

.החשבון ולאפס את סיסמת המחווה



תודה


