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 תעודת אחריות
 EGO -Wi-Fi חכם לשקע

 
 ,לקוח/ה נכבד/ה

הציוד אותו רכשת   Wi-Fi - EGOשקע חכם  מברכת אותך על רכישת  מפתרונות בע"דיגיטל הום . או. טי. אי  תחבר
 ולפי תנאיה. למשך התקופה המפורטת בתעודה,  מפתרונות בע"דיגיטל הום . או. טי. איהינו באחריות חברת 

 
 חודשים מיום הקניה, בכפוף למפרט היצרן המקורי. 12האחריות תקפה למשך  .1

, וכרוכה בהצגת תעודת האחריות מפתרונות בע"דיגיטל הום . או. טי. איהאחריות תינתן במשרדי חברת 
 ובהשארת המכשיר. חשבונית

 אחריות החברה היא כלפי הלקוח ששמו מצוין בחשבונית ואינה ניתנת להעברה לצד שלישי. .2
, הזנחה, קצר חשמלי, נפילה , מגע עם נוזליםשבר, רשלנותהאחריות לא תחול במקרה של נזק הנובע כתוצאה מ .3

 ח עליון.ואו כל תאונה שהיא כולל נזקי טבע ונזקי כ
 האחריות לא תחול על קלקול הנובע כתוצאה מאספקת חשמל לא סדירה (נפילת מתח). .4
ע"י אדם א של בותיקון שנעשה ו/או המוצר  פתיחה של תוקף האחריות יפוג במקרה של שינוי כלשהוא ו/או .5

 .מפתרונות בע"דיגיטל הום . או. טי. אי שהוסמך ע"י
 האחריות לא תחול במקרה של קלקול עקב הפעלה שלא עפ"י הוראות השימוש המוזכרות בספרות מצ"ב. .6
 האחריות לא תחול כתוצאה מהזנחה באחזקת הציוד. .7
 נו לפי תעודה זו, היא להחליף או לתקן במידת האפשר, ללא תשלום, ציוד חומרה שנרכש מחברתאחריות .8

 בלבד, במסגרת תקופת האחריות. מפתרונות בע"דיגיטל הום . או. טי. אי 
רשום עם פרטים על מהות  תן לשלוח מוצרים לא תקינים שנמצאים במסגרת אחריות לצורך תיקון בדוארני .9

 וכו'התקלה 
 מ"עבור אי או טי דיגיטל הום פתרונות בע 6050001 אור יהודה  1069 .ד.ת: וח דואר חזרהלפרטים למש

 באופן המפורט להלן: ןיינתהשירות מכוח תעודת אחריות זאת   .10
 לאתר האינטרנט של המוצר לפנות www.digitalhome.co.il 
 יקבלת תמיכה דרך דואר אלקטרונ support@digitalhome.co.il 
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 )לניהול מוצרי חשמל מרחוק( חכם שקע EGO -Fi -Wi -ל הוראות התקנה
 לעשות זאת בשני אופנים: ניתן. EGOאת אפליקציית  י/והתקן י/הורד .1

 QRיקת קוד סר .א
 
 
 
 

 
 

 Play Store / Appהורדה ישירה מחנות  .ב
Store 

 
 יש להוריד את האפליקציה

Efergy EGO 

 י את השקע החכם לשקע החשמל\הכנס .2
 
 

 נורית חיווי
 
 

 כפתור הפעלה
 
 

 י כי נורית חיווי בחזית\וודא
 השקע מהבהבהת 

 במהירות.
 

 במידה והנורית אינה 
 י \מהבהבת במהירות, לחץ

 על כפתור ההפעלה 
  שניות  10ברציפות למשך 

 י את הכפתור.\ושחרר
 

 נורית החיווי תהבהב במהירות.

 EGOי את אפליקציית \הפעל .3
 

Ego   יזהה את שם הרשת 
 האלחוטית באופן אוטומטי.

 י כי שם הרשת האלחוטית \וודא
 נכון. שם זה זהה לרשת האלחוטית

 אליה המכשיר שלך מחובר.
 

 י את סיסמת הרשת \הכנס
 האלחוטית בשדה הסיסמה. 

 
 "התחבר". -י על כפתור ה\כעת, לחץ

 
 EGO -תהליך חיפוש והוספת שקע ה

 יש להמתין שלך למערכת החל. 
 בסופובסבלנות לסיום התהליך, 

 י ישירות למסך הראשי.\תועבר
 

 במידה והוספת השקע נכשלת, 
 ידי -י לקבל עזרה נוספת על\תוכל

  לחיצה על קישור "צריך עזרה?".
 

 EGOהגדרת שקע  .4
   

 קישורי על \לחץ
 "< נדרשת הגדרה".

 
 במסך שנפתח:

 
 )הצלמיתהאייקון (י את \בחר

 המתאימה לפי סוג המוצר 
 שיחובר אל השקע החכם.

 
 י שם למכשיר ומיקום. \הגדר

 הגדרה נכונה תעזור לנהל 
 מספר רב של שקעים חכמים

 בצורה יעילה.
 

 י על "שמור וצא". \בסיום, לחץ

 סיום התקנה .5
 

 בהצלחה. EGOהתקנת את שקע 
 

 י לשלוט במכשיר \כעת תוכל
 החשמלי המחובר אל השקע 

 החכם מכל מקום ובכל רגע וכן 
 .לעקוב אחר צריכת החשמל

 
 בהצלחה!
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חשוב מאוד!  יש לקרוא את הוראות התקנה לפני ההתקנה! 


