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 ברכותינו על רכישת מערכת הינשוף מבית גרינטופס אנרגיה.

וכמה  כמה זה עולה לכם הינשוף הוא מוניטור חשמל אלחוטי שמראה כמה חשמל אתם צורכים,
 לכם כל מכשיר וכל דבר שצורך חשמל אצלכם בבית. "מבזבז"  כסף 

עם הינשוף תוכלו לדעת בדיוק כמה עולה להפעיל את המזגן לעומת הרדיאטור וכמה עולה שעת 
 הפעלה של נורת ההלוגן לעומת הנורה החסכונית.

 בית ומהימכיבוי מכשיר חשמלי אחד בזה אומר שתוכלו לדעת בזמן אמת כמה אפשר לחסוך 
 עלות החשמל המצטברת שלכם לאורך חודש/חודשיים וכו'.

 הינשוף נועד לחנך אותנו לחסכון בחשמל ולהבנה כמה באמת עולה לנו החשמל בזמן אמת!!!

הינשוף קל הלתקנה,קל להבנה וקל לשימוש ויהווה חלק אינטגרלי מהבית ומההרגל של צריכת 
 החשמל.

 פונקציות עיקריות של הינשוף:

  מוניטור אלחוטי עם תצוגתLCD גדולה וברורה 

 לחיבור לגיד החשמל הראשי בבית יםיחידת משדר עם קליפס 

 ת היסטוריית העלויותרחיווי עלות חשמל בזמן אמת ויכולת צבי 

 יכולת לראות כמה קוט"ש צרכנו 

  "מוספירה בצריכת החשמל היומיומית לאטיכולת לראות כמה פחמן דו חמצני "פלטנו
 שלנו

 גת שעה,תאריך וטמפרטורה באופן קבועתצו 

  מטר גם בשטח בנוי 52המרחק בין יחידת השידור לקליטה יכול להגיע עד ל 

 

  http://gte.greentops.co.ilמומלץ להיכנס לאתר החברה לצפייה בסרטון ההתקנה 

ולדעת את מה שהיה עד עכשיו בגדר  הינשוף הינו מוצר מהפכני שעוזר לנו לראות
ע"י חשמלאי מוסמך(  תותקן  התקנת יחידת קורא הנתוניםתעלומה.הוא קל ומהיר לחיבור )

 חשמל.או הבנה בתחום הואינו דורש ידע מוקדם 

 

 

http://gte.greentops.co.il/
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 קורא נתונים,משדר ושלושה קליפסים. LCDמסך -חלקים 3לינשוף  איך הוא נראה:
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 theOWL+USBוראות אזהרה ל מערכת מסוג ינשוף ה 

לפעול על   יש לקרוא את כל הוראות האזהרה והשימוש בטרם השימוש במוצר, ולהקפיד  
אסור להפעיל את המוצר בדרך שאינה מתוארת במדריך ההפעלה. הפעלה שלא על  פיהם.

 פי הוראות המדריך, עלולה לבטל את תוקף האחריות. 

 נה נוגעת ישירות במתח החי )קו החשמל(!!!בשום שלב המערכת אי .1

חודשים מיום הקנייה עם הצגת  15האחריות על המוצרים תקפה למשך  .5
 חשבונית/קבלה מתאימה

ילדים, ובפרט מהישג ידם של  של מהישג ידםהרחק המוצר  שמור על .3
 פעוטות.

התקנת יחידת  ,בלבד על ידי מבוגר חייבת להתבצע התקנה של מוצר זה .4
 מוסמך. חשמלאי ע"ייש תותקן   הנתוניםקורא 

את הציוד בחדר לח )אמבטיה, כביסה, מטבח וכו'( או בקרבה לברז  אל תתקין .2
 או למקור מים אחר. 

או רסס מים. חדירת מים ונוזלים  אל תחשוף את הציוד ללחות, מים מותזים  .6
 עלולה לגרום לקצר או אף לשריפה. 

 חפץ מתכתי כלשהו למארז המכשיר.כדי למנוע קצר, אל תכניס או תחדיר  .7

הציוד וכל הרכיבים הקשורים לו הוא לשימוש פנימי בלבד )ביתי או עסקי(  .8
 ובתנאי טמפרטורה רגילים בלבד.

הימנע מטמפרטורות קיצוניות. יש לאחסן הרחק ממקורות חום, אש פתוחה או  .9
 חומרים דליקים.

 וללות.אל תנסה לפתוח, לפרק או לתקן את המוצר מלבד החלפת הס .11

הציוד מכיל משדר רדיו, אשר עלול להשפיע על פעילותם של מערכות חירום   .11
בסביבה רפואית, חובה  או מערכות רפואיות. בטרם שימוש במוצר  זה

 להתייעץ תמיד עם מומחה רפואי מוסמך. 

עשוי זכוכית ועלול להישבר אם ייפול. יש לנהוג בזהירות  LCD -מסך ה .15
הגבישים הנוזליים  –מסך! אין לגעת בשברים במקרה ובו נשבר או נפגם ה

 עלולים להזיק לבריאותך !

 במוצר. האוורור אין לכסות את פתחי .13

התקנת המוצר  בעיון לפני השימוש ותכנות מדריך להתקנה אנא וודא שקראת .14
 . או השימוש בו
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 אזהרה 
 יש לשים לב להוראות!

 בכל מקרה בו אינך בטוח מה לעשות או איך להתקין, עצור והתייעץ עם חשמלאי . 
אשר יעשה ע"י יש לשים לב היטב במיוחד לשלב חיבור החיישן זרם לכבל ההזנה 

 .חשמלאי מוסמך
 חיישן הזרם אינו מתחבר ישירות לחשמל אלא מולבש סביב כבל ההזנה.  

 

 הכנסת הסוללות: – 1שלב 

 3יש לפתוח את המכסה בגב קורא הנתונים בעזרת מברג פיליפס מתאים, יש לשים 

 חדשות ולסגור את גב המכשיר.  AAAסוללות 

 LCDיש לחזור על פעולה זו גם עבור מסך ה 

 

 

 :נכרון בין היחידות ס – 2שלב 

בתוך תא (  CHECKביחידת קורא הנתונים יש ללחוץ על הכפתור )ליד המילה 

 שנורה אדומה תהבהב על המכשיר.עד הסוללות 

עד לשמיעת צפצוף קצר,  SEARCHיש ללחוץ על כפתור ה  LCDבגב יחידת המסך 

 לאחר הצפצוף תהבהב צלמית "גלי רדיו" בצד שמאל העליון של המסך.

 דקות. 5חכו עד 

נכרון מוצלח צלמית "גלי רדיו" תופיע באופן רציף והתצוגה תציג את הספרה לאחר ס

"1" 

מטר מיחידת קורא הנתונים )בכפוף לתנאי  31עד  LCD-לשים את יחידת מסךניתן 

 השטח(
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 :יחידת קורא הנתוניםהתקנת  – 3שלב 

 ע"י חשמלאי מוסמך! יעשה זה   חיבור

סביב כבלי ההזנה הראשיים )הפאזה( המוליכים את  –יש להתקין את חיישן הזרם 
 החשמל ממונה החשמל ללוח המפסקים. 

 שים לב: יש להלביש את החיישן רק על כבל ההזנה לבדו )ללא כבלים אחרים(.  
 
 

בדוק היטב וזהה את כבל ההזנה ובדוק האם ניתן להלביש את החיישן סביב הכבל 
 בקלות. 

 

 

לארון החשמל  יםמהשעון או שנכנס יםהחשמל היוצא יעל גיד יםאת הקליפס יש לחבר

  .ואפשר להתחיל לקבל נתונים -מוניטור,מסנכרנים בין המשדר ל

 

 

                                                                                     
 :LCDתכנות יחידת מסך  – 4שלב 

 למכשיר יש שלושה חלקי תצוגה במסך:

השעה, למטה מוצגת -החלק העיקרי )במרכז למעלה( מציג נתוני זמן אמת. בצד שמאל

 התאריך וטמפרטורה נוכחית. בצד ימין למטה מוצגים נתונים נצברים  וממוצעים.

 MODE ,ADJUST  ,SETצליל קצר ישמע עם כל לחיצה על אחד הכפתורים 

למשך שתי   ADJUSTו  MODEבמידה ותרצו לבטל את הצליל יש ללחוץ על כפתורי 

 הצליל מכובה. –כאשר צלמית הצליל אינה מופיעה  –שנית 

 ע"מ להחזיר את הצליל יש לחזור על הפעולה עד להופעת הצלמית ושמיעת צליל קצר.
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( יש לעבור על תכנות כל המשתנים  SETהמערכת מתוכננת כך שבכל פעולת תכנות )

יש ללחוץ מספר פעמים במידה ותרצו לא לשנות את המשתנים מלבד אחד מסוים , –

 עד להגעה למשתנה הרצוי. SETעל כפתור 

 

 

 חשוב !  

עד   MODEולאחריו לחיצה על כפתור  SETניתן לכוון ערך מסוים ע"י לחיצה על כפתור 

 מאפשרת שינוי הערך. SETלהגעה לערך אותו ברצונכם לשנות , לחיצה נוספת על כפתור 

 שומרת את השינויים שהכנסתם.   SETלחיצה ארוכה על כפתור  –בסיום התהליך 

 

 

 קביעת שעה:

תופיע בצדו השמאלי   SETעד לשמיעת צליל , צלמית   SETלחץ והחזק את כפתור ה 

 יופיע על המסך המרכזי. CLOCK –תחתון של המסך 

 –שעות  54שעות או  15מאפשרת בחירה בין תצוגת  SETלחיצה נוספת על מקש 

לאישור הבחירה ישל לחוץ  -  MODEו  ADJUSTהבחירה נעשית ע"י שימוש בכפתורי 

 שוב. SETעל 

ויש לכוון את ספרת השעות בהתאם   HOURלאחר בחירת התצוגה תופיע המילה 

ה  ( לחיצה על כפתור MODEו  ADJUSTלשעה המתאימה )ע"י שימוש בכפתורי 

SET .תאשר את הבחירה 

ויש לכוון את ספרת הדקות בהתאם לדקה   MINUלאחר בחירת התצוגה תופיע המילה 

 SET( לחיצה על כפתור ה  MODEו  ADJUSTהמתאימה )ע"י שימוש בכפתורי 

 תאשר את הבחירה.

  DATEלאחר בחירת התצוגה תופיע המילה 

 

 קביעת התאריך :

 על מנת לכוון את התאריך. SETלחץ על   DATEלאחר בחירת התצוגה תופיע המילה 

 MMDDאו   DDMMיש לבחור בין  –על המסך תוכל לבחור בצורת הצגת התאריך 

 ADJUSTמיצגות חודש( ע"י שימוש בכפתורי  MMמיצגות יום והאותיות  DD)האותיות 

 .SETואישור בעזרת  MODEו 
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ויש לכוון את השנה בהתאם לשנה   YEARלאחר בחירת התצוגה תופיע המילה 

 SET( לחיצה על כפתור ה  MODEו  ADJUSTהמתאימה )ע"י שימוש בכפתורי 

 תאשר את הבחירה.

ויש לכוון את החודש בהתאם לחודש   MNTHלאחר בחירת התצוגה תופיע המילה 

תאשר  SET( לחיצה על כפתור ה  MODEו  ADJUSTהמתאים )ע"י שימוש בכפתורי 

 את הבחירה.

 

 

ויש לכוון את היום בהתאם ליום המתאים   DAYלאחר בחירת התצוגה תופיע המילה 

תאשר את  SET( לחיצה על כפתור ה  MODEו  ADJUST)ע"י שימוש בכפתורי 

 הבחירה.

 על המסך. TAR 1לאחר קביעת התאריך יופיע 

 

 

 

 :קביעת התעריף 

הינו תעריף  TAR 1 –תעריפים שונים  6מכשיר ה"ינשוף" מסוגל להשתמש בעד 

ברירת המחדל )בישראל למשתמש הביתי או העסקי הקטן ישנו בדרך כלל רק תעריף 

( ע"י TAR 2-6אחד( , ביכולתכם להשתמש או לא להשתמש בתעריפים האחרים ) 

 בחירה.

בסעיף  61יש להכניס  –אגורות  61התעריף הביתי בישראל הינו   5115נכון לנובמבר 

 התעריף.

 על המסך. TAR 1יך יופיע לאחר קביעת התאר

 SETלחץ על  –יהבהב בצד שמאל למעלה על המסך  £ הסימן  SETלחץ על כפתור 

 שוב.

הזן  MODEו  ADJUSTהספרה הראשונה של התעריך תהבהב ע"י שימוש בכפתורי 

 . SETאת הערך לפי התעריף המתאים של חברת החשמל ולחץ על 

 הספרות. 4חזור על התהליך עבור כל 

ו  ADJUSTע"י שימוש בכפתורי  W.DAYלאחר קביעת התעריף תופיע המילה 

MODE  יש לבחור את התקופה בה התעריף חל , במידה ומשתמשים בתעריף יחיד יש

 מאשרת את הבחירה. SETלחיצה על  –)כל השבוע(  MON-SUNלבחור 

לחיצה לכיוון שעות התעריף )אין צורך במידה ויש רק אחד( או  SETלחץ על כפתור 

  OFFו  TAR 2מספר פעמים עד להופעת המילה 
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ולכוון את התעריף באותו   SETבמידה ותרצו להשתמש בתעריף נוסף יש ללחוץ על 

 התהליך המוצג מעלה.

 OFFו  ALARMבסיום תהליך קביעת התעריף תופיע המילה 

 

 

 כיוון התרעה:

במידה ותרצו לקבל התרעה אם צריכת החשמל עולה מעל מספר מסוים של קילוואט 

לכוון  MODEו  ADJUSTניתן לכוון את ההתראה בדרך הבאה ע"י שימוש בכפתורי 

 .SETולאשר ע"י לחיצה על מקש  ONאת ההתרעה ל 

ו  ADJUSTיש לכוון ערך זה ע"י שימוש בכפתורי  –קילוואט  11.11ברירת המחדל היא 

MODE  ולאשר ע"י לחיצה עלSET. 

 

 

 

 

 

 כיוון מטבע:

המכשיר אינו תומך בהצגת המטבע הישראלי )ש"ח ( לכן ניתן לבחור איזה סימן למטבע 

 שהינך רוצה ורק את הערכים להכניס בשקלים או אגורות.

תאפשר בחירה ע"י שימוש   SET, לחיצה על  CURRעל המסך תופיע המילה 

לחיצה   F ,P  ,R  ,Kr€, £, $ , ¥ , בין הסימנים הבאים  MODEו  ADJUSTבכפתורי 

 תאשר את הבחירה. SETנוספת על 

 

 קביעת המתח:

 וולט מוזן. 531יש לוודא שהערך  –קביעת המתח הינה קריטית להצגת נתונים נכונה 

 .531ו  VOLTעל המסך תופיע המילה 

 MODEו  ADJUSTיש לכוון ערך זה ע"י שימוש בכפתורי  - SETיש ללחוץ על כפתור 

 .SETולאשר ע"י לחיצה על 

 .TEMPו  Cעל המסך תופיע המילה 

 

 קביעת תצוגת הטמפרטורה:

 .TEMPו  Cעל המסך תופיע המילה 
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 MODEו  ADJUSTיש לכוון ערך זה ע"י שימוש בכפתורי  - SETיש ללחוץ על כפתור 

 .SETולאשר ע"י לחיצה על 

 .  0.46Kg/kWhו   GHGעל המסך תופיע המילה 

 (Green House Gas Unitsיחידות גז חממה  ) 

מכשיר הינשוף יכול לחשב מהי פליטת גזי החממה שהינכם גורמים לה בשימוש 

 החשמל בביתכם.

 ישנן ארבע אפשרויות תצוגה לנתון זמן אמת ונתון מצטבר:

 זמן אמת בקילוגרם ומצטבר בקילוגרם .1
 בליברות ומצטבר בליברותזמן אמת  .5
 זמן אמת בקילוגרם ומצטבר בטון .3
 זמן אמת בליברות ומצטבר בטון .4

 .  0.46Kg/kWhו   GHGעל המסך תופיע המילה 

 MODEו  ADJUSTיש לכוון ערך זה ע"י שימוש בכפתורי  - SETיש ללחוץ על כפתור 

 .SETולאשר ע"י לחיצה על 

לאחר בחירת התצוגה יש להזין את היחס בין יחידת האנרגיה לכמות הפליטה , 

, בישראל יש להכניס ערך אשר מקובל בעולם  0.46Kg/kWhהמכשיר מגיעה עם הערך 

 .ליחס זה 1.72של 

 ENDעל המסך תופיע המילה    תקבע את הערך. SETלחיצה על 

 שימוש בתוכנה המצורפת:

 תקני . USBיש יכולת חיבור למחשב דרך חיבור  OWL+USBלמכשיר ה 

על מנת לחבר את המכשיר למחשב יש להתקין את התוכנה הנמצאת בדיסק המצורף 

 להוריד את התוכנה העדכנית ביותר מאתר היצרן בכתובת האינטרנט :)עדיף(  או 

http://www.theowl.com/downloads.html 
שים לב שהתוכנה והוראות ההתקנה כתובים באנגלית /צרפתית /גרמנית/יפנית או 

אין בשלב זה הוראות התקנה ותפעול בעברית לתוכנה אך התקנתה  –ספרדית 

  ותפעולה אינטואיטיביים.

 

 הוראות התקנה לתוכנה:

 מומלץ לבצע הורדה של הקבצים לספריה מקומית לפני התקנה.

לאחר הורדת הקבצים , יש לפעול לפי הוראות אשר נמצאות בקובץ )בספריית ההורדה( 

 יש לקרוא היטב את ההוראות לפני התקנת התוכנה.   UM_ENבשם 

 .מקינטושמחשבי על  פועלתתוכנה זו לא 

http://www.theowl.com/downloads.html
http://www.theowl.com/downloads.html

