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 הכרות .1

הינו מכשיר קומפקטי המכיל חיישנים רבים בעזרתם ניתן לממש יישומים רבים לצורכי ( AllBe1) 1אולבי

 בטחון אישי ולצרכים נוספים,

נטען ע"י שימוש במטען תיקני  1, מכשיר האולביBluetooth (BT לטלפון החכם בטכנולוגית )מתחבר  1אולבי

  Micro USBעם מחבר

 שימושים נפוצים:

 גילוי נוכחות בן אדם ע"י חיישן אינפרה אדום 

 גילוי תזוזה באמצעות מד תאוצה תלת ממדי( ,3D Accelerometer.) 

 בעוחיווי על חריגה מטווח שנק מדידת טמפרטורה 

 )"התראה מפני התרחקות חפץ יקר ערך )התראת "מחוץ לטווח 

 סיוע באיתור מיקום חפצים 

  כפתור רב ע"י שימוש ב ועוד איתור מיקום הטלפון  סיוע ב הודעת מצוקה, צילום עצמי )"סלפי"(שליחת

 שימושי

 כפתור רב שימושי 

  חשיפת יתר או חוסר לקרינת שמש מסוגUV 
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 אזהרות .2

  השתמש במטען USB תיקני  

 אין להיות במגע עם המכשיר בעת הטעינה 

 יש לשמור הרחק מנוזלים 

 לא ניתן ), שימרו היטב את הסיסמאות המוגדרות במהלך השימוש באפליקציה

 לשחזר סיסמה שנשכחה(
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 צעדים ראשונים –שימוש באפליקציה  .3

 לאחר אי שימוש ממושך לפחות לשעתיים לפני ההפעלה הראשונה או 1אנא הטען את האולבי 

 צעד ראשון:

 אפל ואשרו את "תקנון השימוש"של או  של גוגלהתקינו את האפליקציה מחנויות האפליקציה 

 ( albe1)בשורת החיפוש רשמו 

 צעד שני

המערכת תבקש . BT-ה יקון שחור של סימןי"  ותחתיו א"ברוכים הבאים, יופיע מסך הפעל את האפליקציה

  ן.תואשר אהרשאות, אנא 

 צעד שלישי

 ע"י לחיצה קצרה על כפתור ההפעלה, נורית כחולה תהבהב, 1כעת הדליקו את מכשיר האולבי 

 דקות לא ימצא טלפון, הוא יכבה את עצמו. 2-מחפש טלפון להתחבר אליו. אם במשך כ 1כעת מכשיר ה אולבי

 צעד רביעי

 יופיע במרכז המסך. 1האולבי, כשימצא את מסךבמרכז ההשחור ש  BTסמל ה על לתחילת סריקה לחץ 

 שהיא מזהה,  1כעת האפליקציה תציג את כל מכשירי האולבי

  GPSהערה: ישנן מספר גרסאות אנדרואיד שדורשות להפעיל גם את ה 

 בטלפון פעיל GPS במידה ופעולת החיבור לא צלחה, אנא נסה שוב כאשר ה 

 כחולה תכבה. LEDלחץ על "התחבר", יופיע מסך הפעולות האפשריות ונורית 

 ולחץ על "התחבר" לכל המכשירים הנוספים שאתה מעוניין לחבר. 1חזור על פעולת הדלקת האולבי

 .1לחיצה על "התנתק" תנתק את החיבור עם האולבי

 במצב לא מחובר, הוא פועל ברקע וממתין לבקשת חיבור. 1הערה: גם כשהאולבי
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 לאחר החיבור יתקבל המסך הבא המציג את כל אפשרויות השימוש:                   

 

 רקע מואר בלבןביישום שהופעל יופיע במסך הראשי                                   

 הערה: ייתכנו בעתיד שינוי באייקונים )שינוי גרפי בלבד(                                
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 הגדרות כלליות .4

בו ניתן לבחור  (setting)  הגדרותע"י לחיצה על גלגל השיניים בצד שמאל למעלה ניתן להיכנס למסך 

אפשרות לחיבור אוטומטי, מתן שם למכשיר, סיסמת נעילה לחיבור מאובטח למכשיר, סוג יחידות 

הטמפרטורה, בחירת סוג רינגטון של התראה )רק במע' הפעלה של אנדרואיד( ולראות עוד מידע על 

 המכשיר.

אפשר לבחור שפת עבודה, גם של כדור הארץ, מבמסך "ברוכים הבאים" הצד שמאל בחלק העליון יש צלמית 

 הנותן הסבר כללי על השימוש. עזרה-ו אזהרות שימוש, מס' גרסההנותן מידע על  !סימן 

 המאפשר לחזור אחורה למסך קודם. -->בצד ימין למעלה בכל מסך ישום יש סימן 

 צד שמאל.לחיצה קצרה על צלמית )אייקון( תפתח את היישום ואז תוכל להפעילו ע"י הזזת המתג שלמעלה ב

לחיצה ארוכה על צלמית )אייקון( שברצונך להפעיל תפעיל את היישום באופן מידי ולחיצה נוספת תפתח את 

 מסך היישום

 . 1תגרום לכיבוי האולבי 1שניות על לחצן ההפעלה של האולבי 8לחיצה רצופה למשך 

. 

 פתח מסך הסבר על היישום., נגיעה בו תלעזרה ?בכל מסך יישום, מופיע בצד שמאל למעלה הסימן  חשוב:
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 שימוש במאפיינים: .5
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 חיישן זיהוי אדם 5.1
יש מסנן שנראה מרובע )בצבע לבן או  1מבוסס על גילוי קרינת אינפרה אדום הנפלטת מגוף חי. בגוף האולבי

 שחור( המיועד לקליטת הקרינה הזו בלבד. 

 

 מעמד לשימוש ביישום של גילוי נוכחות אדם 

 

 בחירת רגישות החיישן

 הרצוי.מטר באופן שיביט לכוון  1.8עד  1.2על המעמד בגובה   1האולבי העמד את

שניות. כעת מתקבל ערך האינפרה אדום של קרינת הרקע.  20 למשך "אתחולהפעל את היישום, תתקבל הודעת "

 זכור ערך זה. . 70עד  0ערכים אפשריים 

 נמוך, בינוני או גבוה.  -בחר אחת משלש אפשרויות הרגישויות הקבועות מראש 

 מומלץ לחזור על פעולה זו לפחות פעמיים.מזהה אותך.  1, וודא שהאולבי1מטר מהאולבי 2צעד במרחק 

 אם אינך מצליח לקבל אתראה מהימנה עם אחד מהספים, ניתן לקבוע סף באופן ידני.

 

 קביעת סף באופן ידני

 .של קרינת הרקע.יחי' מהערך  5-ב לפחות גבוהובחר ערך  רגישות "מותאם אישית" בחר

 .מומלץ לחזור על פעולה זו לפחות פעמיים.

 הערות: 

 גלאי נוכחות אדם
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 .25הסף הקיים לפני ששינית הינו 

 מטר. 1.2-1.8יביט לעבר המקום שממנו צפוי להגיע אדם ולהיות מוצב בגובה  1חובה לכוון שהאולבי

 ן, בקרבת מקור חום או בקרבת חלון פתוח או חשוף לקרינת שמש.אל תניח בקרבת מזג

 

  

 

 אזור הגילוי המקסימלי הוא כפי שמתואר בדיאגרמה בהמשך ההוראות
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 דיאגרמת אזור הגילוי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נכיא  

 

 אופקי 
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 חיישן תנועה 5.2
 ,רועיבקרות האזוזות ולהתריע בת שמאפשר לחוש ממדימכיל מד תאוצה תלת  1מכשיר האולבי

 שימוש אפשרי לזיהוי תזוזה של מכונית, אופניים, תיק נסיעה, פתיחת הדלת, מגירה וכו'.

במכונית ויש רוחות, רצוי להוריד את  AllBe1-שתגרום להתראה )אם הניתן לבחור את עוצמת התנועה  במסך

 הרגישות(.

 

 

 ע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מכשיר האולבי לא יכבה כאשר יתנתק ממכשיר הטלפון ויאגור את  –במידה ומאפיין זה יופעל  הערה:

 הסבר בהמשך המדריך, –הפנימי, בעת החיבור הבא יודיע על כך למשתמש  בזיכרוןהתראות הגילוי 
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 UV שמש, רמתחיישן קרינת ה 5.3

כך למשתמש ע"מ שיוכל להתמגן  על ומתריעה  UVמכשיר האולבי מכיל חיישן המודד את רמת קרינת ה 

 תאם,בה

 כוון סף רמה שמעליה תתקבל התראה.היישום מראה את הרמה הנוכחית וניתן ל

 :UVI-סיכון לפי הואינדקס קרינת רמות 

 
 ל"אדם הממוצע". UVסיכון נמוך מקרינת   –: נמוכה 2-1

 מוגנת לשמש.-לא ממושכת סיכון בינוני לפגיעה כתוצאה מחשיפה –: בינונית 5-3

 מוגנת לשמש.-לא ממושכת לפגיעה כתוצאה מחשיפהסיכון גבוה  –: גבוהה 7-6

 מוגנת לשמש.-לא  ממושכתסיכון גבוה מאוד לפגיעה כתוצאה מחשיפה  –: גבוהה מאוד 10-8

 מוגנת לשמש.-לא ממושכתסיכון קיצוני לפגיעה כתוצאה מחשיפה  –ומעלה: קיצונית  11
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 חיישן הטמפרטורה 5.4
הנוכחית ולהגדיר טווח  הטמפרטורהמכיל חיישן טמפרטורה, בעזרתו ניתן לראות מהי  1מכשיר האולבי 

 מעבר לו זה תתקבל התראה,שטמפרטורות רצוי 

 הערה" בזמן הטעינה הסנסור מתחמם ונותן קריאה גבוהה מהטמפ' בסביבה.

 דומות. בחירת טווח טמפ' ע"י לחיצה על "טווח טמפרטורות" והזזת שתי הנק' הא
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 כפתור רב שימושי 5.5
 תבצע אחת מהפעולות שהוגדרו במסך הטלפון:של האולבי,  כפתור )העיגול הקטן(יצה על הלח

 :במסך גע "פעולות לבצע"

  "יצלצל ויאיר.טלפון ה–"מצא את הטלפון שלי 

  "הטלפון ישלח מסרון -- "שלח הודעה  SMS היישום מבקש שיוכנס נוסח למספר שהוגדר מראש .

 .גוגל על מפת ה בטקסט. יש חלון מרובע קטן שבחירתו  תגרום לשליחת מיקומך והצגתוהודע

 . איפוןבמכשירי  הערה: פעולת שלח הודעה  לא נתמכת

 יש ללחוץ על הכתובות ולבחור איש קשר והודעת טקסט.

 "מראש נבחרשאו איש קשר למספר הטלפון יתקשר   --" התקשר 

  לפי בחירתך. או אחורית קידמת, ממצלמה הטלפון יצלם  --" תמונה"צלם 

  "הטלפון יתחיל הקלטה בצורה חשאית, יתקבל רטט קצר. לחיצה שנייה תפסיק את  –"הקלט אודיו

 ההקלטה ויתקבל רטט כפול.

 

  Downloadsהנמצאת תחת תיקיית    Allbe1ההקלטות יישמרו בתיקיה בשם למשתמשי אנדרואיד  הערה:

 כל קבצי ההקלטה רשימת תופיעכפתור -רבמסך התחתית ב – איפוןלמשתמשי 

 מומלץ להשתמש במנהל הקבצים או "הקבצים שלי" ע"מ למצוא תיקיה זו במכשיר הטלפון
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 התראת " מחוץ לטווח" 5.5

מתרחק מהטלפון  1כשיר אולביניתן לקבל התראה כאשר מ  BTע"י שימוש במדד עוצמת קליטת אות ה 

 הנייד.

 ולא מודד מרחק במטרים.  AllBe1-האות המתקבל מההטלפון מודד את עוצמת  .1

 יתרחק ויאבד קליטה. AllBe1 -תתקבל התראה כשהטלפון או הבאם יבחר טווח ארוך,  .2

 לצפותפתוח יש  טח, בשוהגאוגרפייםלמקום בהתאם לתנאים הפיזיים  םהאות משתנה ממקוקליטת  טווח

 .מטרים 150לטווח קליטה של עד 

-יש הבדל אם נמצא בכיס הקדמי או האחורי ביחס ל הוא מקטין את טווח הקליטה.בכיס  כאשר הטלפון נמצא

AllBe1. 

 

 100עד  0במסך זה ניתן להגדיר את הטווח ולראות את עוצמת הקליטה הנוכחית מ 
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 איתור  5.5

 1מכשיר ה אולבי תחיברנו א – לדוגמא .AllBe1-אנשים או חפצים המחוברים לזה מסייע במציאת  יישום

 בישום איתורלאתרו ע"י שימוש מפתחות שלנו והצרור אבד, כעת ניתן לצרור ה

מצד במסך "ברוכים הבאים" המופיע )עיגולים(  כפתור הרדארע"מ להפעיל מאפיין זה יש ללחוץ על אייקון 

 1ימין של שם האולבי

ם יותר המייצג את עוצמת האות. ככל שהמספר גבוה יותר אתם קרובי 100-ל 0על המסך יופיע מספר בין 

 .1לאולבי

 יושמעו צפצופים וככל שאתם מתקרבים, תכיפות הצפצוף תגבר.

 

 1רשימת מכשירי האולבילצד תר" איאייקון "
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 בהתאם לעוצמת הקליטה בצפצופיםמלווה  – 1מסך איתור האולבי                           
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 "תינוק ברכב"-לתזכורת  5.5
 בעקבות שכיחתם ברכב ע"י הוריהם. םלצערנו מספר רב של פעוטות מוצאים את מות

 במכונית, הפעל את היישום במסך הטלפון.  AllBe1שים את ה 

תקשורת בין או בניתוק מטר  20מהמכונית  בערך לאחר התרחקות מכשיר הטלפון שניות  15הטלפון יתריע 

 והטלפון. 1האולבי
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 אירועיםשמירת  5.5
ימשיך לשמור את  1, מכשיר האולביוכחות בני אדםבמידה והופעלו המאפיינים גילוי תנועה או גילוי נ

 מנותק ממכשיר הטלפון )אתם רחוקים(. 1האולביגם אם  בזיכרון הפנימי שלו םהאירועי

ע"י הקשה עליו יוצג מידע על סוג  ברקע לבן. יודגש  "אירועיםהאייקון " , כאשר המשתמש יבצע חיבור מחדש

 אים:מי המסך הבוכפי שבתצל ,האירועההתראה שהופעלה ועל השעה בו התרחש 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .הערה: שמירת האירועים זמינה עבור גילוי נוכחות אדם וגילוי תנועה בלבד
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 הטלפון מסך נעילת  5.15
 את המכשיר, לא ניתן יהיה להשתמש בו.לך  "לוקח"מיועד לשמור שאם מישהו 

היישום , מתנתקים )אתם מתרחקים( 1הטלפון והאולביו נעילה, תתבקש להכניס סיסמה. במידהבבחירת 

 נועל את הטלפון

 .מהטלפון, הטלפון יפתח באמצעות סיסמה שהוגדרה מראש 1לאחר התנתקות מכשיר האולבי

 : ותהער

 נעול. רשים לב, הזהר לא לשכוח את הסיסמה כי לא נוכל לשחזר אותה והטלפון יישא .1

 נעילת המסך אפשרית עבור משתמשי אנדרואיד בלבד .2
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 ופתרונןתקלות אפשריות  .5

 1בעיות בחיבור האולבי

 ,יעבוד כראוי BT על מנת  שה   GPS-להפעיל את הבמכשירים ממסוימים יש 

ואם זה לא עוזר כבה והדלק את מכשיר הטלפון ואת  BT-בטלפון נסה לכבות את האפליקציה ואת ה 

 שניות על לחצן ההפעלה( 10) ע"י לחיצה בת  1האולבי

 עיה נפתרת ע"י ביצוע פעולות פשוטות אלה,ברוב המקרים הב

זכור: כאשר הנורית הכחולה מהבהבת מכשיר האולבי דולק ומחפש מכשיר להתחבר אליו. לאחר החיבור 

 הנורית תכבה.

 למחבר הטעינה ולהמשיך שעינה למשך שעתיים USB יש לחבר מטען  –אינו נדלק  1אם מכשיר האולבי

 

  www.allbe1.com למדריך המשתמש המלא:



 
 

www.allbe1.com  24 

 האריזה תכולת  .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הערות:

 ניתן להרכיב אביזר אחד בכל רגע נתון,

חריץ  1האביזר הקיים )שים לב שמול הצד הרחב של האביזר יש באולביע"מ להחליף אביזר יש לפרק את 

 על מנת לסייע לנתק אותו(

כיסוי בסיסי ולשימוש עם 

טבעת מחזיק מפתחות או 

 עם חוט תלייה

  מפתחות 

  אטב לחגורה, כיס וכו' 

  

 

 1אולבי  עריסה לגילוי נוכחות בן אדם
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 מאפיינים כלליים .5

 יח' אספקת כח

Lithium Polymer battery, UL, IEC62133 certifications, capacity of 100mAh, powered the AllBe1 up 

to 60 days, changed according using profile. 

 , מנגנון הטעינה מכיל אמצעי הגנה רבים:Micro USBעינה במטען ט

, שעון פנימי קוצב את זמן הטעינה, מד טמפ' לניתוק בטמפ' גבוהה רמיליאמפ 100-הגבלת זרם הטעינה ל

 ומנגנון ניתוק בזיהוי זרם או מתח גבוהים.

 יחידת רדיו

BLE transmit power: 12.5dbm maximum. 

BLE frequency: 3 Advertising Channels, 37 Data Channels, FN = 2402 + 2n MHz, 

Data rate: 260 kbps maximum, Sensitivity: -98dbm 

Modulation: GFSK. 

 תנאי סביבה 

 צלסיוס. 45עד  0: טמפ' בזמן טעינהצלסיוס.  60עד  20:  מינוס טמפ' עבודה או אחסנה

 חדירת גרגרי חול( )גשם, מקלחת ולא חדיר ל IP52תנאי סביבה: 

 מ"מ 32x42x10מידות: 

 גרם 15משקל: 
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 תקינה בינלאומית .5

FCC ID: 2AJWE-ALLBE  

Canada:  IC: 22019-ALLBE, HVIN: AB001 

 

FCC Compliance Statement 
 

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant 
to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in residential installations. This equipment generates uses and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause 
harmful interference to radio and television reception. 
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this 
device does cause such interference, which can be verified by turning the device off and on, the user 
is encouraged to eliminate the interference by one or more of the following measures: 

– Re-orient or re-locate the receiving antenna. 
– Increase the distance between the device and the receiver. 

– Connect the device to an outlet on a circuit different from the one that supplies power to the 
receiver. 

– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician. 

 

WARNING! Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible 
for compliance could void the user’s authority to operate the equipment. 

 

This device complies with FCC Rules Part 15: Operation is subject to two conditions: (1) This 
device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference that 
may be received or that may cause undesired operation. 

 
 

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject 
to two conditions:  
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any 
interference that may be received or that may cause undesired operation. 

 
Le present appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L'exploitation est autorisee aux deux conditions suivantes :(1) l'appareil ne doit 
pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage 
radioelectrique subi, meme si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. 

 

A distance of at least 0.2 cm. between the equipment and all persons should be maintained during 

the operation of the equipment. 

 


