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תודה לכם על שבחרתם בקורקינט JDBUG. מעבר להיותו מהנה, המוצר גם יחסוך לכם זמן ויצמצם את 
הפגיעה באיכות הסביבה. חוברת זו מספקת מידע והוראות אודות השימוש, הטיפול, התקנות והבטיחות.

ה-JDBUG מגיע כשהוא מורכב כמעט לגמרי. כל שעליכם לעשות הוא להרכיב את הכידון ולחבר למטען 
על  עלו  בירוק  מאירה  החיווי  כשנורית  זו(.  בחוברת  בהוראות  עיינו  בטיחות  ובדיקות  סופית  )להרכבה 
הקורקינט וסעו להנאתכם. קורקינט E אינם מאושרים לתנועה בכבישים. כך שלפני הרכיבה על הקורקינט 

בדקו את החוקים במדינה שלכם כדי לברר אם הם מותרים בתנועה בכבישים.

וערים אסור לרכוב עם קורקינטים חשמליים בכבישים הציבוריים. לפני  אזורים  עצה: בחלק מהמדינות, 
התחלת הרכיבה בדקו את התקנות במדינה שלכם כדי לברר אילו כלי רכב מותרים.

כדי להבטיח רכיבה בטוחה על ה-ES112 שלכם קראו את ההוראות בתשומת לב.

1. מבוא
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עומס )ק"ג(

)V( סוללה

)W( מנוע

טווח )דקות(

שליטה

< 100

24

250

40

מצערת אצבע
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2. חלקי הכלי

כידון

שחרור מהיר

כרית משטח עמידה

מגן בוץ עם בלם

)250W( מנוע

גלגל אחורי

גלגל קדמי
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2. חלקי הכלי

ידיות בריח )שחרור ע"י משיכה(

מצערת אצבע

שקע טעינה

מתג כיבוי והפעלה

מתג הגבלת מהירות
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מאפיין
משקל כולל

עומס 
טווח מהירות

מרחק רכיבה בהטענה מלאה**
מקור מתח

מטען *
)X D ר X מידות )א

גובה המרכב
גובה המשטח

צמיגים
מנוע

בקרת רכיבה

* לפרטים עיינו בסעיף 5.2.
** מרחק הרכיבה בהטענה אחת עשוי להתקצר משמעותית )30-40%( עקב תנאים קשים כגון שיפועים ותנאי הדרך.

מפרט
14.8 ק"ג
100 ק"ג

13-15 קמ"ש/ 65 ק"ג
כ-40 דקות

24V DC, 5.0Ah סוללת עופרת
100-240V AC, 50-60 Hz, 6.0A

980X460X360 מ"מ )מקופל(
980X165X350 מ"מ )מקופל ללא כידון(

1008X460X1150 מ"מ )לא מקופל(
76 מ"מ

156 מ"מ
 8 אינץ' קדמי, 8 אינץ' אחורי

250W
מצערת אגודל

3. מפרט טכני
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4. הרכבה
לפני התחלת השימוש ב-ES112 בדקו את הטבלה מטה ומלאו אחר כל הוראות ההרכבה בעזרת הכלים 

הכלולים, כדי להשלים את הרכבת הקורקינט.

4.1 רכיבים באריזה
הוציאו את כל תוכן האריזה. בדקו אם יש שריטות או עיוותים שעלולים לנבוע מהאספקה. האריזה שלכם 

אמורה לכלול את הפריטים הבאים. אם חלק כלשהו חסר התקשרו למרכז השירות.

ES112

מוט היגוי

מדריך הפעלה

מטען & כבל

ערכת כלים

מפתחות אלן
 5 ו- 6 מ"מ
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4.2 הוראות להשלמת ההרכבה
הערה: בדקו את הבלמים של הגלגל הקדמי והאחורי וודאו שהדוושה נעה בחופשיות ללא קיטועים.

1. הוציאו את הקורקינט מהאריזה
• וודאו שמתג ההפעלה במצב כבוי.

• הוציאו את הכידון.
• משכו את הידית והרימו את הצינור לגובה רכיבה מתאים.

2. הרכיבו את הכידון.
• הניחו את מרכז הכידון על קצה הצינור.

• הדקו את התפס היטב בעזרת מפתח ה"אלן" הכלול באריזה.

3. הטעינו
יש  • הסוללה בקורקינט החשמלי שלכם לא הוטענה במלואה. 
)לפרטים  לפני התחלת השימוש  במלואה  הסוללה  את  להטעין 

עיינו בסעיף 5.2(.

4. ניפוח הצמיגים
• מטעמי בטיחות הצמיגים לא מגיעים מנופחים. השתמשו בכלים 
כל  לפני   36PSI של  בלחץ  הצמיגים  את  לנפח  כדי  המסופקים 

רכיבה.

איורשלב
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4.3 אחרי ההרכבה בדקו את הפרטים הבאים:

• הכידון והתפס מהודקים כראוי, בלי יכולת תנועה ולא יוצרים רעשים.
• מתג ההפעלה פועל כראוי.

• ידית השחרור המהיר להתאמת הגובה חייבת להיות מהודקת כראוי. אם הידית לא מהודקת כראוי, יתכן 
שצינור הסגסוגת ינוע, דבר שיגרום לאובדן השליטה.

• דוושת מעצור הגלגל האחורי נעה בחופשיות וללא קיטועים.
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5. רכיבה
5.1 הפעלה

1. העבירו את מתג ההפעלה 
.ON למצב

על הכלי כשאתם  • אל תעמדו 
לוחצים על לחצן ההפעלה.

3. הציבו רגל אחת על המדרך.
הבלם  דוושת  על  מדריכה  הימנעו   •

האחורי.

כוונו את מגביל המהירות   .2
.ON/ OFF למצב

• להפעלה לחצו על הלחצן.
• לכיבוי לחצו שוב על הלחצן.

אודות  לפרטים  לב:  שימו   •
התקשרו  המהירות,  מגבלת 

לרשות התעבורה.

.ES112-4. הפעלת ה
הרגל  בעזרת  הקורקינט  את  דחפו   •
תוך לחיצה על מצערת  שעל הקרקע 

האגודל.
למהירות  הקורקינט  את  להביא  יש   •
לשלוט  שתוכלו  לפני  קמ"ש   6 של 

במהירות בעזרת המצערת
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5. האטו ועצרו.
האגודל  מצערת  את  שחררו   •
והפעילו את ידית הבלם כדי להפחית 

את המהירות באיטיות.
האחורית  הכנף  מעצור  על  דרכו   •

כדי לעצור את הקורקינט במקום.
• קיפול ואחסון

.ES112-משכו את ידית הנעילה כדי לקפל את ה •
במצב  החשמלי  הקורקינט  את  לאחסן  מומלץ   •

אופקי.

6. כיבוי הכלי
כדי  ההפעלה  לחצן  על  לחצו   •

לכבות את הקורקינט.
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5.2 הטענה
עם  שסופק  במטען  רק  השתמשו   .1

הקורקינט.

אזהרה: אל תשאירו את ה-ES112 במצב טעינה ללא פיקוח.

ההטענה  מחבר  מכסה  את  פתחו   .2
וחברו את המטען.

3. חברו את המטען לשקע החשמל

תדלק  המטען  של  החיווי  כשנורית   .4
בירוק נתקו את המטען.
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5.3 מרחקי רכיבה
שימו לב:

מרחקי הרכיבה מעלה מבוססים על התנאים הבאים:
• משקל הרוכב.

• נסיעה על משטח ישר.
• נסיעה במהירות מרבית.

• מרחק הרכיבה המרבי תלוי במשתנים רבים כגון פני השטח, משקל הרוכב ותנאי מזג האוויר )טמפ' נמוכה 
עלולה להשפיע על מצב הסוללה(.
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רכיבה.  בכל  אותן  ומלאו  לפני התחלת השימוש  לב  הוראות הבטיחות בתשומת  את  קראו  לבטיחותכם 
לפרטים פנו לרשות המקומית או היכנסו לאתר החברה.

6.1 כדי לוודא רכיבה בטוחה מלאו אחר ההוראות:
• הקפידו להשתמש בקסדה, ביגוד מתאים, ציוד מיגון ונעליים שטוחות, ללא עקבים.

• בזמן הרכיבה אחזו בכידון בשתי הידיים.
)וודאו  • התאמנו ברכיבה במקומות פתוחים ושטוחים לפני שאתם עוברים לרכיבה בכבישים הציבוריים 

שהרכיבה בהם מותרת(.
• הקורקינט לא מיועד לשימוש מתחת לגיל 16 שנים.

• הכלי מיועד לשאת אדם אחד במשקל מרבי של 100 ק"ג.
• הכלי מיועד לרכיבה רק על משטחים שטוחים.

• בדקו את תנאי הדרך והקפידו לפעול ע"פ חוקי התעבורה.
• אל תעברו דרך מים, אל תרכבו בגשם, בלילה או כשתנאי הראות קשים.

• הכלי אינו מיועד לפעלולים – אל תנסו לבצע קפיצות או ביצועים מסוכנים אחרים.
• מומלץ לא להשאיר את הכלי מחוץ למבנה, בתנאי לחות או בסביבה רטובה.

• לפני כל רכיבה בדקו את הידוק כל הברגים.
• כדי למנוע פציעות, הרחיקו את האצבעות מכל רכיב נע.

 6. בטיחות
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ה-ES112 כולל רכיבים אלקטרוניים מתחת למשטח. כדי למנוע נזק פעלו ע"פ הכללים הבאים:
• אל תניחו על המשטח חפצי מתכת, חפצים חדים וכד'.

• אל תשתמשו במדללים או ממיסים אחרים כדי לנקות את חלקי הכלי.
• אל תשטפו את ה-ES112 בעזרת מכונת לחץ מים ואל תשרו אותו במים. לניקוי חלקי הפלסטיק השתמשו 

במטלית לחה.
• אל תנקבו ואל תסירו את חלקי הפלסטיק של הכלי.
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7. טיפול והטענת הסוללה

• משך ההטענה: עד 8 שעות.
• לפני התחלת ההטענה וודאו שהקורקינט כבוי.

• חברו את המטען למחבר ההטענה בקורקינט. חברו את המטען לשקע חשמל בקיר.
• השתמשו רק במטען המקורי.

• אל תנסו לשנות, לעצב, לפתוח או לפרק את הסוללה.
• אל תטעינו ואל תשאירו את הסוללה בקרבת מקור חום.

• אל תקצרו את מגעי הסוללה ואל תחברו אותם לחפצי מתכת. אחסנו את הסוללה בנפרד כדי למנוע מגע עם חפצי מתכת.
• אל תחשפו את הסוללה לחבטות כגון נפילה או השלכה.

• אם המצבר לא טעון לגמרי )נורית החיווי לא מהבהבת בירוק( אחרי 8 שעות הטענה, נתקו את המצבר, הפסיקו את ההטענה 
והתקשרו למרכז השירות.

.)5-25°C( הטעינו את הסוללה בטמפ' חדר •
• המנעו מהטענת הסוללה במקומות לחים מאוד.

• אל תשתמשו במטען אם הכבלים שלו או המחברים שלו נזוקו.
לפרטים אודות האחסון עיינו בסעיף 8.3, אודות השינוע סעיף 8.2 וסילוק )סעיף 8.5(.
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8. טיפול ושירות

8.1 טיפול
ניקוי

• הקפידו לסגור את כיסוי מחבר ההטענה לפני הניקוי.
• נתקו את המטען לפני ניקוי הקורקינט בעזרת נוזלים.

• אל תשתמשו במדללים, או ממיסים אחרים לניקוי הרכב כיוון שאלה עלולים לגרום נזק לרכב.
• לניקוי חלקי הפלסטיק השתמשו במטלית לחה.

• אל תשטפו את הרכב בעזרת לחץ מים ואל תשרו אותו במים.
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חריץ

)Ø 3.0( קורת פלדה

• החדירו את קורת הפלדה )הכלולה( לחור בחריץ.
• הזיזו את הקורה לכיוון "+" כדי להדק את החריץ עד שמרווח הכידון יבוטל.

טיפול ותיקון
• בדקו את תקינות הצמיגים בקביעות והחליפו ע"פ הצורך.

• אם מנגנון הקיפול משתחרר הדקו את הבורג כפי שניראה באיור מטה.

• כדי להאריך את משך השימוש הקורקינט החשמלי הימנעו מאחסון הרכב מחוץ למבנה או במקומות לחים או רטובים.
• אל תפתחו או תפרקו את הרכיבים אלא אם נאמר כך בחוברת השימוש או ע"י מרכז השירות המוסמך.

• נקו בקביעות את הבלם האחורי ומגן הבוץ. בדקו את הבלם במהירות נמוכה כדי לבדוק את פעולתו לפני התחלת הנסיעה.
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הערה:
לפני הרכיבה על הקורקינט בדקו את מערכת ההאטה האלקטרונית.

שימו לב:
כדי למנוע נזק הקפידו למלא אחר הוראות הפירוק וההרכבה.

ניתוק הגלגל הקדמי
החליפו את הצמיג הקדמי אם הוא שחוק או אם נוצר בו נקר.

1. שחררו את כל הברגים )A, B( כפי שנראה באיור, בעזרת מפתחות אלן 5 ו-6 מ"מ.
2. לפירוק הצמיג, שחררו את האוויר בלחיצה על שסתום הניפוח C. שחררו את 4 הברגים D, E, F, G ופרקו את 

החישוק.
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8.2 שינוע
אם אתם מתכוונים לשנע את הכלי כולל הסוללה במטוס או כל תובלת אוויר אחרת ע"י צד שלישי עליכם להתקשר 
לרשויות המקומיות או לחברת ההובלה. הסוללה נחשבת לחומר רעיל במרבית המדינות. וודאו שמותר לכם ע"פ 

חוק להכניס את הסוללה למדינה אחרת לפני שאתם נוסעים.

8.3 אחסון
 .5-25°C 'אחסנו בטמפ

לאחסון לזמן ארוך הטעינו את הסוללה מדי חודש.
למרכז  התקשרו  נוספים  לפרטים  לדים.  חיווי  אין  מהדגמים  בחלק  לדגם.  בהתאם  משתנה  הסוללה  מצב  חיווי 

השירות.

8.4 שירות
מס' סידורי

לצורך הטיפול יהיה עליכם לספק את המס' הסידורי היחודי של ה-ES112. המס' הסידורי רשום ליד פתח מחבר 
המטען. אנו ממליצים לרשום את המס' הסידורי ולשמור את הפתק במקום בטוח.

מרכז השירות ומידע להתקשרויות
לפניה למרכז השירות התייחסו לפרטי ההתקשרות במדינה שלכם, אותם תוכלו למצוא על האריזה.

 
8.5 מיחזור

למיחזור ה-ES112 פעלו ע"פ החוקים במדינה. במקרה של ספק התקשרו לרשות המתאימה.
את הסוללה של הקורקינט יש למחזר בזהירות. לפרטים פנו לרשות המקומית.
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9. תקנות, חוקי התעבורה וביטוח
תקנות מקומיות

הקפידו לבדוק ולהשמע לחוקים ולתקנות המקומיים שעשויים להשפיע על מגבלות המהירות והמקומות בהם ניתן 
להשתמש בקורקינט החשמלי.

ביטוח
יתכן שמדיניות הביטוח שלכם לא מספקת כיסוי לתאונות שנגרמות עקב השימוש בקורקינט החשמלי. התקשרו 

לחברת הביטוח שלכם כדי לברר אם היא מספקת כיסוי וכל מידע אחר הנוגע לשימוש בכבישים ציבוריים וכד'.

9.1 חוקי נסיעה בגלגינוע 
)א( לא ירכב אדם על גלגינוע אלא אם כן מלאו לו 16 שנים.

)ב( לא ירכב אדם על גלגינוע אלא בשביל מיוחד או נתיב מיוחד שהוקצו לתנועת אופניים וסומנו   בתמרור )להלן 
– שביל אופניים(, ובאין שביל אופניים – בכביש, ואולם מותר להולך רגל להוביל גלגינוע על המדרכה אם אין בכך 

הפרעה להולכי רגל.
9.2 כללי רכיבה על גלגינוע

65ב  בסעיף  כהגדרתו  זוהר  אפוד  לובש  הוא  כן  אם  אלא  תאורה,  בזמן  בכביש  גלגינוע  על  אדם  ירכב  לא  )א( 
לפקודה.

)ב( לא ירכב אדם על גלגינוע אלא אם כן הוא חובש קסדת מגן שסומנה כאמור בחלק ג' בתוספת   השנייה 
הקשורה ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הרכיבה.

)ג( הרוכב על גלגינוע, לא ירכיב עליו אדם נוסף.
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יש למחזר את  ומוצריה. **  ** החברה מכירה באחריות שלה לצמצום הנזק לאיכות הסביבה כתוצאה מפעולותיה 
המוצר בהתאם לחוקים ולתקנות התקפים במדינה שלכם.

** החברה מכירה באחריות שלה להפחית את ההשפעה על איכות הסביבה כתוצאה
מפעולותיה ומוצריה. ** יש להשליך את המוצר בהתאם לחוקים ולתקנות התקפים במדינה שלכם.
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  אזהרה

אנשים במצבים הבאים מוזהרים לא להשתמש
אנשים עם בעיות לב, נשים בהריון, אנשים עם כאבי ראש, גב או צוואר, או שעברו ניתוח באזורים אלה, 
אנשים עם מוגבלות פיזית או מנטלית כלשהי שמגבירה את הסיכון לפציעה או לפגוע בתגובות שלהם או 

ביכולת השכלית להבין ולבצע את כל הוראות הבטיחות ולהכיר בסכנות הנובעות מהשימוש בכלי.

זהירות לוהט: מערכת הבלימה עלולה לפלוט חום רב בזמן הפעלתה. אל תגעו בבלם האחורי בידיים 
חשופות.
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בעיה

המנוע לא פועל

)פחות  קצר  רכיבה  זמן 
מ-15 דקות רכיבה(

סיבה אפשרית

הקורקינט חייב להגיע למהירות של 
5 קמ"ש בדחיפה.

הסוללה מצריכה הטענה.

בדקו אם המטען פועל כראוי.

בדקו את מצב טעינת הסוללה.

הסוללה ישנה ואין אפשרות להטעין 
אותה כראוי.

פתרונות

למהירות  הקורקינט  את  הביאו 
הנדרשת בדחיפה ברגל.

וודאו שמחבר  הטעינו את הסוללה. 
למחבר  כראוי  מחובר  המטען 
מחובר  ושהמטען  ברכב  ההטענה 

לחשמל.

התקשרו  תקין.  שהשקע  וודאו 
למרכז השירות לצורך אבחון ותיקון.

שבתצוגת  עד  הסוללה  את  הטעינו 
מצב הסוללה יוארו לפחות 4 קווים.

לצורך  השירות  למרכז  התקשרו 
אבחון ותיקון.

9. טיפול בבעיות
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בעיה

הכלי נע באיטיות

הכלי לא פועל תמיד

אחרי  גם  פועל  המנוע 
לחיצה על הבלם האחורי

סיבה אפשרית

תנאי הדרך קשים

עומס יתר

המנוע התחמם מדי

חיבורים משוחררים

נזק למערכת החשמל או למנוע

תקלה בחיישן הבלם

פתרונות

רכבו רק על משטח יציב, שטוח נקי ויבש.

)כדי  ק"ג   100 מעל  הכלי  על  תעמיסו  אל 
הקפידו  המרבית  היעילות  את  להשיג 

שמשקל הרוכב לא יעלה על 100 ק"ג(.

את  תפחית  המערכת  בטיחות  מטעמי 
מהירות המנוע או תעצור אותו לגמרי במקרה 
שהמנוע מתחמם עקב תנאי הרכיבה. מומלץ 
לעצור כדי לאפשר למנוע או לכלי להתקרר  

על משטח שטוח בלבד.

התקשרו  או  והמחברים  החיווט  את  בדקו 
למרכז השירות.

אבחון  לצורך  השירות  למרכז  התקשרו 
ותיקון.

אבחון  לצורך  השירות  למרכז  התקשרו 
ותיקון.
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מס

1

2

שאלה

האם ניתן להטעין את הסוללה בכל 
זמן והאם חייבים טעינה מלאה?

עד כמה הקורקינט עמיד בפני גשם?

תשובה

ניתן להטעין את הסוללה בכל זמן. הטענה מלאה או  כן, 
חלקית לא נדרשת תמיד.

מטעמי בטיחות מומלץ לא לרכב על הרכב החשמלי בגשם 
כיוון שהראות מוגבלת, הכבישים חלקים ומשך בלימה ארוך 
יותר. עם זאת, הרכב עמיד למים וימשיך לפעול גם בתנאי 

לחות גבוהה.
אחרי הרכיבה נגבו את המים ואחסנו את הרכב במקום יבש 
את  משפרת  לא  הלחות  השימוש.  משך  את  להאריך  כדי 

ביצועי הרכיבים האלקטרוניים והסוללה.

10. שאלות נפוצות
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מס

3

4

5

6

שאלה

מה מגבלת משקל הרוכב?

איך מחליפים את הצמיגים?

החשמלי  הקורקינט  על  לרכוב  מותר  האם 
בכבישים?

עד כמה יכול הקורקינט לנוע במעלה ההר?

תשובה

להשגת הביצועים המיטביים מומלץ על משקל של עד 100 
ק"ג. עומס יתר עלול לגרום נזק לרכב.

התקשרו למרכז השירות.

בחלק מהערים/ מדינות יש חוקים הנוגעים לכלים חשמליים 
קלים כך שמומלץ להתייעץ ברשות התעבורה המקומית.

מומלץ לרכוב רק על משטחים שטוחים.
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תנאי אחריות
תנאי האחריות כוללים את מכלול הרכיבים החשמליים, לתקופה של 12 חודשים מיום הקניה ובתנאי שהקונה מילא את 
כל תנאי הסף. האחריות כוללת את השלדה לתקופה של 12 חודשים ובתנאי שהקונה וידא כי בכל פעם שקיפל את 
הכלי והחזירו למצב רגיל סגר היטב את סגר הביטחון של נקודת הקיפול. הקונה מוזהר כי אי סגירה מוחלטת של סגר 
הביטחון עלולה לגרום נזק לשלדה או לביטחונו והקונה נושא על אחריותו בלבד במקרים אלו של נזק או נזק תוצאתי. 
שבר כתוצאה מתאונה או גורם חיצוני, קריעת חוטים כתוצאה מקיפול לא נכון או אירוע אחר אינם נכללים במסגרת 

האחריות. האחריות כוללת פגם ברכיבים החשמליים שאינם נובעים מהאמור לעיל.
היבואן יהיה רשאי לדרוש עלות כספית בגין החלפה / תיקון המוצר במקרים הבאים:
הקונה ביצע כל שינוי במוצר, לרבות הרכבת מצערות, הוספת מאיץ מכל סוג שהוא.

הפגם נוצר מכוח עליון כלשהו. הפגם נוצר מפגיעה בזדון או רשלנות. הפגם נוצר מתאונה או שימוש לקוי במוצר שלא 
בהתאם להוראות המצורפות. המוצר תוקן על ידי אדם שלא הורשה לכך.

כמו כן, האחריות אינה כוללה במסגרתה: גניבה, חבלה, ניסיון גניבה וכל אירוע חריג אחר.
להבדיל מהמערכת החשמלית, האחריות אינה כוללת תיקונים במערכת המכנית הרגילה לרבות צמיגים, רפידות בלם 

ועוד.
לצורך  במוצר  להשתמש  אין  תוסר.  שהאחריות  כך  לידי  יביא  ורגילות,  סבירות  לפעילויות  שלא  במוצר  שימוש  כל 

פעילות מסחרית או תחרותית כלשהי וכן הכשרה לפעילויות אלו.
להוראות  נעשה שימוש בהתאם  לגבי מכלול הרכיבים החשמליים בלבד:  לתנאים הבאים  בכפוף  האחריות תקפה 

המפורטות במדריך זה וכי כל הוראות הזהירות נקראו וקוימו בקפידה.
החברה מצהירה כי החלפת חלקים ייעשו בהתאם לשיקול דעתו של היבואן, וקיימת האפשרות כי צבע החלק המוחלף 

יהיה שונה מצבעו המקורי.
אחריות זאת אינה ניתנת להעברה או להמחאה וניתנת אך ורק לאדם אשר הינו הרוכש בהסכם זה. מוסכם כי אחריות זו 
מוגבלת מפורשות לתיקון או החלפת מוצר פגום כאמור לעיל, וזהו הסעד היחיד הניתן לפי הסכם מכר תעודת אחריות. 
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מוסכם  במפורש שהחברה לא תישא בשום אחריות. מוסכם במפורש שהחברה לא תישא בשום אחריות כלפי צד ג'. 
הקונה ידאג לכל כיסוי ביטוחי הנדרש או הצפוי משימוש או אי שימוש במוצר. הקונה מוזהר שלא ישאיר את הסוללה 
הסוללה תעשה  טעינת  כי  מוזהר  הקונה  מקום,  מכל  הטעינה.  המותר להשלמת  הזמן  ומעל  ללא השגחה  בטעינה 
במקום שאיננו בתחום של מוצרים דליקים מכל סוג שהוא. נזקים משניים או תוצאתיים אשר יגרמו כתוצאה משימוש או 
אי שימוש במוצר לרבות חלקים הנלווים מטענים סוללות וכדומה יהיו באחריות המשתמש בלבד. על המשתמש לדאוג 

לביטוחים מתאימים אשר יכסו כל אירוע מכל סוג שהוא.

הצהרת הצרכן:
הקונה מצהיר בזאת כי ידוע לו כי אנשים בעלי מוגבלויות פיזיות / נפשיות, כאלה העלולות לפגוע בתגובות שלהם או 
ביכולת השכלית להבין ולבצע את כל הוראות הבטיחות ו/או אנשים ללא ניסיון וידע קודם אינם מורשים להשתמש 

במוצר.
עם  יחד  תעודת האחריות  את  להציג  עליו  זו,  אחריות  במסגרת  שירות  לקבל  מנת  על  כי  לו  ידוע  כי  מצהיר  הקונה 

חשבונית הקניה.
הקונה מצהיר ומודע לכך כי תיקון המוצר נעשה במעבדת החברה המשווקת ברחוב המסיק 13 )פינת אלכסנדר(, עמק 

חפר, טלפון 0732-660-699.
עלות הובלת המוצר למעבדה וממנה יחולו על הקונה בלבד. אלא אם סוכם אחרת.
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הוראות בטיחות חשובות 

1. קראו את ההוראות: יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות וההפעלה לפני הפעלת המכשיר.
2. שמרו על ההוראות: יש לשמור את הוראות הבטיחות וההפעלה לשימוש עתידי.
3. הישמעו לאזהרות: יש להשמע לכל האזהרות על המכשיר ובהוראות ההפעלה.

4. הקפידו על מילוי ההוראות: יש למלא אחר הוראות ההפעלה והשימוש.
5. ניקוי: נתקו את המכשיר מהשקע שבקיר לפני ניקויו. אין להשתמש בחומרי ניקוי נוזליים או בתרסיסי 

ניקוי. השתמשו במטלית לחה לצורך ניקוי.
אחרים  באביזרים  השימוש  היצרן.  ידי  על  המומלצים  באביזרים  ורק  אך  ואביזרים: השתמשו  תוספות   .6

עלול להיות מסוכן.
7. מים ולחות: אין להשתמש במכשיר זה ליד מים )לדוגמא - ליד אמבטיה, קערת רחצה, כיור מטבח, מתקן 

כביסה, במרתפים לחים או ליד בריכת שחייה וכדו'(.
8. אביזרים: אין להניח מוצר זה על מעמד, מנשא, חצובה או שולחן לא יציבים. השתמשו אך ורק במנשאים, 

של  הצבה  כל  המוצר.  עם  נמכרו  או  היצרן  ע"י  שולחנות שהומלצו  או  חצובות  מעמדים, 
ויש להשתמש באביזרי הצבה שהומלצו  המוצר צריכה להיות בהתאם עם הוראות היצרן 

ע"י היצרן.
9. יש להזיז בזהירות מעמד במכשיר המחוברים יחד. עצירות מהירות, שימוש בכוח מופרז 

ומשטחים לא ישרין עלולים לגרום להתהפכות המעמד והמכשיר יחד.
10. אוורור: החריצים והפתחים במכשיר נועדו לצורך איוורור, כדי להבטיח פעולה מהימנה 
של המוצר וכהגנה מפני התחממות יתר. לעולם אין לחסום פתחים אלה ע"י הנחת המוצר 

על מיטה, שטיח או משטח דומה אחר. אין להניח מוצר זה במתקן איחסון כמו ספריה או כוננית אלא אם 
כן מסופק אחוורור מתאים תוך מילוי הוראות היצרן.

11. מקורות כוח: יש להפעיל מוצר זה רק מסוג מקור הכוח שצויין על לוחית המידע. אם אינכם בטוחים 
או עם חברת החשמל. למוצרים שנועדו  באשר לסוג מקור הכוח בביתכם, התייעצו עם ספק המכשיר 

לשימוש ממקור כוח של סוללה או מקורות אחרים, עיינו בהוראות ההפעלה.
12. הארקה או קוטביות: מוצר זה עשוי להיות מצוייד בתקע קווי מקוטב לזרם חילופין שבו פין אחד רחב 
יותר מאשר האחר. תקע זה יתאים רק לשקע חשמלי בכיוון אחד. זהו מאפיין בטיחותי. אם אינכם מסוגלים 
להכניס את התקע לתוך השקע במלואו, נסו להפוך את כיוון התקע. אם התקע עדיין לא מתאים, צרו קשר 

עם חשמלאי להחלפת השקע המיושן. אין לפעול כנגד הבטיחות של התקע המקוטב.
ע"י  יצבטו  שלא  או  עליהם  ידרכו  שלא  כך  מלופפים  להיות  אמורים  הזינה  כבלי  הזינה:  כבל  הגנת   .13
פריטים שהונחו עליהם או כנגדם, יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לכבלים בסביבות התקעים ובנקודה 

שבה הם יוצאים מהמוצר.
14. תקע מגן נוסף: מוצר זה עשוי להיות מצוייד בתקע נוסף עם הגנה מפני עומס יתר. זהו מאפיין בטיחותי. 
עיינו בהוראות ההפעלה בנוגע להחלפה או הוראות לאיפוס אמצעי הגנה. אם נדרשת החלפה של התקע, 
הקפידו על כך שטכנאי השירות ישתמש בתקע מחליף עם אותה הגנה מפני עומס יתר כמו התקע המקורי 

כפי שפורט ע"י היצרן.
האנטנה  שמערכת  כך  על  הקפידו  למכשיר,  מחוברת  חיצונית  אנטנה  אם  חיצונית:  אנטנה  הארקת   .15
קוד  ל"   810 סעיף  סטטי.  חשמל  מטעני  של  והצתברות  מתח  נחשולי  מפני  הגנה  שתספק  כך  מוארקת 
החשמל הארצי", ANS/NFPA70 מספק מידע ביחס לארקה המתאימה של תורן האנטנה והמבנה התומך, 
יחידת פריקת האנטנה,  גודל מוליכי הארקה, מיקום  הארקה של כבל הכניסה ליחידת פריקת האנטנה, 

חיבור לאלקטרודות הארקה, ודרישות לאלקטרודת הארקה )ראו ציור(.

16. הגנה מפני ברק: להגנה נוספת על המוצר, נתקו אותו מהשקע שבקיר ונתקו את האנטנה או מערכת 
הכבלים במהלך סערת ברקים או כאשר הכשיר נשאר ללא השגחה וללא שימוש לתקופות זמן ארוכות. 

הדבר ימנע נזק למכשיר עקב ברקים או נחשולי מתח.
17. קווי מתח: אין למקם אנטנה חיצונית בקרבת קווי מתח עליונים או מעגלים חשמליים או תאורה אחרת, 
או במקום שבו היא עלולה ליפול על קווי מתח או מעגלים כאלה. כאשר מתקינים אנטנה חיצונית, יש לנהוג 

בזהירות מירבית ולהימנע ממגע בקווי מתח או מעגלים כאלה, מכיוון שהמגע בהם עלול להיות קטלני.
18. העמסת יתר על תקעים: אין לגרום להעמסת יתר על תקעים או כבלים מאריכים מכיוון שהדבר עלול 

לגרום לסכנת שריפה או הלם חשמלי.
ונוזלים: אין לדחוף לתוך מוצר זה עצמים מסוג כלשהו ומכיוון שאלה עלולים לגעת  19. חדירת עצמים 
בנקודות מתח מסוכנות או בחלקים שעלולים לגרום לשריפה או הלם חשמלי. אין לשפוך נוזלים מסוג 

כלשהו על המוצר.
20. טיפול: אין לנסות ולטפל במוצר בעצמכם מכיוון שפתיחת או הסרת הכיסוי עלולה לחשוף אתכם 

למתח מסוכן או לסכנות אחרות. יש להפנות את השירות לאנשי שירות מוסמכים.
21. נזק הדורש טיפול: נתקו מוצר זה מהשקע שבקיר ופנו לקבלת שירות מאנשי שירות מוסמכים כאשר: א( 
כאשר הספקת הכוח או התקע פגומים; ב( אם נשפכו נוזלים או אם נפלו עצמים לתוך המוצר; ג( אם המוצר 
נחשף לגשם או מים; ד( אם המוצר לא פועל כרגיל בהתאם להוראות ההפעלה. כוונו רק את אותן בקרות 
המכוסות ע"י הוראות ההפעלה כיוון שכיוון לא נכון של בקרות אחרות עלול לגרום נזק וידרוש בד"כ עבודה 
רבה מצד הטכנאי המוסמך להחזרת המוצר למצבו הנורמלי; ה( אם המוצר נפל או ניזוק בדרך כלשהי; ו( 

כאשר המוצר מציג שינוי ברור בביצוע - זה מצביע על הצורך בטיפול.
22. חלקי חילוף: כאשר נדרשים חלקי חילוף, עליכם לוודא שאיש השירות שלכם השתמש בחלקי החילוף 
שפורטו על ידי היצרן או שיש להם אותם מאפיינים כמו לחלק המקורי. החלפות לא מורשות עלולות לגום 

לשריפה, הלם חשמלי או סכנות אחרות.
23. מבחן בטיחות: לאחר כל טיפול או תיקון של מוצר זה, בקשו מטכנאי השירות לבצע בדיקות בטיחות 

על מנת לוודא שהמוצר נמצא במצב הפעלה תקין.
24. התקנה על הקיר או התקרה: יש להתקין את המוצר על קיר או על תקרה אך ורק כפי שהומלץ על 

ידי היצרן.
25. חום: יש למקם את המוצר הרחק ממקורות חום כמו רדיאטורים, אוגרי חום, תנורים או מצברים אחרים 

)כולל מגברים( אשר מייצרים חום.
26. יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה מרשת החשמל.
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הוראות בטיחות לשימוש במטען:

• וודא שלמות ותקינות כבל החשמל והתקע.
• אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות.

• אין לפתוח את המטען, במקרה של בעיה כלשהי יש לפנות למעבדת השירות הקרובה.
• יש להרחיק את המטען מנוזלים.

• במקרה של ריח מוזר, רעשים שמקורם במטען, יש לנתקו מיידית מרשת החשמל ולפנות למעבדת 
השירות.

• המטען מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד. לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.
• אין לחתוך, לשבור ולעקם את כבל החשמל.

• אין להניח חפצים כל כבל החשמל או להניח לו להתחמם יתר על המידה, שכן הדבר עלול לגרום 
לנזק, דליקה או התחשמלות.

• לפני ניקוי המטען יש לנתקו מרשת החשמל.
• מיועד לשימוש פנים. לא לחשוף לשמש, אבק, לחות, חום, אש ומים

• מומלץ לנתק מהחשמל באין שימוש ממושך
• אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא מקוריים, סכנת התחשמלות

• חיבור לקוי לחשמל עלול לגרום לקצר התחשמלות או התפוצצות
• בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליכי הארכה שבכבל

• יש לאפשר גישה נוחה לניתוק תקע הזינה מרשת החשמל בעת הצורך או במקרה חירום

הוראות בטיחות לסוללת ליתיום:

• זהירות סכנה! ניסיון החלפת סוללה עלול לגרום לפיצוץ, יש להחליף את הסוללה רק במעבדת 
שירות של היבואן.

• אין לחשוף את הסוללה או מארז הסוללת לחום גבוה כגון אור שמש, אש וכדומה. 
• אין להשליך את הסוללה לאשפה אלא במתקני מחזור המיועדים לכך.

סוללת ליתיום יש להחליף בסוללה זהה או שקולה בלבד)החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ(. 
אין לחשוף סוללת ליתיום למקורות חום כגון אש , שמש ישירה וכדומה.
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