
מדריך
UBIBOT התקנת בקר



הורדת האפליקציה ורישום משתמש
 UBIBOT : להורדת האפליקציה כנס לחנות האפליקציות והורד את האפליקציה

רישום משתמש
נכנסים לאפליקציה ולוחצים על SING UP, תועבר למסך הרישום, יש למלא כתובת מייל פעילה, לבחור 

.Register שם משתמש וסיסמה, לאשר את התנאים וללחוץ על
לאחר ביצוע פעולות האלו, צריך להיכנס למייל שנשלח ולאשר את הרישום בלחיצה על הקישור בגוף 

המייל )במידה ולא רואים את המייל יש לבדוק בתייבת הספאם(.



הגדרות משתמש, צלסיוס, תאריכים
 ME בסרגל האייקונים בתחתית המסך לחץ על

כאן ניתן להגדיר את הצגת הנתונים בצלסיוס, פורמט התאריך ועוד.



 WIFI הוספת בקר הגדרת

  SETUP "+" בדף הראשי ללחוץ על האייקון
 Add new device ,לבחור בהוספת בקר חדש

לאחר מכן לבחור באפשרות לסריקת הברקוד ולסרוק את המדבקה עם הברקוד שעל הבקר.
.WIFI כעת יש לבחור באפשרות הראשונה

                               



• מחברים את הבקר לחשמל בעזרת הכבל המצורף ולוחצים על כפתור ההפעלה במשך 3 שניות 
עד שהמכשיר נדלק.

.AP לוחצים על כפתור התפריט במשך 3 שניות ועוזבים, בצג של המכשיר מהבהבים האותיות •
.Next Step לחץ על המשך •

• תועבר לדף הגדרת רשת ה WIFI לבקר.
.Next Step בדף זה נדרש להגדיר את שם הרשת והסיסמה ולסיום לחץ על •

שם הרשת

סיסמה לרשת



כעת נדרש להתחבר עם הסמארטפון למכשיר ב-WIFI כדי לסיים את ההגדרה.
1. כבה את הנתונים הסלולרים לסמארטפון שלך

 2. לחץ על הכפתור השני : Connect to Device WIFI, תועבר לדף החיבור WIFI של 
 הסמארטפון שלך, לחץ על על שם הבקר כדי שהסמארטפון יתחבר לבקר. 

)UBIBOTXXXX יופיע(
צריך לוודא שלא מוגדר בסמארטפון להתנתק מרשת שלא מספקת אינטרנט ושהסמארפון 

נשאר מחובר לבקר.
3. לאחר שווידאת שהבקר נשאר מחובר, לחץ על חזרה כדי לחזור לדף הקודם.

.Start Connecting  - 4. לסיום לחץ על הכפתור השלישי

5. המכשיר יבצע את החיבור שעשוי לקחת מספר שניות ובסופם יהיה רשום שהתהליך בוצע 
בהצלחה. בשלב זה יופיע הבקר במלבן ירוק בדף הראשי של האפליקציה.



 SIM הוספת בקר הגדרת

  SETUP "+" בדף הראשי ללחוץ על האייקון
 Add new device ,לבחור בהוספת בקר חדש

לאחר מכן לבחור באפשרות לסריקת הברקוד ולסרוק את המדבקה עם הברקוד שעל הבקר.
.SIM כעת יש לבחור באפשרות הראשונה

                               



• בשלב זה מכניסים את הsim למקום המיועד.
• מחברים את הבקר לחשמל בעזרת הכבל המצורף ולוחצים על כפתור ההפעלה במשך 3 שניות 

עד שהמכשיר נדלק.
.AP לוחצים על כפתור התפריט במשך 3 שניות ועוזבים, בצג של המכשיר מהבהבים האותיות •

.Next Step לחץ על המשך •

• בדף שלאחר מכן יש להגדיר את ה- APN של פרטנר, כפי שמופיע בתמונה.



כעת נדרש להתחבר עם הסמארטפון למכשיר ב-WIFI כדי לסיים את ההגדרה.
1. כבה את הנתונים הסלולרים לסמארטפון שלך

 2. לחץ על הכפתור השני : Connect to Device WIFI, תועבר לדף החיבור WIFI של 
 הסמארטפון שלך, לחץ על על שם הבקר כדי שהסמארטפון יתחבר לבקר. 

)UBIBOTXXXX יופיע(
צריך לוודא שלא מוגדר בסמארטפון להתנתק מרשת שלא מספקת אינטרנט ושהסמארפון 

נשאר מחובר לבקר.
3. לאחר שווידאת שהבקר נשאר מחובר, לחץ על חזרה כדי לחזור לדף הקודם.

.Start Connecting - 4. לסיום לחץ על הכפתור השלישי

5. המכשיר יבצע את החיבור שעשוי לקחת מספר שניות ובסופם יהיה רשום שהתהליך בוצע 
בהצלחה. בשלב זה יופיע הבקר במלבן ירוק בדף הראשי של האפליקציה.


