switcher smart plug

שקע/שעון שבת חכם נשלט באמצעות Wi-Fi

החדוברת
רכה

להורדת האפליקציה סרקו את הקוד

 בחנויות האפליקציותSwitcher smart home או חפשו
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מפרט טכני

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Wi-Fi security modes
WPA, WPA2, WPA\WPA2
)WEP (TKIP and AES

Standards
802.11 b\g\n
2.4Ghz

* מתח הפעלה | 250V AV :זרם ממסר :עד  16אמפר
* עומס מרבי ביציאה | 3,500W :צריכת הספק> 2W :
* תדר50Hz :
* דגם Switcher smart plug - SW11
* בעל אישור מכון התקנים הישראלי
* אישור התאמה אלחוטי של משרד התקשורת 51-54456
* יצרן :אמ.די.אס טכנולוגיות אלחוטיות בע"מ ,בית אלפא
 13תל אביב

לשימוש
פנימי בלבד
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הוראות התקנה ושימוש ידני לשקע
אזהרה! המוצר אינו מיועד לשימוש חיצוני

שלב :1
יש לחבר את המוצר אל
השקע בקיר או לשקע מפוצל

שלב :2
יש לחבר לשקע החכם כל
מכשיר חשמלי בעל עומס של
עד ) 16Aאמפר( 3,500W
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הוראות התקנה ושימוש ידני לשקע
אזהרה! המוצר אינו מיועד לשימוש חיצוני

לד כחול :כאשר הלד הכחול
מהבהב ,המוצר אינו מחובר
לרשת הוי פי הביתית .כאשר
הלד הכחול דלוק קבוע המוצר
מחובר לרשת הביתית.
לד אדום :מתח מועבר
למוצר המחובר

לחצן הפעלה :לחיצה על לחצן זה תגרום
לאספקת מתח למוצר המיועד )לד אדום ידלק(.
לחיצה נוספת  -תחסום את המתח למוצר
המיועד )לד אדום יכבה(.
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חיבור ראשוני לרשת
 .1לאחר שוידאנו שהשקע החכם פועל ידנית ,יש
להרשם
יש להזין כתובת מייל פעילה בכדי לבצע
אקטיבציה מאותו מייל.

לאפליקציית Switcher Smart Home\Switcher v2

*הערה :במידה וכבר
קיים ברשותך חשבון
סוויצ‘ר  ,V2אין צורך
ביצירת חשבון נוסף.
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חיבור ראשוני של המתג לאינטרנט
 .2עם סיום ההרשמה ישלח מייל אקטיבציה לכתובת
המייל אשר הזנת .יש להיכנס למייל זה ולאשר את
ההרשמה על ידי לחיצה על הקישור המצורף .לאחר
מכן יש לחזור לאפליקציה ולהזין את הפרטים במסך
”התחבר“.
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חיבור ראשוני של המתג לאינטרנט
 .3כעת מופיע מסך ”רשימת מתגים“ .יש לבחור ב““+
)הוסף חדש( בכדי לחבר את המתג החדש אשר
רכשתם.
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חיבור ראשוני של המתג לאינטרנט
 .4יש לבחור את השקע החכם.
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חיבור ראשוני של המתג לאינטרנט
 .5במסך זה יש לוודא שאכן אתה מחובר לרשת
הביתית בסמארטפון עמו אתה מבצע את חיבור
הסוויצ‘ר לרשת )רשת .(GHZ2.4
יש להזין את סיסמת
הרשת הביתית בשדה
המתאים וללחוץ על
הלחצן במשך  5שניות
עד להופעת הבהוב
כחול מהיר .יש לעזוב את
הלחיצה ולבחור
באפליקציה ב"חבר מתג"
ולהמתין.
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הוראות שימוש באפליקציה
מסך הבית :ניתן להפעיל את השקע על ידי לחיצה על
העיגול במרכז המסך .לאחר הלחיצה ישמע ”קליק“
כניסת הממסר לפעולה והזמן יתחיל לרוץ.
בתחתית המסך
האפליקציה תציג את
הזרם העובר בשקע
החכם.
הפעלה/כיבוי

זרם העובר במוצר
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הוראות שימוש באפליקציה
מסך לו“ז :יש ללחוץ על הסימן ” “+בכדי ליצור זמני
כיבוי וזמני הדלקה שונים .ניתן ליצור עד  8לוזים
שונים אשר יחזרו על עצמם בכל יום בו בחרתם
שיחזרו .ניתן ליצור לו“ז חד פעמי במהלך ה24-
השעות הקרובות.
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הוראות שימוש באפליקציה
מסך היסטוריה :במסך היסטוריה ניתן לראות את
השימוש בשקע החכם לפי כל אחד מהמשתמשים
הרשאים )לפי תאריך ,שעת הדלקה ,משך הדלקה
ומי ביצע את ההדלקה.
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הוראות שימוש באפליקציה
מסך ניהול היסטוריה :בכדי לעבור למסך זה יש ללחוץ
על ”סכום“ ) (Sumבמסך היסטוריה.
במסך זה ניתן לבחור בין
תאריכים ולראות בתחתית
המסך את כמות הדקות
בהם המוצר היה בשימוש,
את עלות השימוש במוצר
)בש“ח( על פי תעריף
עדכני של חברת החשמל
וזאת הודות לרכיב אשר
מודד בכל רגע נתון את
צריכת החשמל.
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שינוי שם המוצר באפליקציה
בכדי לשנות את שם המוצר באפליקציה ולהתאימו
לסוג המוצר אותו חיברתם לשקע החכם ,יש להיכנס
אל מסך ”רשימת המתגים“ ולבחור ב“ערוך“ .לאחר
מכן ניתן יהיה להקליק על המוצר הרצוי ולהיכנס אל
מסך ”עריכה“ .במסך ”עריכה“ ניתן יהיה לשנות את
שם המוצר ולאשר.
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תעודת אחריות

למתג חכם בשליטה מהסמארטפון

נותנת האחריות :אמ.די.אס טכנולוגיות אלחוטיות
בע“מ )להלן” :אם.די.אס“ או ”החברה“( .תעודת
אחריות זו הינה למוצר אלקטרוני מתוצרת Switcher
sw11 - M.D.S Wireless Technologies
מועד הרכישה  /מסירה:
דגם/תיאור פריט:
Switcher SW11

הסניף בו בוצעה הרכישה:
שנת ייצור:
2019

מס‘ סידורי:
7290015524117

תקופת האחריות:
האחריות למוצר הינה לתקופה של  12חודשים מיום הרכישה.
משרד ראשי אם.די.אס :בית אלפא  13תל אביב ,ת“ד .57664
מרכז שירות077-3213814 :

לקוח/ה יקר/ה ,אנו מברכים אותך על קנייתך ושמחים
שבחרת לקנות את מתג  .Switcherהחברה מתחייבת
בזאת למתן אחריות למוצר ,בתקופת האחריות,
בהתאם לתנאים כדלקמן:
17

א .החברה מתחייבת לפעולתו התקינה של המוצר וזאת במידה
ונעשה בו שימוש סביר ,בתנאים רגילים ועפ“י הוראות ההפעלה
של המוצר.
ב .בתקופת האחריות ,החברה תתקן או תחליף את המוצר או
החלק התקול שימצא על ידי החברה פגום או בלתי תקין וזאת
ללא חיוב הרוכש בתשלום נוסף .החברה מתחייבת להחזיר את
המוצר המקולקל למצבו טרם התקלה או להחליפו בחדש ,על
פי שיקול דעתה הבלעדי.
ג .בכל מקרה של מימוש האחריות ,לרבות )אך לא רק( פגם או
נזק ,אחריות החברה תהיה מוגבלת לגובה מחיר הרכישה של
המוצר בלבד .לא תינתן אחריות על עלויות פירוק והרכבת
המוצר.
ד .האחריות אינה כוללת את המידע ,הפריטים והתוכנות
השמורים  /מאוחסנים במוצר .אחריות הלקוח לדאוג לגיבוי כל
המידע ,הפריטים והתוכנות השמורים במוצר טרם מסירתו
לבדיקה ו/או לתיקון.
ה .במקרה של תקלה מוצר ,החברה מתחייבת לתקן או להחליף
את המוצר בזמן סביר וזאת אך ורק במשרדי החברה .באחריות
הלקוח לשלוח את המוצר התקול למשרדי החברה לשם בדיקה
 /תיקון  /החלפה.
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אין החברה אחראית על כל נזק כלכלי שיגרם ללקוח או לצד
שלישי בפירוק המוצר מהקיר או בשילוחו אל משרדי החברה.
ו .בכפוף להוראות הדין ,בכל פנייה בקשר לאחריות יציג הרוכש
תעודת אחריות זו בצירוף חשבונית רכישה.
ז .עם פקיעת מועד האחריות ,תיקון או החלפת המוצר יהיה
בכפוף למחירון חלפים ושירות של החברה.
ח .קבלת המוצר על ידי הרוכש מהווה אישור כי אריזת המוצר
חדשה וכי אין בה פגם.
ט .כל הרחבה ו/או שינוי באחריות לגבי המוצר ואשר חורגת
מתעודה זו ,תהיה בתוקף רק באם ניתנה בכתב על ידי החברה.
י .ניתן לשלוח את המוצר הלא תקין במסגרת האחריות ולצורך
תיקונו בדואר רשום עם פרטי התקלה לכתובת :תא דואר 57664
תל אביב עבור  -חברת אם.די.אס טכנולוגיות אלחוטיות בע“מ.
האחריות לא תחול במקרים הבאים:
א .עקב שימוש שלא למטרה המיועדת למוצר ו/או בניגוד
להוראות היצרן.
ב .אם ניזוק המוצר על ידי תהליך התקנה לא תקין ולא על פי
הוראות ההתקנה והבטיחות הספציפיות למוצר זה.
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ג .בכל מקרה של תיקון ,שינוי תצורה ,פירוק ו/או טיפול שלא על
ידי גורמים מוסמכים לכך ושלא אושרו על ידי החברה.
ד .במקרה של קילקול ו/או שבר כתוצאה מנזק מכוון ,זדון ,רשלנות,
או שימוש בלתי סביר שנגרמו ע“י הלקוח ו/או מטעמו.
ה .במקרה של פגיעת כוח עליון ,לרבות שריפה ,פגיעת ברק,
רעידת אדמה ,מגע עם מים ,הצפה או תאונה ,נפילה ,אספקת
חשמל לא תקינה ,שיבוש כלשהו ברשת החשמל או בלוח
החשמל ,שיבוש ברשת הטלפון ,חיבור לא תקין לרשת החשמל.
ו .במקרה של נזק לכיסוי חיצוני ,לצבע וציפוי המוצר וחלקים
העשויים מבקליט גומי או פסלטיק שאינם נובעים מפגם במוצר
ו/או במקרה של נזק כאמור שנגרם לאחר מסירת המוצר לצרכן,
שאינו מונע את תפקודו התקין של המוצר.
ז .במידה ובוצע שינוי כלשהו בתעודת האחריות ,אשר אינו מלווה
בחתימת החברה.
ח .היה והמוצר הוחלף או תוקן ,המוצר המתוקן או המוחלף ,יהיה
מכוסה על ידי אחריות זו עד תום תקופת האחריות המקורית.
למען הסר ספק ,תקופת האחריות לא תוארך בשל תיקון ו/או
החלפת המוצר.
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אנא מלא/י את הפרטים הבאים:
שם פרטי ושם משפחה:
כתובת:
תאריך הרכישה:
סוג המוצר:
מקום הרכישה:
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