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תכונות עיקריות
תאור

 FIBARO Home Center Liteהינו בקר מערכת האוטומציה הביתית המשמש לניהול מערכת. FIBARO
●
●
●

הגרסה הקומפקטית של .Home Center 2
מאפשר שליטה ב 230-התקנים שונים בטכנולוגית .Z-Wave
ממשק ניהול גרפי ידידותי במיוחד למשתמש ,המאפשר לשלוט בקלות בכל האביזרים

תכונות
●

פועל בטכנולוגית  Z-Waveלניהול מספר רב של אביזרים בו זמנית.

●

מתחבר ושולט ב עד 230-אביזרים.

●

תאימות מלאה ל Google Assistant -וAmazon Alexa.

●

ממשק ניהול גרפי מרהיב באמצעות דפדפן או אפליקציה למכשירים ניידים.

●

התקנה והגדרה קלה ומהירה.

●

תואם למגוון רחב של אביזרים הפועלים בטכנולוגית .Z-Wave

●

צריכת אנרגיה נמוכה.

נתונים טכניים.
מעבד
מארז
זכרון הפעלה
דיסק קשיח
מתח
ממשק רשת
טמפרטורת פעולה
תאימות לתקנים
פרוטוקול תקשורת
תדרים

טווח שידור/קליטה
מידות

(ARM Cortex-A8 (720MHz
פלסטיק
MB RAM 128
MB SLC HDD 128
 VDC 9-12ספק כוח מצורף
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RED 2014/53/EU
RoHS 2011/65/EU
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עד ל 30-מטר בתוך מבנה )בהתאם לתכנון פנימי(
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:חומרה
מידות
מארז
מעבד
USB
VGA
תוכנה
שליטה מרחוק
בנית תרחיש
Magic scenes
בנית תרחיש
Block scenes
בנית תרחיש
LUA scenes
LUA virtual
Devices
String-based virtual
devices
Satel alarm
integration
Amazon Alexa-תמיכה ב
Google-תמיכה ב
Assistant
VoIP

פועל כבקר עצמאי או כבקר
נשלט
NO
פועל כבקר מאסטר
מקסימום מכשירים נשלטים 230
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YES
YES
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בקר  FIBARO Home Center Liteדומה מאוד לבקר  FIBARO Home Center 2במונחים של ביצועים ,מהירות
חיבור להתקני  Z-Waveוכמות המכשירים בהם יכול לשלוט הבקר אין הבדל בין שני הבקרים.
בהיבט הטכני ,ישנן מספר תכונות שהושמטו מבקר Home Center Lite
is much the same as F
 IBARO Home Center 2. In terms of performance connecting to devices
.and the number of devices you can connect in your home, there is no difference
From a technical perspective, there is a list of features that are omitted from H
 ome Center
:Lite but are available in H
 ome Center 2
לא קיימת אפשרות תכנות ב  LUA - LUAהינה שפת תכנות נפוצה במערכות אוטומציה ביתית ,אשר מאפשרת
למשתמשים מתקדמים ליצור תרחישים מורכבים מאוד
אין תמיכה  LUAמבוססת מכשירים וירטואליים
אין תקשורת VOIP
אין מערכת אזעקת  SATELמשולבת
מספר תוספים מוגבל )מקסימום (5
בנוסף  Home Center Liteיכול לפעול כבקר עצמאי או כבקר נשלט במערכת בקרים Home Center Lite .לא
מתוכנן לפעול כבקר מאסטר.
למרות שלבקר  Home Center Liteחסרות מספר תכונות בהשוואה לאחיו הגדול הוא עדיין מצוייד בעוצמה טכנולוגית
אדירה ,גודלו הקטן מאפשר להתקינו מחוץ לטווח הראייה.

התקנה
הגדרה וחיבור
.1

התחל מחיבור האנטנה ,ע"י חיבור מחבר האנטנה לגוף הבקר והידוק הבורג בסיבוב בכיוון השעון.

.2

.3

השתמש בכבל הרשת המצורף לחיבור הבקר לרשת האינטרנט הביתית .חבר צד אחד של הכבל למחבר ה
 LANבתחתית הבקר ואת המחבר השני לנתב הביתי.

חבר את תקע ספק הכח המצורף לשקע בתחתית הבקר ,ואת ספק הכוח חבר למקור מתח.

.4

לחץ לחיצה קצרה על כפתור ההפעלה בקדמת הבקר .הבקר שלך יהיה מוכן לשימוש תוך מספר שניות.

.5

הורד והתקן את תוכנת  FIBARO Finderבמחשב שלך בהתאם למערכת ההפעלה הקיימת

Mac OS X
.6
.7

Windows

הפעל את תוכנת  FIBARO Finderוהקלק על  ""Refreshבחר את הבקר אליו תרצה להתחבר והקלק על “
.“Connect
המחשב יתחבר אל הבקר ,ודף כניסה  Home Center Liteיופיע על הצג.

כניסה ראשונה
.1
.2
.3

לאחר חיבור מוצלח לבקר מסך כניסה לבקר  Home Center Liteיופיע על הצג
בחר את השפה המועדפת ע"י לחיצה על הדגל הרצוי ,הקלד את שם המשתמש והסיסמה )סיסמא ושם משתמש
התחלתיים .(admin, admin
הקלק על  Log inעתה ניתן להפעיל את מערכת האוטומציה הביתית שלך.

ממשק
מסך ראשי )הבית שלך(

המסך הראשי )הבית שלך( של מערכת  FIBARO Homeכולל  8חלונות:
.1
.2
.3
.4

החלון העליון – מציג את המצב העדכני של ההתקנים
חלון הפקודות – מציג את רשימת הפעולות שבוצעו ע"י הבקר.
חלון תפריט – הינו חלון הניווט הניווט הראשי של הממשק.
חלון כלי חיפוש – מאפשר למצוא התקן מסויים.

.5
.6
.7
.8

חלון סינון – מאפשר להציג רק את סוגי הרכיבים הנדרשים.
חלון הבית – מאפשר לבחור את חדר אן אזור מסוים.
חלון ראשי – מכיל את רשימת ההתקנים המשויכים לחדר אן אזור מסוים.
חלון ימני – גישה מהירה לפעולות העיקריות של המערכת.

חדרים

אזור החדרים מאפשר לנהל את ביתך עפ"י חלוקה לאזורים או חדרים .בקלות רבה ניתן להוסיף ,לשנות שם ,לשנות את
סדר החדרים ,להקצות חדר לאזור מסוים או להוסיף אזור
.

תיאור:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

חלון החדרים.
שם החדר.
טמפרטורת החדר.
רמת הלחות.
מצב פתיחת חלון/דלת.
מצב זיהוי תנועה
סמל החדר.
לחצן כיבוי/הדלקת תאורה.
לחצן פתיחת/סירת תריס.
לחצן דריכת/כיבוי אזעקה.
מידע על צריכת זרם החשמל.
מידע על צריכת האנרגיה.

הוספת התקני .Z-Wave

הוספת התקן חדש למערכת שלך הינה פעולה קלה ומהירה.

 .1הקלק על לחצן “ ”Add or remove deviceבחלון ההתקנים.

 .2הקלק על לחצן “ ”Addבכדי להכניס את הבקר למצב למידה ,זמן מצב למידה ניתן לשינוי ע"י שינוי הערך בחלון
)ברירת מחדל  30שניות(.
 .3הבקר מוכן להוספת ההתקן.

 .4הפעל את התקן ה  Z-Waveבמצב הוספה )בהתאם להוראות ההפעלה של ההתקן(.
 .5הבקר יתחיל את תהליך ההוספה והגדרת ההתקן באופן אוטומטי .במידה והתהליך לא הושלם לאחר מספר
ניסיונות ,נסה למחוק את ההתקן בהתאם להוראות מחיקת התקנים.

 .6סיום מוצלח לש הוספת והגדרת הקן חדש תאושר ע"י ההודעה”Device configuration finished“ :

הוספת מצלמת IP
ישנן שתי דרכים להוספת מצלמות למערכת :FIBARO
●
●

התקנת התוסף התומך.
הגדרת המצלמה באופן ידני.

הוספת מצלמה באמצעות התקנת תוסף תומך
לבקר  Home Center Lightישנן מעל  130תוספים זמנים עבור מגוון מצלמות .לצורך הדגמה נגדיר מצלמת .Axis
.1

הקלק על שונית  Pluginsבשורת התפריט העליונה לאחר מכן הקלק על  Availableבשורת התפריטים
השמאלית.

 .2לאחר איתור התוסף המתאים ,הקלק על  Installבכדי לקבל הפרטים של התוסף המבוקש.
להלן תהליך התקנת התוסף
 .3הקלק על  Freeבכדי להוריד ולהתקין את התוסף.
 .4לאחר בחירת התוסף והתקנתו לחצן  Addיופיע מתחת לתיאור.
 .5הקלק על  Advancedבכדי למלא את כתובת ה  ,IPשם המשתמש והסיסמא.

שאר השדות ימולאו באופן אוטומטי.
.6

הקלק על לחצן  saveהכחול בשורת התפריט הימנית .המצלמה הוספה בהצלחה למערכת.

הוספת מצלמה באופן ידני
.1

בכדי להוסיף מצלמה באופן ידני ,הקלק על לשונית  Devicesואז הקלק על Add or remove device
בתפריט השמאלי.

.2
.3
.4

הקלק על  ,Advancedבכדי להגיע להגדרות המצלמה.
תן שם למצלמה ,והקצה אותה לחדר הרצוי.
הקלק על תיבת הבחירה בכדי לבדוק האם המצלמה מופיעה ברשימת המצלמות הזמינות ,במידה והמצלמה
מופיעה ברשימה ,בחר המצלמה בכדי למלא באופן אוטומטי חלק מההגדרות הנדרשות.
הקלד את שם המשתמש והסיסמא של המצלמה )ניתן למצוא את שם המשתמש והסיסמא בתוכנה המצורפת
למצלמה(.
הקלד את הגדרות המצלמה :כתובת  IPו   stream feedsהמידע הנ"ל נמצא במדריך ההתקנה של המצלמה.

.5
.6

.7

הקלק על לחצן  saveהכחול בשורת התפריטים השמאלית .המצלמה נוספה למערכת .FIBARO

הוספת התקן וירטואלי.
התקנים וירטואליים תוכננו לשלוט בהתקנים מסובכים כגון מזגנים ומכשירים חשמל הנשלטים ע"י רשת  .LANמערכת
 FIBAROלייבא או ליצור התקנים וירטואליים חדשים שישלטו באמצעות ממשק המערכת
יבוא התקנים וירטואליים:

.1
.2
.3
.4

פתח את תפריט .Devices
הקלק על לחצן  Add or remove deviceהממום בשורט התפריטים השמאלית.
השתמש בלחצן  Import virtual deviceבכדי לייבא קובץ  vfibמהכונן הקשיח במחשבך.
הקלד את כתובת ה IP-ואת יציאת ה.TCP-

 .5הקלק על לחצן  saveבכדי לשמור את הגדרת ההתקן.

הסרת התקני Z-Wave

מחיקת ההתקנים תסיר אותם לגמרי מרשת  Z-Waveומיזכרון הבקר.הגדרות ברירת המחדל של ההתקן ישוחזרו במהלך
תהליך זה.
 .1הקלק על לחצן  Add or remove deviceתחת תפריט Devices

 .2הקלק על לחצן Deleteבכדי להכניס את הבקר למצב למידה .משך זמן הלמידה ניתן לשינוי ע"י שינוי הערך
)ברירת המחדל  30שניות(.

 .3הבקר ממתין לתחילת הליך הסרת ההתקן.

 .4הכנס את התקן ה  Z-Waveלמצב הסרה בהתאם להוראות יצרן ההתקן )לחץ שלוש פעמים על הלחצן שעל
ההתקן או על המפסק הקיר המחובר ליציאה  S1של מפסק .(FIBARO
 .5בקר  Home Centerיתחיל את תהליך הסרת ההתקן מזיכרון הבקר.
 .6הסרה מוצלחת של התקן תאושר ע"י ההודעה.”Removing devices finished“ :

הגדרות כלליות
לשונית  General Settingsמאפשרת למשתמש לנהל את ההתקן .בתפריט זה תוכל לשלוט בהתקנים השונים ,לצרפם
לקבוצות ,לשנות את שמם ולשייכם לחדר הרצוי .בנוסף ,ניתן לשנות את הסמל ) (iconשלהם ,לבדוק את רמת הסוללה
ואת גרסת ההתקן.
עץ Master/slave
בחלק זה של התפריט ,ניתן לראות את מבנה השליטה של ההתקן – כאשר תת ההתקן הנשלט ) (slaveנמצא תחת
ההתקן הראשי השולט ).(master

הגדרות מתקדמות

ממשק הגדרת התצורה של בקר  Home Center Liteמאפשר למשתמש לשנות מגוון רחב של הגדרות מתקדמות לכל
התקן בנפרד.

בכדי להגדיר את ההתקן:
 .1הקלק על סמל מפתח הברגים.

 .2הקלק על לשונית Advanced
 .3מסך הגדרות מתקדמות יופיע תחת " ."Device Informationחלון זה מחולק למספר תתי חלקים.
.הגדרות מתקדמות כלליות הנוגעות לרכיב ה ,Z-Wave-האפשרות להסתיר את ההתקן בממשק או להשבית את פעולת
ההתקן ,להגדיר את תדירות הדיווח לבקר ומגוון הגדרות נוספות.

הגדרה מחדש והגדרה רכה מחדש של ההתקן ,העלאה של פרמטרים ותבניות התקנים להורדה:

בנוסף ,ניתן לקשר בין התקנים שונים.

שיוך )קישור בין התקנים( – מאפשר להעביר פקודות שליטה בין ההתקנים השונים המחוברים לרשת ה .Z-Wave-בסוג
תקשורת זה ,הבקר הראשי אינו נוטל חלק בשליטה על ההתקנים ברשת .שימוש בשיטת תקשורת זו ,ההתקנים השונים
מקבלים פקודות ומתקשרים בניהם גם במקרה שהבקר הראשי לא פועל או אף מקולקל.

משתני  Z-Waveמתקדמים להתקן זה:
פרמטרים מתקדמים – מאפשרים להתאים את פעולת ההתקנים השונים לדרישות הלקוח .ההגדרות זמינות בממשק
 FIBAROכאפשרות פשוטה הניתנת לבחירה ע"י בחירת התיבה המתאימה.

תרחישים

תרחישים מאפשרים לשלב מספר התקנים שונים הנמצאים ברשת הביתית שלך .תרחישים ניתנים להפעלה ע"י מצב מזג
האוויר ,הגדרת זמני הפעלה או ע"י פקודה מהחיישנים השונים בהתאם למידע שהם קולטים מהסביבה.
בנוסף ניתן להפעיל תרחיש ישירות ממשק השליטה של המערכת.
ישנן שלוש דרכים ליצור תרחישים בממשק בקר .Home Center Lite
●  – Magic Scenesמבוסס על גורם מניע ,ופעולה אחת )אם תנאי מתקיים ,אז בצע פעולה מסוימת( .שתי
התיבות בחלק העליון של המסך מהוות תנאי "אם" ו "אז" .בתיבה הראשונה מוגדר התנאי ,אם הנתנאי המוגדר
מתקיים ,אז הפעולה כפי שהוגדרה בתיבה השנייה מתבצעת .למשל אם הטמפרטורה מעל  26מעלות אז הדלק
את המזגן.
●  – Block Scenesהינה עוצמתית יותר מאפשרות ה ,Magic Scenes-אך עדיין קלה מאוד להגדרה .שימוש
במספר בלוקים זמינים מותאמים אישית )גורמי הפעלה( מאפשרים לבנות תרחישים מורכבים בצורה גרפית
פשוטה .ישנם חמישה סוגי גורמי הפעלה :מזג אוויר ,משתנים ,שעוני עצר ,התקנים ו  GPSהמוצגים בחמישה
צבעים שונים ,אותם ניתן לקשור בצורות רבות ושונות.
כיצד להוסיף תרחיש?
 .1הקלק על לשונית “.”Scenes

 .2בחר את לשונית “) ”Add sceneממוקמת בשורת התפריט השמאלית(.

 .3בחר את סוג התרחיש שאתה מעוניין ליצור והקלק על .Add

צריכת אנרגיה

תפריט צריכת האנרגיה בממשק ההגדרות של בקר  Home Center Liteמאפשר לשלוט ולבקר את צריכת האנרגיה ואת
הטמפרטורה מכל התקן המחובר לבקר ומאפשר לעשות זאת.
המסך הראשי מציג מדידים של צריכת האנרגיה והטמפרטורה הנוכחיים בזמן אמת .בנוסף ניתן לקבל סיכום של צריכת
האנרגיה בחתכים של שעון ,ימים ,שבועות וחודשים ביחד עם ממוצע הטמפרטורה בכל חדר .בתפריט השמאלי ניתן
לקבוע איזה חדרים יכללו בדוחות צריכת האנרגיה.

מסך צריכת האנרגיה
מסך צריכת האנרגיה מציג מידע עשיר בנוגע לצריכת האנרגיה הנוכחית בנוסף למידע סטטיסטי של צריכת האנרגיה
התקופתית בחתכים שונים הניתנים להגדרה.

המתג הראשון  -מאפשר לבחור בין הצגה של חדרים או התקנים.
המתג השני  -מאפשר מאפשר לבחור בין תצוגה מסכמת או תצוגה השוואתית של צריכת האנרגיה.
המתג השלישי  -מאפשר לבחור בין הצגת הצריכה ב  kWלבין הצגת עלות צרכת האנרגיה.
בהתאם לבחירתך ,ניתן להציג סיכום והשוואה של צריכת האנרגיה הממוצעת לפי חתכי זמן שונים.
הגדרות
בלשונית הגדרות ניתן לקבוע את סוג המטבע ואת עלות האנרגיה ל  kWhבכדי להציג את עלות צריכת האנרגיה בפועל.

תצוגת טמפרטורה

פנל הטמפרטורה מציג מידע עשיר על הטמפרטורה הנוכחית בנוסף לדוחות סטטיסטים של הטמפרטורה.

שני מתגי החלקה מאפשרים להגדיר את אופן הצגת המידע:
מתג ראשון )מתג שמאלי( – מאפשר לבחור בין הצגת חדרים להצגת התקנים.
מתג שני – מאפשר לבחור בין תצוגה מסכמת לתצוגה השוואתית.
בהתאם להגדרתך ,תוצג הטמפרטורה הממוצעת בחתכי זמן שונים.

תוספים

תוספים מאפשרים למשתמש לשלב בקלות התקנים שונים ,אשר אינם תומכים בטכנולוגית  Z-Waveכגון טלוויזיות
חכמות ,תחנות מזג אוויר ,אזעקות או מערכות כניסת ווידאו אחרות .באופן זה ניתן לשלוט במכשירים אלו באמצעות
ממשק  FIBAROבטלפון הנייד או מחשב הלוח שלך .התוספים מחולקים לחמש קטגוריות

●
●
●

●
●

מצלמות :מעל  130מצלמות ממגוון יצרנים שונים
מערכות בקרת אקלים כגוןCarrier Furnace, Netatmo, WS Davis Vantage ,Weather plugins :
מערכות מולטימדיה כגוןDenon AVR, Heos Denon, LG Blu-ray, LG Smart TV, Logitech Harmony, :
NC+ Mediabox, NuVo, Onkyo AVR, Philips Blu-ray, Pioneer AVR, Russound, Samsung
Smart TV, Sonos Speaker, Sony Blu-ray, Sony TV, XBMC Remote Control
מערכות אבטחה כגוןDSC Alarm, EnvisaLink Alarm, Helios Basic, Helios Gold, IP Bell, Mobotix, :
Modular Alarm
יצרנים אחריםPhilips Hue, Planika Fireplace, Wake on LAN :

הבקר תומך בתוספת של עד חמישה תוספים שונים בו זמנית.
פנל האזעקה באפליקציה מאפשר לך ליצור מערכת אזעקה ממערך החיישנים שכבר מורכב בביתך.

פנל בקרת חימום באפליקציה מאפשר לך לתזמן תרחישי חימום .לאחר הגדרת אזורים והוספת חדרים ,כל ההתקנים
המקושרים האחראים על מערכת החימום יופעלו בהתאם לתזמון שהגדרת.

פנל בקרת מיזוג באפליקציה מאפשר לך לתזמן תרחישי מיזוג .לאחר הגדרת אזורים והוספת חדרים ,כל ההתקנים
המקושרים האחראים על מערכת המיזוג יופעלו בהתאם לתזמון שהגדרת.

פנל בקרת לחות באפליקציה מאפשר לך לתזמן תרחישי הגדרת רמת לחות רצויה .לאחר הגדרת אזורים והוספת חדרים,
כל ההתקנים המקושרים האחראים על מערכת בקרת הלחות יופעלו בהתאם לתזמון שהגדרת.

פנל בקרת ממטרות תוכנן לנהל את מתג בקרת הממטרות ומאפשר לך להגדיר את זמני הפעל הממטרות באופן אוטומטי,
או לשלוט בהפעלת הממטרות באופן ידני.

פנל האירועים מאפשר רישום של כל הפעילויות המתרחשות במערכת  .FIBAROפנל האירועים מאפשר למשתמש לבקר
את מצב כלל ההתקנים במערכת ולסנן אותם בהתאם לסוג ההתקן ,מיקומו או זמן התרחשות האירוע

.
פנל המשתנים מאפשר לך להוסיף ,לשנות או לבדוק את מצב המשתנים הגלובליים אשר ניתנים לשימוש בתרחישים שלך.
ניתן להשתמש במשתנים מספריים המכילים ערכים נומריים או משתנים מוגדרים מראש

פנל ההודעות מאפשר לך ליצור מגוון הודעות בכדי להתריע למשתמשים השונים על אירועים המתרחשים בבית

פנל המיקום מאפשר לך להגדיר מיקומי  GPSבכדי להפעיל תרחישים מותני מיקום  .GPSישנם שני דרכים להגדיר
מיקומים :בחירת נקודות על מפה או ציון קורדינטותGPS

התקנים מקושרים שלב מספר התקנים להתקן אחד ,שימשו בתכונה זו מאפשר לך לשלוט במספר התקנים כאילו היו
התקן אחד .קבוצת ההתקנים תוצג בבקר כהתקן אחד

.

הגדרת תצורה

מידע כללי חלון הגדרת תצורה בבקר  Home Center Liteמספק מידע בסיסי אודות הבקר ,מאפשר לך לבחור חיישן
ראשי ,אתחול או שינוי שפת הממשק .מידע בסיסי אודות הבקר כולל :מספר סידורי ,MAC address ,גרסת תוכנה
נוכחית ,זמן ותאריך של יצירת קובץ גיבוי אחרון ומצב השרת.

חלון בקרת גישה מאפשר לנהל את חשבונות המשתמשים בבית ,מאפשר להתיר או לחסום גישה להתקנים ,תרחישים
והגדרות המערכת .מצב בית מלון במסך בקרת הגישה מאפשר להתיר או לחסום גישה למכשיר סלולרי מסוים ,או לקבוע
זמן לקבלת דיווח על מיקום של מכשיר סלולרי מסוים .במסך בקרת גישה ניתן להגדיר מכשירים סלולרים מסוימים אשר
יקבלו הודעות ממערכת .FIBARO

בתפריט הגיבוי נוצרים קבצי הגיבוי ,רשימת קבצי הגיבוי מוצגת בחלון הגיבוי ,קבצי הגיבוי מכילים מידע בנוגע לכל
התקנים שהוספו למערכת וההגדרות שלהם ,הגדרות אישיות של כל משתמש ומערכת ההפעלה של הHCL.-

תפריט אבחון מאפשר לנהל את צריכת המשאבים של ה ,Home Center Lite -כגון המעבד ,זכרון  RAMוזכרון .ROM
בלשונית  Z-Wavתחת תפריט האבחון מציג את כל ההתקנים המחוברים למערכת ומוגדרים כנדרש.
צירוף מספר בקרים מאפשר לך ליצור רשת אחת גדולה .אך אנו לא ממליצים על שימוש ביותר מ 600-התקנים ברשת
אחת ,בכל מקרה ,מספר ההתקנים המקסימלי לבקר אחד הוא .230
חלון הגדרת  LANמאפשר להגדיר את הרשת המקומית אליה מחובר הבקר.

חלון המיקום מאפשר להגדיר תצוגת מבנה מקומית של זמן ותאריך .בנוסף ניתן לקבוע מיקום ע"י הוספת קווי אורך ורוחב
או בחירת עיר מסוימת על מנת לקבל נתוני מזג אויר מדויקים.

רשת הZ-Wave -בחלון זה מוצגים ההגדרות והפרמטרים של רשת ה .Z-Wave -לא מומלץ למשתמשים מתחילים
לשנות הגדרות אלו.

תמיכה
פתרון תקלות
אני יכול להתחבר לאפליקציה רק באופן מקומי
נסה אחת מהאפשרויות הבאות:
●
●
●
●

בדוק אם  FIBARO Home Centerמחובר לחשבון .FIBARO ID
התחבר לחשבון   ,FIBARO IDבחר בתפריט  Remote Accessובדוק האם הבקר שלך נמצא ברשימה.
במידה והבקר אינו מופיע ברשימה ,הוסף את הבקר שלך למסך גישה מרחוק )הקלק על Add New Home
.(Center
אם מוצגת ההודעה "”This Home Center is already added to another FIBARO ID accountבחר
באפשרות :איני מצליח להוסיף את הHome Center -למסך גישה מרחוק.

איני מצליח להוסיף את הHome Center -למסך גישה מרחוק.
נסה אחת מהאפשרויות הבאות:

● בדוק אם  FIBARO Home Centerמחובר לחשבון אחר
●
●

מחק את חשבון  ,FIBARO IDאם אפשר.
אם אינך יודע לאיזה חשבון  FIBARO IDמחובר הבקר ,או שאין לך גישה לחשבון זה ,צור קשר עם התמיכה.

לאחר התחברות למערכת איני רואה את הלחצן ""Update

נסה אחת מהאפשרויות הבאות:
●

תכונות מסוימות אינן זמינות בגישה מרחוק עקב סיבות אבטחה.
התחבר למערכת בחיבור מקומי.

אני רואה את ההודעה " "No internet connectionבאפליקציה בנייד.
נסה אחת מהאפשרויות הבאות:
●

בקר  FIBARO Home Centerשלך אינו מקוון.
נסה לחבר שוב את בקר FIBARO Home Center

●

קיימת תקלה במערכת הDNS-

השלם את נתוני ה  DNSבממשק בקר  ,(Home Center (Configuration =>LAN Settingsואתחל את הבקר.
●

אפשרות גישה מרחוק כבויה.

הפעל את אפשרות הגישה מרחוק .התחבר לחשבון  FIBARO IDוהוסף את בקר  FIBARO Home Centerלמסך
.Remote Access
שירות גישה מרחוק אינו זמין בממשק .FIBARO ID

נסה אחת מהאפשרויות הבאות:
● יתכן כי יציאה  22בנתב חסומה
השלם את נתוני ה  DNSבממשק בקר  ,(Home Center (Configuration =>LAN Settingsואתחל את הבקר.

