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לפני שאתה מתחיל

A

220V

B
חבר את מתאם המתח המסופק 

ליציאת החשמל.
נורית מהבהבת כחול.

הכנס את 2 סוללות ה- AAA המסופקות לגלאי 
ההצפה לאחר חיבור ישמיע צפצוף קצר.

 מיקום הכנסת
הסוללות

יש להצמיד את גוף 
הגלאי לקיר

אפשר לאלקטרודה 

מגע עם הריצפה.

 לפתיחת הכיסוי
האחורי

לפני שאתה מתחיל

  AA הכנס את 2 סוללות הגיבוי
 ,(HUB)המצורפות לרכזת

נורית הרכזת אמורה להבהב כחול.

לאחר הסרת הכיסוי התחתון 
והנחת הסוללות במקומם, 

החזר את הכיסוי למקומו

חפש והורד את
אפליקציית של Triple Plus המתאימה

QR -או סרוק את קוד ה

 WIFI יש אינטרנט
GHz 2.4 זמין בתדר

Triple+ CLM™ Hub V2.0 Wi-Fi
הוראות התקנה

הורד את אפליקציית Triple Plus בחינם לטלפון החכם 
 AppStore-או מ Google Play-שלך מ

כל ההתקנה מנוהלת באמצעות הטלפון  החכם שלך.

הקש על לחצן הוסף שם מערכת וצור
את המערכת שלך - רשום את כתובת הדוא"ל 

המועדפת, מכיוון שהיא ייחודית.
לאחר מכן בחר אזור והקש על הלחצן צור.

רשום את Triple + CLM ™ Hub V2.0 לרשת 
ה- Wi-Fi המיועדת שלך; אנא וודא כי הטלפון הנייד 

שלך מחובר לאותה רשת.

.(5GHz לא) בלבד Wi-Fi 2.4GHz הערה: דרישות הרשת שלנו הן

סרוק את קוד ה- QR של התקנת הערכה בצד החיצוני של 
האריזה  שקיבלת.

הערה: סרוק אך ורק את קוד ה QR המוטבע באריזה הראשית שנשלחה אליך. לא לסרוק את קודי הרכזת או ההתקנים הבודדים. 
כל המכשירים בערכה שלך כבר משויכים לרכזת שלך לפני המסירה, ומוטבעים בקוד ה QR שעל האריזה החיצונית.

הערה: אם חזרת לתפריט הראשי, הקש על שלושת השורות בפינה הימנית העליונה  -> הגדרות -> הוסף מערכת

קרא את התנאים וההגבלות, גלול עד למטה והקש 
על הלחצן "I Agree" בתחתית אם אתה מאשר.
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הקש על ַלְחָצן
התחברות בחר שפה

הקש על
כפתור אישור

הקש על 
הלחצן הוסף 

מערכת

הקש על
כפתור יצירת 

חשבון חדש

מלא את השדות 
והקש  הנדרשים 

על הלחצן קבל
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מערכת לגילוי
הצפות מים

מדריך להתקנה עצמית

תודה שרכשת
 Triple + CLM™ את המערכת החכמה 

אנא עקוב אחר השלבים המוצגים במדריך 
זה להתקנת המערכת החדשה שלך

אריזת הרכזת מכילה:
מתאם מתח

AA סוללות גיבוי X 2

אריזת הגלאי מכילה:
AAA סוללות X 2

בערכה

1 
רכזת 

 4
גלאי הצפה

מצב טכנאי אופציונלי
תהליך ההתקנה

למידע נוסף או תמיכה טכנית בקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת:
w w w . t r i p l e p l u s . i o

Triple+ Israel

1

3

4

5

6

2

בכל פעם ש- Triple + CLM™ Hub V2.0 אינו מצליח 
להתחבר לרשת ה- Wi-Fi הרצויה, אנא בצע את 

השלבים הבאים: 
א( ודא כי ה-Wi-Fi  שאליו ברצונך להתחבר 

 . GHz 2.4-תומכת ב
ב( הקש על כפתור "מצב טכנאי ".

פעל על פי ההוראות באפליקציה כדי להתחיל את רצף 
ההתקנה. כאשר תתבקש לנתק את החשמל מהרכזת, 

 . AAאנא נתק תחילה את זרם החשמל, ואז הסר סוללות
לחיבור מחדש הכנס תחילה את סוללות ורק לאחר מכן 

חבר את החשמל. לסיום הקש על כפתור "אישור"

  WiFi היכנס לבורר רשת בטלפון אשר ברשותך
 Triple+ המתחילה בשם WIFI-והתחבר לרשת ה

ובהמשכה שישה תווים. אין צורך בסיסמה.

חזור לאפליקציית +Triple והמתן להודעה " 
התחברת ל Triple+ HUB  בהצלחה" הקש על "המשך" 
ובחר את רשת ה-WIFI המיועדת מהרשימה. הזן סיסמה. 

והמתן להנחיות המשך.

לאחר התחברות הרכזת לרשת 
ה- Wi-Fi ההתקנה תתחיל אוטומטית

המיועדים,  במקומות  הממוקמים  הגלאים  כל  כי  וודא 
מתקשרים עם ה- Triple + CLM ™ Hub V2.0 על ידי אימות 

שכולם מוצגים בצבע בירוק.  ם י מ ת  ו פ צ ה ל

כיור

בר מים מדיח כלים מכונת כביסה מרתף

דוד מים מרכך מים שירותים

מקומות בסיכון גבוה

פעל על פי ההוראות באפליקציה כדי להתחיל את רצף ההתקנה. 
כאשר תתבקש לנתק את החשמל מהרכזת, אנא נתק תחילה את 

. AAזרם החשמל, ואז הסר סוללות
לחיבור מחדש הכנס תחילה את סוללות ורק לאחר מכן חבר את 

החשמל. לסיום הקש על כפתור "אישור ".

לאחר שהחזרת את הסוללות 
לחשמל,  והתחברת  לרכזת 
אנא ודא שהטלפון איתו אתה 
מחובר  ההתקנה  את  מבצע 

לרשת ה-WIFI שבחרת.

WIFI שלך ב " המערכת מחוברת לרשת:  הערה: אם אינך מוצא את רשת ה 
"X" >- ודא שאתה מחובר לרשת האלחוטית המועדפת >- הקש על "חבר את 
אם  ההתקנה.  את  מחדש  והפעל   -< הנדרשת"  לרשת  טלפון  שלך  הנייד 

המרכזת אינה מתחברת ל WIFI עיין במצב טכנאי ופעל לפי ההוראות.
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לאחר התחברות הרכזת לרשת 
ה- Wi-Fi ההתקנה תתחיל אוטומטית

המיועדים,  במקומות  הממוקמים  הגלאים  כל  כי  וודא 
מתקשרים עם ה- Triple + CLM ™ Hub V2.0 על ידי אימות 

שכולם מוצגים בצבע ירוק. 


