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 כפתור  

 
 הפעלה וחיווי

 
 חשמלי

 הוראת בטיחות למתג דוד חכם בשליטה מהסמארטפון

 .היצרןלפני החיבור שמקור החשמל תואם את דרישות בדוק .1

 .של המכשיראת דרישות היצרן הדוד תואמים והספק שזרם בדוק .2

 .לפני תחילת העבודה יש לנתק את אספקת המתח לדוד החשמל.3

יש לנתק את המודול     ,במקרה של ריח מוזר או רעשים חריגים .5

 .מרשת החשמל ולפנות למעבדת שירות

 .יש להיצמד להוראות ההתקנה שלב אחר שלב.6

 .אין לבצע התקנה ללא מעבר על שלבי ההתקנה בצורה כרונולוגית

 .המכשיר מיועד לעבודה במבנה סגור ולא לשימוש חיצוני.7

 .פ חוק התקנה תתבצע אך ורק באמצעות חשמלאי מוסמך"ע.8

 

 טכניים של המוצר  נתונים 

   110V-240Vמתח עבודה .1

 .16A ,3300W :  הספק יציאה.2

3.WIFI  :2.4 GHZ B/G/N  ( 51-50460מספר אישור) 

 .GHZ 5לרבות  , המוצר אינו עובד ברוחב פס אחר

 

 למתג דוד חכם תעודת אחריות 

 בשליטה מהסמארטפון
 

 ,ה /ה יקר/לקוח

 .SwitcHeat V2רכישת  אותך על חברתינו מברכת 

חודשים   12הינו באחריות לתקופה של אותו רכשת הציוד 

 :הם תנאיה אשר מפורטים כדלהלןואלה 

 האחריות תינתן במשרדי החברה יחד עם הצגת  .1

 חשבונית קניה או העתק ממנה ובצירוף עלון זה החתום  

 .מטה באמצעות חשמלאי מוסמך שביצע את ההתקנה

 חודשים מיום הקניה   12של  היא לתקופה האחריות .2

 .למפרט היצרן המקורי בכפוף 

 ,  שבר מנפילה: האחריות לא תחול במקרים הבאים.3

הספקת חשמל לא , קצר חשמלי חיצוני , עם נוזלים מגע 

 .נזקי טבע וכוח עליון, סדירה

י חברת הומיטק בפניות  "השירות מכוח תעודה זו ינתן ע. 4

או , info@switchet.co.ilבאמצעות הדואר האלקטרוני  

 .באמצעות המשווקים והמתקינים המורשים

 .האחריות תחול אך ורק בהתקנה של חשמלאי מוסמך. 5

 _______________ -שם מלא של החשמלאי 

 ____________________ -תאריך ההתקנה 

 __________________________ -חתימה 

 

 

SP2-3-V2  דגם-  

 הורדת האפלקיציה וביצוע רישום
 

 .חובה להעביר את הסלולרי לגלישה ברשת הביתית האלחוטית. 1

 .דרך חנות האפליקציותHomeetecיש להוריד את אפליקציית . 2

 עם טעינה ראשונה של האפליקציה חובה לאשר לה מיקום וגישה. 3

 י לחבר את המכשיר לשליטה מרחוק/אחרת לא תוכל, לטלפון

www.switcheat.co.il 

 בשליטה מהסמארטפוןמתג דוד חכם 

 הוראות בטיחות והתקנה
 סטטוס אינדקטור

V2 

Homeetec 

 .רישום לאפלקיציה בעזרת הכנסת קוד הנשלח במסרון. 4
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 התקנה חשמלית של המתג החכם

 

 .נתק את אספקת החשמל מלוח החשמל לדוד לפני תחילת העבודה.1

 פתח את מכסה הדוד הקיים והוצא את המתאם עם המנורה והמפסק.2

 .סמן את החוטים שהולכים לדוד והחוטים של הספקת המתח.3

 .חלץ את הזכוכית מהמתג בעדינות בעזרת מברג דק.4

 :חבר את החוטים שנכנסים  ויוצאים למהדק החיבורים לפי הסדר.5

 אפס כחול N  /פזה חום    L –מתח אספקה כניסה 

 אפס כחול N1  /פזה חום   L1  –מתח אספקה יציאה 

 .הדק את ברגי החיבור וחבר חזרה את המתאם לקופסה.7

החזר את הזכוכית למקומה ולחץ בעדינות עד לשמיעת הקליק שבין  .8

 .התפס המכני למסגרת הזכוכית

 

 החזר את הספקת החשמל לדוד ולחץ לחיצה קצרה על  .1

 .כדי לבדוק שהדוד עובד' הלחצן טאצ

 במידה . כעת נורית הלד שבלחצן אמורה לנצנץ במהירות.2

 שניות עד לקבלת   15-והדבר לא קורה יש ללחוץ יותר מ

 .הבהוב מהיר

 .בדוק שהמכשיר הסלולרי מחובר לרשת האינטרנט הביתית.3

 :כנס לאפליקציה ובצע את סדר הפעולות הבא. 4

 חיבור וסנכרון מתג הדוד לאפליקציה
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?  רוצים לחבר מוצרים נוספים ולהפוך את ביתכם לחכם

  www.SwitcHeat.co.ilבקרו אותנו בחנות האתר 

 מוצרים נוספים לחיבור באפליקציה

 IPמצלמת  

 חכמה WiFiמנורת 

 חכם WiFiשקע 

 מתג תריס חכם

 מתגי תאורה חכמים

 דיאגרמת חיבורים

1 

 לחץ על

Add Device 

2 

בחר באפשרות  

 Wall Switchשל 

 חיבור וסנכרון מתג הדוד לאפליקציה

3 

 אישור שהלד

 מהבהב מהר

4 

 הכנסת סיסמא

 וסנכרון WiFi-ל

 דברים שחשוב לדעת

 .Deivce Sharingלשיתוף השליטה במתג יש להיכנס  -

 .ניתן לכלול את השליטה במתג בתרחישים -

 .בלבד2.4Ghzעובד עם ראוטר בעל רוחב פס  -

 .עובד בתאימות עם אמזון אלקסה -


