
UBIBOT מדריך משתמש לאפליקציית



הוספת בקר  .1

."Add New Device" לחץ על "+" בתחתית מסך הבית, ולאחר מכן לחץ על  1.1

הכנס את המספר הסיריאלי של הבקר או סרוק את הברקוד.  1.2
בחר את סוג הרשת ולחץ על המשך "continue", כאשר תבחר ב SIM, וודא תחילה    1.3

שהסים מוכנס בצורה תקינה ומזוהה ע"י הבקר.  

הכנס את הבקר למצב "התקנה" )בדוק במדריך הבקר, שונה מסוג לסוג(.  1.4
אשר שהשם של הרשת אליה תרצה להתחבר נכון, הכנס את הסיסמה לרשת   1.5 

."Next Step" ולאחר מכן לחץ על המשך  
 ,WIFI לחיבור הבקר לסמארטפון ע"י ”Connect to Device WiFi" לחץ על  1.6 

תועבר אוטומטית לדף בחירת רשת WIFI בסמארטפון.  



מצא את הבקרUbibot-xxx(( והתחבר אליו, לאחר מכן חזור לאפליקציה.  1.7
לחץ על "Start Connecting" . המכשיר יתחבר לWIFI ויצור קשר ראשוני עם   1.8

השרת. לבסוף תתקבל הודעה על הצלחת החיבור או במקרה של תקלה ,הודעת תקלה.



מסך הבית  .2

 היכנס לאפליקציית יוביבוט, כאן תוכל לראות את כל הבקרים הקשורים לחשבון,
 תוכל לצפו בנתונים האחרונים הנאספו ע"י הבקר. 

לחץ על כפתור "menu bar" בפינה הימינית התחתונה על מנת לשנות את סדר ההצגה. 

 תוכל לרענן את הדף ולעבור למצב מפה.  
 .GPS ולכן אינו מדוייק כמו IP מיקום הבקר יוצג לפי כתובת ה 

תוכל לשנות את מיקום הבקר באופן ידני ע"י הוספת קווי רוחב/אורך ב"הגדרות" בכל 
בקר.



ניהול קבוצה  .3

 לחץ על” "My Groups , כאן תוכל לראות את כל הקבוצות שהקמת.
 לחיצה על "+" להקמת קבוצה חדשה. 

לחץ על "+" כשאתה נמצא בקבוצה על מנת להוסיף בקר.



הגדרות בקר  .4

תחת עמוד הבקר תראה כמה עמודי משנה. ניתן לדפדף בינהם בעזרת החצים.

עמוד גרפים  4.1

 בעמוד הגרפים תוכל לראות את הנתונים שנאספו בגרף. 
לחץ על כפתור "arrow" להגדרת הגרף בתפריט הנפתח.



עמוד מידע  4.2

 בעמוד זה ניתן לצפות בנתונים הבסיסיים של הבקר. 
תוכל לשנות את האייקון והשם שלו, בנוסף תוכל למחוק את הנתונים שנאספו או למחוק 

את הבקר מהמערכת.

הגדרת התרעות  4.3

לחץ על “Rules” למעבר לעמוד הגדרת התרעות. מוגדרת התרעת ניתוק כברירת מחדל 
ומכאן תוכל להוסיף התרעות נוספות ע"י לחיצה על כפתור "+".



הגדרות חיישנים  4.4

בעמוד זה תוכל להגדיר את תדירות הסנכרון של הבקר עם השרת ולקבוע את תדירות 
הקריאות של החיישנים.



שיתוף נתונים מבקר  4.5

 פיצ'ר זה מאפשר שיתוף של משתמש שיוכל לצפות בנתונים ולהוריד אותם. 
המשתמש איתו שיתפת את הנתונים לא יוכל לשנות הגדרות בבקר, אך כן יוכל לקבל 

התרעות.

 4.5.1  
1. המשתמש איתו תרצה לשתף את הנתונים יצטרך להוריד את האפליקציה     

ולפתוח חשבון.   
2. כנס לעמוד הבקר, לחץ על כפתור "share" , לאחר מכן לחץ על "+" והכנס     

את שם המשתמש או כתובת האימייל של המשתמש לשיתוף.   

4.5.2   צפייה בבקרים אחרים- בעמוד הבית לחץ על "Shared Channels", כאן     
תוכל לראות את הבקרים אותם שיתפו איתך.  



4.6  יומן נתונים

 לחץ על חוצץ "Log" על מנת לצפות ביומן הנתונים של הבקר, כאן תוכל לראות האם 
ההתרעות נשלחו בצורה תקינה.

5. עמוד ההודעות הנכנסות 

 בחוצץ ההודעות הנכנסות תוכל לראות את כל ההודעות שנשלחו ע"י הבקר. 
לחץ על כפתור לפתיחת תפריט אפשרויות הסינון.


