
בקר חכם לשליטה על כל סוגי המזגנים מהסמארטפון

חוברת 

הדרכה

Switcher Smart Home להורדת האפליקציה סרקו את הברקוד או חפשו
בחנויות האפליקציות 



תוכן עניינים:

תכולה ואופן התקנה

אופן ומיקום התקנה

חיבור הסוויצ'ר לאינטרנט

שימושים עיקריים באפליקציה

תנאי אחריות ותעודת אחריות

מוצרי סוויצ'ר נוספים

3

3-4

5

6

7-8

9-12



מה מכילה האריזה ?

Switcher Breeze - אופן התקנת הבקר החכם למזגן

התקנה:

אפשרות 1 – תליית הבקר על גבי מסמר או בורג

תקע
USB

כבל מיקרו
 USBSwitcher Breeze

בקר חכם למזגן

אפשרות 2 – הדבקת המוצר במיקום המיועד
(הסירו את כיסוי המדבקה וודאו שהמשטח עליו

אתם רוצים להדביק את המוצר יבש ונקי מאבק)
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Switcher Breeze – מיקום התקנת הבקר החכם למזגן

מדוע ? 
א. בכדי להבטיח קו ראיה בין המוצר למזגן.

ב. בכדי שבשימוש בשלט המזגן המקורי הבקר יקלוט את האות.

** המלצת היצרן – לקבלת חווית שימוש אמינה ונעימה מומלץ לתפעל את 
המזגן מהאפליקציה בלבד.

*התקנת הבקר מאחורי קיר או חפץ המסתיר את  קו הראיה הישיר למזגן – 
יפגע ביכולת תפעול המזגן על ידי הבקר.

*המלצת היצרן היא להתקין את הבקר במרחק הקטן  מ 5 מטרים מעינית 
המזגן כאשר יש ביניהם קו ראיה ישיר ללא הפרעות.

בכדי להנות מחווית שימוש טובה ואמינה –מקמו את הבקר צמוד ככל הניתן 
לעינית המזגן.

את הבקר החכם למזגן מומלץ מאוד 
למקם בצמוד או בקירוב לעינית 

המזגן.

4



       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 “כניסה”.
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     במסך "רשימת המתגים" יש לבחור ב "+" ולאחר מכן 

ב "חבר מתג" ולבחור בדגם Switcher Breeze ולבצע 

אחר הוראות האפליקציה במדויק.
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חיבור ראשוני של בקר המזגן החכם לאינטרנט

     במידה ועדיין לא הורדת את האפליקציה – יש להוריד מחנות 
האפליקציות את אפליקציית - Switcher Smart Home או לסרוק 

את הברקוד להורדת האפליקציה 

1

     בסיום מיקום הבקר החכם למזגן 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 ביצע פעולה על המזגן.
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שינוי סטטוס מזגן 

באפליקציה – כפתור זה 

נועד בכדי להתאים את 

מצב המזגן באפליקציה 

(כבוי\דלוק) למצב 

המזגן בפועל
טיימר – ניתן לגלול את 

החץ לאורך מעגל 

הטיימר. המזגן יכבה 

בסיום הטיימר

עוצמת מזגן

מצב הפעלה 

(חום \ קור וכו)

הפעלה \ כיבוי מזגן

שינוי טמפרטורה

עצירה\ תנועה של 

תריס המזגן

6



לבקר חכם למזגן בשליטה מהסמארטפון
נותנת האחריות: אמ.די.אס טכנולוגיות אלחוטיות בע”מ (להלן: “אם.די.אס” או “החברה”).

M.D.S Wireless Technologies תעודת אחריות זו הינה למוצר אלקטרוני מתוצרת
מועד הרכישה/מסירה: הסניף בו בוצעה הרכישה:

שנת ייצור:
Switcher SWbreeze 2021

מס' סידורי:
7290015524735

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

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

תעודת אחריות
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אחריות לא תחול במקרים הבאים: עקב שימוש שלא למטרה המיועדת למוצר ו/או בניגוד להוראות 
היצרן. אם ניזוק המוצר על ידי שימוש שלא בכבל ו\או המתאם לחשמל המקוריים אשר סופקו בערכה זו.
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. 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.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. 

תעודת אחריות זו הינה לתקופת אחריות של שנה מתאריך הקניה.

M.D.S Wireless Technologies L.T.D
www.switcher.co.il

Email: office@swithcer.co.il

תעודת אחריות

אנא מלא את הפרטים הבאים:

שם פרטי ושם משפחה:

כתובת:

תאריך הרכישה:

סוג המוצר:

מקום הרכישה:

חותמת החנות
והמוכר
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סדרת מתגי הדוד החכמים של סוויצ'ר

V2

מתאים לכל סוגי קופסאות החשמל
(תחת הטיח)

V4

מתאים לקופסת חשמל
3 מקום (תחת הטיח)

מתאים לכל סוגי קופסאות החשמל
(תחת הטיח)

mini
מתאים לקופסת חשמל עגולה 

55 (תחת הטיח)
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מתגי התריסים החכמים
runners

runnerrunner 55
מתאים לקופסת חשמל

 3 מקום
מתאים לקופסת חשמל
עגולה  55 (תחת הטיח)

מתגי התריסים משולבי התאורה של סוויצ'ר

light runners plus runner lights plus
מתאים לקופסת חשמל 3 מקום מתאים לקופסת חשמל 3 מקום
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סוויצ'ר שקע /שעון שבת חכם
power plug

שימושים נפוצים

מזגנים  //  תאורת חוץ ופנים // מאוורר // רדיאטור // 
מכונת כביסה ומייבש // פלטת שבת // הטענה // משאבות 

בריכה // תאורה לאקווריום  // משאבות סחרור
מצלמות אבטחה // מכונת קפה // תנור // טוסטר // 

טוסטר אובן  פרוזקטור // מערכת סטריאו // מזגן נייד // 
פטריות חימום חשמליות // אח חשמלי  // מנורות אווירה // 

סטריפים של לדים //  ועוד….
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שימושים נפוצים

www.switcher.co.il


