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* אזהרה - בהתאם לחוק החשמל יש לבצע  
   התקנה זו ע"י חשמלאי מוסמך.

שלב 1:
• נתק את מפסק החשמל הראשי בביתך וודא 
  כי לא זורם חשמל לאורך כל תהליך ההתקנה.

• הוצא בצורה נכונה את מתג התריס הישן. 
מומלץ לצלם את חיבורי גב המוצר בכדי לדעת 

איזה מן החוטים עבור עליית התריס ואיזה 
לירידה.

שלב 2:
.Runner-פתח את אריזת ה

הוצא בעדינות והנח לפניך את המתג.
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שלב 3:
יש לקחת את מתג הסוויצ'ר שרכשת ולהפריד 

בעדינות את פאנל הזכוכית מגב המוצר 
בגומחות המתאימות

יש להכניס מברג שטוח (טסטר) בזיזי גב 
המוצר ולכופף בעדינות עד להתנתקות הפאנל 

והוצאתו.
יש לבצע תהליך זה ביתר זהירות ובאופן נכון.
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שלב 4:
יש לחבר ולהדק את חוטי החשמל למיקומים 

המסומנים במכשיר- (מומלץ להשתמש 
בתצלום שנעשה בשלב 1).

* שים לב – יש להדק בחוזקה את הברגים 
   המחברים את חוטי החשמל למוצר.

אופציה א – אפס משותף למתג ולמנוע

אפס 
למנוע

התריס

אפס 
מארון 
חשמל

N
(OUT)

L1
(UP)

L2
(DOWN)

N
(IN)

פאזה 
מארון 
חשמל

פאזה 
להרמת 

התריס

פאזה 
להורדת 

התריס

L
(IN)

אופציה ב – אפס נפרד למתג ולמנוע

אפס 
מארון 
חשמל

N
(OUT)

L1
(UP)

L2
(DOWN)

N
(IN)

פאזה 
מארון 
חשמל

פאזה 
להרמת 

התריס

פאזה 
להורדת 

התריס

L
(IN)
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שלב 5:
יש להבריג את המתג (ללא הזכוכית) לקופסת 

הגוויס שבקיר.
ניתן להשתמש בברגים שסופקו באריזה.
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שלב 6:
יש להחזיר את פאנל הזכוכית למוצר.

* שים לב , סימן ה WIFI יופיע בצד שמאל כמו 
   בתמונה.

יש להצמיד את פאנל הזכוכית עד להישמע 
"קליק" בין המוצר לפאנל.

שלב 7:
יש להרים בחזרה את מפסק החשמל הראשי 

בלוח החשמל

”קליק“



לחצן
WiFi
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הורדת תריס – כאשר המתג במצב ידני ולא אוטומטי 
לחיצה רציפה על החץ כלפי מטה תוריד את התריס. 

שחרור האצבע יעצור את התריס.

לאחר סינכרון המוצר לרשת ניתן לשנות באפליקציה 
למצב אוטומטי – במצב זה לחיצה חד פעמית תוריד את 

התריס למטה.

הרמת תריס – כאשר המתג במצב ידני ולא אוטומטי לחיצה 
רציפה על החץ כלפי מעלה תעלה את התריס. שחרור האצבע 

יעצור את התריס.

לאחר סינכרון המוצר לרשת ניתן לשנות באפליקציה למצב 
אוטומטי – במצב זה לחיצה חד פעמית תעלה את התריס למעלה 

עצירת תריס – כאשר המתג 
במצב אוטומטי – לחיצה קלה 

על לחצן זה תעצור את
עליית \ ירידת התריס
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בסיום התקנת Switcher Runner  ולאחר 
שוידאנו שהמתג עובד ידנית כראוי, יש להכנס 

אל האפליקציה ולבצע הרשמה (יש לאשר את 
הרשאות האפליקציה) ולהזין כתובת מייל 
פעילה בכדי לבצע אקטיבציה מאותו מייל.

יצירת הכינוי חשובה מאחר וכינוי זה יופיע 
ברשומות מסך "היסטוריה" באפליקציה וכך ניתן 

לדעת מי מבני המשפחה השתמש במתג.

.1

*
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עם 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“.

.2
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במסך "רשימת המתגים" יש לבחור ב "+" בכדי 
להוסיף מוצר חדש ולאחר מכן לבחור בדגם 

.Switcher Runner המוצר

.3
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במסך זה יש לוודא שאכן אתה מחובר לרשת 
הביתית בסמארטפון עימו אתה מבצע את חיבור 

.(GHZ2.4 רשת) הסוויצ‘ר לרשת
יש להזין את סיסמת הרשת בשדה המתאים 

וללחוץ על לחצן הוי פי במשך 5 שניות עד 
להופעת לד אדום. עם הופעת הבהוב הלד 

האדום יש לעזוב את הלחיצה ולבחור באפליקציה 
ב“חבר מתג“ ולהמתין.

.4
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יש ללחוץ על "כייל עכשיו" בכדי שהתריס יכוייל 
ויעבוד לפי אחוזים.

תחילה התריס ירד למטה לצורך התחלת התהליך 
ולאחר מכן יעלה מעלה (מדידת זמן עלייה) ולאחר 

מכן ירד עד מטה (מדידת זמן ירידה).
בגמר התהליך התריס יוכל לעבוד לפי אחוזים 

באופן מדוייק יחסי.

שים לב ,יש להמתין לסיום התהליך ולא להפריע 
לתהליך הכיול עד לסיומו.

מסך גלילה
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ניתן לפתוח ולסגור את התריס לפי אחוזים על 
ידי גלילת האייקון מעלה \ מטה.

**ייתכנו אי דיוקים באחוז הגלילה וזאת 
בהתאם לפעולת המנוע וסגירת הממסר.

מסך גלילה
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מסך הבית

נעילת המתג – לחיצה על 
המנעול באפליקציה 
תנעל את המתג ולא 

תאפשר בו שימוש ידני או 
מהאפליקציה. לחיצה 

נוספת על המנעול 
תשחרר את הנעילה. 

מצב תריס –
מצב ידני -  לחיצה ממושכת על 

החצים במתג או באפליקציה 
תגרום לתריס לעלות \ לרדת. 

שחרור הלחיצה יפסיק את 
תנועת התריס.

מצב אוטומטי – כאשר המתג במצב אוטומטי, לחיצה אחת על אחד 
החיצים במתג או באפליקציה תגרום לתריס לעלות \ לרדת.  לחיצה 

על לחצן העצירה תעצור את תנועת התריס

**יש להשתמש בפונקציית גלילה אוטומטית אך ורק
כאשר התריס נמצא בטווח ראייה.

לחצן עצור – לחיצה על 
לחצן זה תגרום לתריס 

להפסיק לנוע כאשר הוא 
במצב אוטומטי
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נותנת האחריות: אמ.די.אס טכנולוגיות אלחוטיות בע“מ 
(להלן: ”אם.די.אס“ או ”החברה“). 

תעודת אחריות זו הינה למוצר אלקטרוני מתוצרת
M.D.S Wireless Technologies  

הסניף בו בוצעה הרכישה:מועד הרכישה/מסירה:

שנת ייצור:
Switcher SWrun2020

מס' סידורי:
7290015524285

תקופת האחריות:
האחריות למוצר הינה לתקופה של 12 חודשים מיום הרכישה.

דגם/תיאור פריט:

משרד ראשי אמ.די.אס: בית אלפא 13 תל-אביב , ת.ד 57664, ישראל
מרכז שירות: 077-3213814

החברה מתחייבת לפעולתו התקינה של המוצר וזאת 
במידה ונעשה בו שימוש סביר, בתנאים רגילים ועפ"י 

הוראות ההפעלה של המוצר.

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.

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.

א. 

לקוח\ה יקר\ה, אנו מברכים אותך על קנייתך ושמחים 
 .Switcher Runner שבחרת לקנות את מתג

החברה מתחייבת בזאת למתן אחריות למוצר, בתקופת 
האחריות, בהתאם לתנאים כדלקמן: 

ב. 

ג. 



תעודת אחריות
למתג תריס חכם בשליטה מהסמארטפון

15

האחריות אינה כוללת את המידע, הפריטים והתוכנות 
השמורים/מאוחסנים במוצר. באחריות הלקוח לדאוג 

לגיבוי כל המידע,  הפריטים והתוכנות השמורים במוצר 
טרם מסירתו לבדיקה ו/או לתיקון. 

במקרה של תקלה במוצר, 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. אין החברה 
אחראית על כל נזק כלכלי או אחר שיגרם ללקוח או 

לצד שלישי בפירוק המוצר מהקיר או בשילוחו אל 
משרדי החברה.

בכפוף להוראות הדין, בכל פניה בקשר לאחריות יציג 
הרוכש תעודת אחריות זו בצירוף חשבונית רכישה.

עם פקיעת מועד האחריות, תיקון או החלפת המוצר 
יהיה בכפוף למחירון חלפים ושירות של החברה.

קבלת המוצר על ידי הרוכש מהווה אישור כי אריזת 
המוצר חדשה וכי אין בה פגם.

כל הרחבה ו/או שינוי באחריות לגבי המוצר ואשר חורגת 
מתעודה זו, תהיה בתוקף רק באם ניתנה בכתב על ידי 

החברה.

ניתן לשלוח את המוצר הלא תקין במסגרת האחריות 
ולצורך תיקונו בדואר רשום עם פרטי התקלה, לכתובת:

בית אלפא 13 ת.ד 57664 תל אביב, עבור – חברת 
אם.די.אס טכנולוגיות אלחוטיות בע"מ.

ד. 

ה. 

ו. 

ח. 

ט. 

י. 
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במידה והמתג הותקן שלא ע"י חשמלאי מוסמך- יש 
להוכיח התקנה ע"י חשמלאי מוסמך ע"י חשבונית עבור 

ההתקנה.

עקב שימוש שלא למטרה המיועדת למוצר ו/או בניגוד 
להוראות היצרן.

אם ניזוק המוצר על ידי תהליך התקנה לא תקין ולא על 
פי הוראות ההתקנה והבטיחות הספציפיות למוצר זה.

בכל מקרה של תיקון, שינוי תצורה, פירוק ו/או טיפול 
שלא על ידי גורמים מוסמכים לכך ושלא אושרו על ידי 

החברה.

במקרה של קלקול ו/או שבר כתוצאה מנזק מכוון, זדון, 
רשלנות, או שימוש בלתי סביר שנגרמו ע"י הלקוח ו/או 

מי מטעמו.

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/או למקור חשמל אחר.

במקרה של נזק לכיסוי חיצוני, לצבע וציפוי המוצר 
וחלקים העשויים מבקליט גומי או פלסטיק שאינם 
נובעים מפגם במוצר ו/או במקרה של נזק כאמור 

שנגרם לאחר מסירת המוצר לצרכן, שאינו מונע את 
תפקודו התקין של המוצר.

א. 

ב. 

ג. 

ד. 

ה. 

ו. 

האחריות לא תחול במקרים הבאים: 

ז. 
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במידה ובוצע שינוי כלשהו בתעודת האחריות, אשר אינו 
מלווה בחתימת החברה.

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.

ח. 

ט. 
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אנא מלא את הפרטים הבאים:

שם פרטי ושם משפחה:

כתובת:

תאריך הרכישה:

סוג המוצר:

מקום הרכישה:

חותמת החנות והמוכר

לקוח\ה יקר\ה, אנו מברכים אותך על קנייתך 
 .Switcher Runner ושמחים שבחרת לקנות את מתג
תעודת אחריות זו היא לתקופת אחריות של שנה 

מתאריך הקניה.

M.D.S Wireless Technologies L.T.D

 www.switcher.co.il
Email: office@swithcer.co.il

בית אלפא 13 תל אביב ישראל 56818
טל. 972-77-3213814


