
אינטרקום חכם הנשלט  על ידי אפליקציה.
חברת B-Touch יבואנית מוצרי בית חכם לישראל מודה לך שבחרת לרכוש מוצר זה.

בגמר ההתקנה יהיה ניתן לשלוט ולצפות ב אינטרקום החכם בעזרת אפליקציה מכל מקום בכל זמן. 
האינטרקום החכם מתאים לרשת WiFi ביתית בתדר 2.4GHz בלבד

יש לקרוא את תוכן המדריך במלואו טרם ההתקנה וההפעלה של האינטרקום החכם.
חוברת הוראות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

ניקוי המוצר יעשה בעזרת מטלית יבשה בלבד.
אין לפתוח את האינטרקום החכם. מכול סיבה שהיא.

 B-Touch אי עמידה בתנאים לעיל תביא לסיום האחריות מחברת
השימוש ב אינטרקום החכם. מחייב קליטת WIFI ביתית באיכות טובה במקום התקנתו.

לאחר מכן היכנס לאפליקציה:

פתח את אפליקציה "Smart Life" , הקש על "צור חשבון חדש" 
ניתן לפתוח חשבון עם מספר הטלפון הנייד או באמצעות דואר האלקטרוני. 

הגדרת הסיסמא צריכה להיות בין 6-20 תווים המכילה אותיות ומספרים.
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הורדה והרשמה
ניתן לחפש ולהוריד אפליקציה "Smart life ” בחנות האפליקציה.

 ."Smart Life" כדי להוריד את האפליקציה QR או לסרוק את הקוד

1. בורג פתיחת מכסה האינטרקום.
2. פתיחת המכסה בכיוון החץ.

3. ברגי עיגון עליונים.
4. ברגי עיגון תחתונים.

5. שקע טעינת האינטרקום.
6. כפתור האתחול.

7. מיקום הכנסת כרטיס זיכרון (מתחת למכסה הסוללות).
8. פתיחת מכסה הסוללות.



קוד האימות יתקבל לטלפון הנייד או לאימייל בהתאם לרישום הראשוני.
יצירת החשבון בוצע בהצלחה.

יש להזין את שם הבית ואת המיקום
חיבור האינטרקום החכם:

1. הוצא את האינטרקום החכם מהאריזה. 
    יש להטעין את האינטרקום כ 24 שעות לפני השימוש הראשוני, יש להטעין ע"י שקע הטעינה איור 5.

2. יש להבריג החוצה את בורג הנעילה איור 1.
3. יש לשלוף כלפי החץ את מכסה האינטרקום איור 2.

4.  יש לחבר את מכסה האינטרקום לקיר בעזרת ברגי עיגון איור 3 ו 4.

קישור האינטרקום לאפליקציה:
ודא שהטלפון הנייד מחובר לרשת ה- Wi-Fi הביתית. 

על מנת שהאינטרקום החכם תוגדר עבור תצורה יש ללחוץ על לחצן האתחול איור מספר 6. למשך 10 שניות.
שיוך האינטרקום לאפליקציה:

1. פתח את האפליקציה "Smart Life" במכשיר הנייד שלך  והקש על "+" בשורה העליונה של האפליקציה. 
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"Security & Sensors 2. בחר בקטגוריות בצד שמאל של המסך

:"Smart Camera" ויש לבחור בצד ימין של המסך ב
3. יש לבחור ב "אחרת"

4. יש לבחור הגדרה חכמה:

5.  יש ללחוץ ולאשר בלחצן הכחול.
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6. יש להזין את הסיסמא של רשת ה- Wi-Fi הביתית כאשר הטלפון מחובר גם כן לרשת הביתית.

7. כעת מתבצע שיוך בין האפליקציה לאינטרקום החכם, יש להמתין עד ל 100%.

• כאשר מופיע "התקן נוסף בהצלחה", פירוש הדבר שהחיבור הושלם 
והאינטרקום החכם מוכן לפעולה דרך האפליקציה.

שיתוף טלפונים נוספים לשליטה מהאפליקציה:
1. יש להוריד את האפליקציה בכול מכשיר ולפתוח חשבון (ע"מ 1).

2. יש לוודא שהמכשירים והמתג מחוברים לאותו רשת ביתית.
3. שיתוף ההתקן יתבצע מהטלפון הראשון שבוצע שיוך ההתקן לשאר הטלפונים:

באפליקציה יש להיכנס לפרופיל>>ניהול הבית>>יש לבחור את הבית שרוצים לשתף>>יש ללחוץ על לחצן כחול הוסף חברים
יש לרשום בשורה העליונה את שם הבית>>בחשבון יש להזין את האימייל / טלפון של המשתמש 

השני שאותו אנו רוצים לשתף>>לחצן שמור 

יש ללחוץ על כפתור "ניהול הבית"
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יש להיכנס לשם הבית שרוצים לשתף:

יש ללחוץ על הוסף "חברים"

יש להגדיר שם, להוסיף את מספר הטלפון או האימייל של המשתמש אותו רוצים לשתף וישנה אפשרות לקבוע שהמשותף 
יהיה גם מנהל המערכת. לחץ הוסף

במכשיר המשותף כעט יש להיכנס לאפליקציה ולאשר את השיתוף.

כעת ניתן לשלוט על האינטרקום החכם באמצעות טלפון נייד נוסף.

שאלות ותשובות...
מדוע יש כשל בהוספת התקן לאפליקציה?

ודא שההתקן מופעל וקרוב לטלפון הנייד בעת הוספת התקן.
ודא שהטלפון הסלולרי שלך מחובר לרשת Wi-Fi הביתית ונתב      

ה Wi-Fi עובד כראוי.
ודא שההתקן מוכן לתצורה (הוראות בע"מ).

.  2.4GHz Wi-Fi כפול ודא כי בחרת רשת Wi-Fi אם הנתב
,WIFI בהוספת ההתקן, נדרש שהנייד וההתקן יהיו מחוברים לאותה רשת 
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במכשיר המשותף כעט יש להיכנס לאפליקציה ולאשר את השיתוף.

כעת ניתן לשלוט על האינטרקום החכם באמצעות טלפון נייד נוסף.

שאלות ותשובות...
מדוע יש כשל בהוספת התקן לאפליקציה?

ודא שההתקן מופעל וקרוב לטלפון הנייד בעת הוספת התקן.
ודא שהטלפון הסלולרי שלך מחובר לרשת Wi-Fi הביתית ונתב      

ה Wi-Fi עובד כראוי.
ודא שההתקן מוכן לתצורה (הוראות בע"מ).

.  2.4GHz Wi-Fi כפול ודא כי בחרת רשת Wi-Fi אם הנתב
,WIFI בהוספת ההתקן, נדרש שהנייד וההתקן יהיו מחוברים לאותה רשת 

תנאי שמירת האחריות: 
האחריות על פי תעודת אחריות זו היא למוצר שפרטיו לעיל לתקופה של 12 חודשים מיום רכישת המוצר.

1.  אחריות תהיה בתוקף רק בצרוף חשבונית קניה מקורית.
2. בתקופת האחריות, אם המוצר הותקן ע"י חברתB-Touch  בעצמה או באמצעות מי מטעמה כול ליקוי, פגם או קלקול במוצר יוחלף לחדש ללא תשלום נוסף. 

*בכל מקרה, אחריות B-Touch  תהיה מוגבלת לתמורה ששילם הלקוח עבור המוצר בלבד. האחריות למוצר אינה כוללת הוצאות פירוק, הובלה והרכבה.
3. בתקופת האחריות מתחייבת B-Touch  לתקן את המוצר, להחליפו במוצר חדש או להשיב ללקוח את התמורה ששילם עבור המוצר והכל על פי שיקול דעתה 

     הבלעדי.
    מובהר שבכול אופן לא יעלה הפיצוי ללקוח מעל למחיר שנרכש המוצר.

4. אחריות B-Touch  על פי תעודת אחריות זו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
    המוצר ניזוק על ידי שבר, כוח עליון, זדון, רשלנות, לחץ בלתי סביר על המוצר, חשיפה לשמש או לטמפרטורה חריגה, מגע עם או חדירת נוזל כזה או אחר למוצר

 - אם ניזוק המוצר על ידי שימוש לא נכון במוצר שלא על פי הוראות ההפעלה למוצר זה
 - אם ניזוק המוצר במהלך תהליך התקנה לא תקין שלא על פי הוראות ההתקנה והבטיחות הספציפיות למוצר זה

 - אם ניזוק המוצר על ידי שימוש בו שלא על פי הוראות השימוש בו או שלא על פי ייעודו המקורי אם המוצר נפתח, טולטל, נעשה טיפול, שינוי או תיקון במוצר או
 בחלקיו שלא לצורך ועל ידי מי שאינו טכנאי של חברת B-Touch  או אינו מורשה מטעמו.

5. תקופת האחריות לא תוארך בשל תיקון ו/או החלפת המוצר.
6. בכפוף להוראות הדין, בכל פניה בקשר למוצר יציג הלקוח תעודת אחריות זו בצירוף חשבונית רכישה.

.B-Touch 7. בתום תקופת האחריות תיקון או החלפת המוצר יהיה בכפוף למחירון חלפים ושירות של
8. קבלת המוצר או התקנה ע"י הלקוח מהווה אישור כי אריזת המוצר חדשה וכי אין בה פגם.

.B-Touch 9. כל הרחבה ו/או שינוי באחריות למוצר החורגת מתעודה אחריות זו תהא בתוקף רק באם ניתנה בכתב ע"י

מוצרים נוספים מבית בי-טאצ‘: 
מתגי תאורה - שקע חכם - מזגן חכם - תריס חכם מצלמות- חיישנים -  ועוד..
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