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מותנית הן  השנייהביבוא ארצה על ידי חברת רונלייט דיגיטל בלבד. האחריות בשנה  JIMMY למוצרהינה למנוע בלבד ואך ורק  השנייההאחריות בשנה 
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 עת וללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח

 

 

 

 ת נא להיכנס לאתר: לרישום אחריות דיגיטלי
www.ronlight.co.il/Warranty 

 

 



 

 דיגיטל מרונלייט כתובה הסכמה ללא זה מסמך להמיר ,לתרגם ,להפיץ ,לשנות ,להעתיק ,לשכפל אין
 

 :השימוש לפני

 האריזה פתיחת 

 את שקית להוציא, מהמארז המכונה ואת האביזרים כל את, הקצף כרית את להוציא, המארז את לפתוח יש

 .עתידיים ותיקון תחזוקה פעולות לשם אותה ולשמור הפלסטיק

 פרוט חלקי המוצר:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :המארזתכולת רשימת 
 

 JV63 JV65 שם דגם
 √ √ שואב ידני

 √ √ ראש רצפה
 √ √ צינור מתכת
 2ריפודים כלי לניקוי 

 √ √ 1-ב

מזרנים  כלי לניקוי
 √ √ חשמלי

מעברים  לניקויכלי 
 √ √ 1-ב 2צרים 

מברשת מסתובבת 
 √ √ לשטיחים

 √  צינור גמיש
 √  מברשת רכה

 מטען 

 וו תליה 
 לקיר

 כלי לניקוי
 1-ב 2ריפודים 

 כלי לניקוי
מעברים צרים 

 1-ב 2

 מחבר

 מברשת רכה

 צינור גמיש

ראש מזרן 
 חשמלי

 מברשת שטיחים מסתובבת

 ראש רצפה חשמלי

 שחרור ראש הרצפה לחצן

 צינור מתכת

 שחרור צינור המתכת לחצן

 שחרור מכל הפסולת לחצן

 כיבוי\לחצן הפעלה
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 √  מחבר
 √ √ מתאם

 √ √ מנשא טעינה
 √ √ מדריך למשתמש

 
 הרכבת גוף השואב

 
 יש לחבר את ראש הרצפה החשמלי אל מוט המתכת

מנת להכניס את צינור המתכת אנכית לראש יש להחזיק את ראש הרצפה ביד שמאל, ולהשתמש ביד ימין על  
 הרצפה, בהתאמה עם פין החיבור, לאחר מכן, יש ללחוץ על הידית עד לשמיעת צליל "קליק".

 שימו לב: יש לוודא כי הידית וראש הרצפה באותו כיוון כאשר פין החיבור מכוון אל השקע המתאים.
 חיבור ראש הרצפה החשמלי אל מוט המתכת ואל השואב הידני

 פין כי נוודא, מכן לאחר. לעיל תואר בו אופן באותו המתכתי החיבור וצינור הרצפה ראש את נרכיב, ראשית
 כלפי לדחוף יש. האבק שואב פתח של החיבור צינור אל מתואם השני מצדו המתכת צינור של החיבור
 ".קליק" צליל לשמיעת עד מעלה

 
 

 גוף שואב 

 החיבור יש ליישר עם פין 

 ראש רצפה חשמלי 
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 חיבור מנשא הטעינה

קיר האל  ווולהצמיד את הוו התליה יש להסיר את הכיסוי הדביק בגב  
נמצא בגובה של כמטר אחד מהרצפה (מומלץ כי גובה  ווכאשר ה

מהקרקע לאחר שראינו אותו  ווייקבע בהתאם לגובה ה ווההתקנה של ה
שניות כדי  5למשך  וועם השואב מחובר אליו בשלמותו). יש ללחוץ על ה

זה מאפשר לאחסן בנוחות את שואב  וולגרום לדבק להידבק לקיר. 
 האבק צמוד לקיר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ני. על מנת ליהנות משימוש קל ונוח, מוצר זה מצויד באביזרים המיועדים לשואב היד הרכבת האביזרים
 שואב ידני זה יכול להתחבר לרכיבים שונים המשמשים למשימות ניקיון שונות.

 JV65 JV63 תמונה  

 1-ב 2צרים  כלי לניקוי מעברים

 

  

 

√ 

 

 

√ 

 מזרנים חשמליראש 

 

 
√ √ 

 1-ב 2ריפודים  כלי לניקוי

 

 
√ √ 

 צינור גמיש

 

 
√ × 

 מברשת רכה

 

 
√ × 

 מחבר

 

 
√ × 

 



 

 דיגיטל מרונלייט כתובה הסכמה ללא זה מסמך להמיר ,לתרגם ,להפיץ ,לשנות ,להעתיק ,לשכפל אין
 

 1-ב 2 הריפודים לניקוי כלי הידני השואב את לחבר יש
 .היטב מהודק שהחיבור עד השואב של האוויר כניסת פתח אל 1-ב 2 הריפודים לניקוי כלי את להכניס יש

 2 צרים מעברים לניקוי כלי /החשמלי המזרניםראש : אחרים אביזרים אל גם מתחבר זה ידני שואב: לב שימו

 .1-ב 2 הריפודים כלי לניקוי  של לזה זה הוא החיבור אופן. הרכה המברשת/הגמיש הצינור/המחבר/1-ב

 הגמיש הצינור באמצעות לאביזרים הידני השואב חיבור

 הצינור של השני מצדו. היטב מהודק שהחיבור עד ולהכניסו הגמיש הצינור אל הידני השואב את להתאים יש

 .השונים הרכיבים את לחבר ניתן, הגמיש

 2 הריפודים כלי לניקוי /1-ב 2 צרים מעברים כלי לניקוי: אחרים אביזרים אל גם מתחבר זה ידני שואב: לב שימו

 .1-ב 2 הריפודים כלי לניקוי של לזה זה הוא החיבור אופן. הרכה המברשת/המחבר/1-ב

 

 

 

 

 בשואב השימוש אופן

 טעינה

 נמוך המתח כאשר. המכשיר את לטעון יש, השימוש במהלך באדום להבהב מתחילה החיווי ונורית במידה

 .השואב את מיד לטעון יש, זה ברגע. הסוללה על להגן מנת על אוטומטית ייכבה המכשיר, מדי

 שקע אל החשמל מתאם של קצהו את ולהכניס השואב של האחורי בחלקו הגומי פקק את להסיר יש

 החווי נורית תדלק, הטעינה בעת. הטעינה מנשא על המוצר את להניח ניתן, כעת. המכשיר של הטעינה

 .הטעינה תושלם כאשר לירוק ותתחלף קבוע אדום באור

 השואב כי היא הדבר משמעות, לירוק מאדום מתחלף החיווי בנורית האור כאשר. שעות 5 הינו הטעינה זמן

 יהיה הטעינה שאפקט מנת על, שעה עד שעה חצי במשך ולעון להמשיך ממליצים אנו. במלואו טעון

 .הטעינה את לעצור מנת על המטען את לנתק יש, הטעינה לאחר. במיטבו

 :לב שימו

 להשתמש ניתן. המכשיר את להטעין יש, מלא אינו הסוללה הספק, במכונה הראשון השימוש בעת.1

 .במלואה טעונה שהסוללה לאחר במכשיר

 שואב ידני

 צינור גמיש

 1-ב 2צרים  מעברים לניקוי כלי 

 
-ב 2ריפודים  לניקוי כלי

1 

 שואב ידני
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 השימוש לפני במלואה אותה ולפרוק במלואה הסוללה את להטעין יש, בשואב הראשון השימוש בעת.2
 . הסוללה חיי אורך את להאריך מנת על השני

 

 

 על כיבוי/ההפעלה כפתור על ללחוץ, הטעינה ממנשא השואב את להסיר ישהידני בשואב השימוש אופן

, רגיל במצב פועל השואב כי כך על מצביע החיווי בנורית הירוק האור. השואב את לכבות או להדליק מנת

 לחזק רגיל מצב בין בקלות לעבור ניתן, חזק למצב לעבור ניתן, המהירות שליטת כפתור על הלחיצה בעת

  .המהירות שליטת כפתור עם בלחיצה

 .חזק/בינוני/רגיל: מצבים שלושה קיימים JV65-ו JV63 בדגמי: לב שימו

 כיבוי/הפעלה כפתור              ההדלקה כפתור         

 

 

 

 החשמלי הרצפה בראש השימוש

 .ורצפות פרקטים, קצרים סיבים בעלי שטיחים לנקות יכול החשמלי הרצפה ראש

 :לב שימו

 או גדול זר גוף  של חסימה בשל לפעול מפסיקה והמברשת במידה, פועל החשמלי הרצפה ראש כאשר

 יפסיק הרצפה ראש, המברשת לתוך שלו היד את בטעות מכניס שהילד בגלל או, מוגזמת סיבים הסתבכות

 הרצפה ראש למנוע נזק ולמנוע האישית הבטיחות על להגן במטרה וזאת לפעול

 נורית חיווי הטעינה

 פקק גומי 

 מתאם
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 באביזרים שימוש

 .אחרים צרים ואזורים פינות, צרים מעברים לניקוי מתאים 1-ב 2 צרים למעברים  לניקויכלי  

 

 .ומשטחים חלונות אדני, ספות, מארונות אבק לניקוי מתאים: 1-ב 2 לריפודים  כלי לניקוי 
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 .ומיטות מספות ואלרגנים אבק קרדיות, אבק ומנקה חובט: חשמלי מזרן ראש

. אליהם להגיע שקשה אזורים לניקוי ואביזרים הידני לשואב לחיבור גמיש צינור: גמיש וצינור רכה מברשת

 .אמנות ויצירות ספרים מדפי כמו, בקלות הניזוקים רהיטים של קל לניקוי מתאימה הרכב המברשת

 

 חלקים והחלפת  ניקוי

 :לב שימו
 .המקומיים האבק שואב ספקי אצל למכירה זמין HEPA-ה מסנן.1

 HEPA-ה מסנן כאשר או, מלא הפסולת מכל כאשר. שימוש כל לאחר הפסולת מכל את לנקות מומלץ.2
. המסתובבת הרצפה מברשת סביב להתלפף עלולות שיערות. הצורך במידת ולהחליפם לנקות יש, נסתם

 .  יעילה שאיבה עוצמת על לשמור מנת על בזמן לנקותה יש

 .החץ כיוון לפי הפסולת מכל את ולהסיר לסובב, השחרור כפתור על ללחוץ יש הפסולת  מכל ניקוי

 

 יש להסיר את מכל הפסולת לפי כיוון החץ

 כפתור שחרור מכל הפסולת

 

 

 

 

  יש להרים את מכלול השאיבה ולרוקן את הפסולת מהמכל.
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 הסינון מערכת  ניקוי

 השאיבה מכלול את ולסובב HEPA-ה מסנן את להסיר יש. החץ בכיוון ולסובב HEPA-ה מסנן את להחזיק יש

 את בעדינות ולנקות HEPA-ה מסנן את לשטוף או לנקות ניתן.  השאיבה מכלול את להסיר יש. החץ בכיוון

 .השאיבה ומכלול המסנן

 

 להחליף. (הבא השימוש לפני לחלוטין לייבשם יש, במים נשטפו והקצף HEPA-ה ומסנן במידה
 .הפירוק פעולת של ההפוך בסדר החלקים כל את להרכיב יש, הניקוי לאחר). הצורך במידת

 .ההרכבה לפני לחלוטין יבשים והקצף HEPA-ה מסנן כי לוודא יש: לב שימו

 

 מברשת הניקוי המסתובבת החשמלית
 .לנקותה מנת על המסתובבת המברשת את להוציא יש .1
 המסתובבת תישלף באופן אוטומטי.יש ללחוץ על כפתור שחרור המברשת המסתובבת, המברשת  .2
יש להוציא צד אחד של המברשת על פי הכיוון המצוין בתמונה, אז יהיה באפשרותך להוציא את  .3

 המברשת לניקוי.
 לאחר ניקוי והחלפה, יש להרכיב מחדש בסדר ההפוך של פעולת הפירוק. .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פתור שחרור המברשת המסתובבת כ

 
 

לחיצה על כפתור שחרור   .1
 המסתובבת המברשת 

 הוצאת המברשת המסתובבת  .2
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 האבק שואב אחסון
 על ללחוץ יש, האבק שואב ניקיון או אחסון בעת המתכת צינור ואת החשמלי הרצפה ראש את לפרק יש

  .מעלה המתכת צינור את ולמשוך החשמלי הרצפה ראש שחרור כפתור

 

 וצינור המתכתפירוק השואב הידני 
 .החוצה אותו ולמשוך המתכת צינור שחרור כפתור על ללחוץ, הידני בשואב לאחוז יש

 
 

 

 המכשיר אחסון

, ויבש קריר במקום ולאחסנו המתאימה באריזה אותו לארוז יש, הזמן לאורך בשימוש אינו והמכשיר במידה

 .ללחות או ישיר שמש לאור אותו לחשוף אין

 הבטיחות אודות הערות 

 .אחרות או מסחריות למטרות בו להשתמש אין. ביתי לשימוש מיועד זה אבק שואב

 . עתידי שימוש עבור היטב עליו ולשמור השימוש לפני בעיון זה מדריך לקרוא יש

 .גבוהה טמפרטורה המכיל אחר למתקן או לאש קרוב האבק שואב את למקם אין

 

ידני שואב  

 

המתכת צינור שחרור כפתור  

 

המתכת צינור  

 כפתור שחרור ראש הרצפה

 



 

 דיגיטל מרונלייט כתובה הסכמה ללא זה מסמך להמיר ,לתרגם ,להפיץ ,לשנות ,להעתיק ,לשכפל אין
 

.  קיצונית בטמפרטורה, למשל, קיצוניים לתנאים החשופות בסביבות לאחסנו או במכשיר שימוש לעשות אין
 את לאחסן יש. ℃40 עד ℃5 שבין טמפרטורה בתנאי סגור במקום האבק בשואב שימוש לעשות מומלץ

 .ישיר שמש מאור ולהימנע יבש במקום המכונה

 .ממושכת אחסנה לאחר או הראשונה בפעם במכונה השימוש טרם במלואה הסוללה את להטעין יש

 לגרום עשוי הדבר, אחרת, למקומה מורכבת הגלגלת מברשת כי האבק בשואב השימוש טרם לוודא יש

 . המנוע של יתר להתחממות כך ובעקבות המנוע במאוורר לחסימה

, מים, רטוב אבק, מחטים, זכוכית רסיסי, שמן, ניקוי תכשיר לשאיבת האבק בשואב שימוש לעשות אין

 '.וכו גפרורים

 חפצים או, קיר אבקת, גבס אבקת, מלט כגון מזעריים חלקיקים לשאיבת האבק בשואב שימוש לעשות אין
 .המנוע של ושריפה חסימה כגון לתקלות יגרום הדבר אחרת, נייר כדורי כגון גדולים

 לתקלה לגרום עשוי הדבר, המסתובבת המברשת של או האוויר כניסת פתח של מחסימה להימנע יש

 . הרצפה ראש של האוויר כניסת לפתח הרגליים או הידיים את לקרב אין, מפציעות להמנע מנת על. במנוע

 את שישרוף חשמלי קצר למנוע מנת על וזאת המכונה לתוך אחרים נוזלים או  מים להתיז או לשפוך אין

 .המכונה

 ארוכים סיבים או שיערות הסתבכו האם לבדוק יש, תקינה בצורה פועלת אינה הגלגלת ומברשת במידה

 .מיד ולנקותה המסתובבת המברשת סביב אחרים

 אחסונה טרם במלואה טעונה הסוללה כי לוודא יש אנא, ארוך זמן פרק למשך המכונה אחסנת בעת

 .חודשים בשלושה פעם הפחות לכל המכונה את ולהטעין

, בתקע היטב לאחוז יש, חשמל ממקור המטען ניתוק בעת. המכשיר תיקון או ניקוי בעת המטען את לנתק יש

 .מהכבל למשוך אין

 לגרום עשוייה טרפנטין או לקה, אלכוהול, בנזין כמו נוזלים. יבשה במטלית להשתמש יש המכונה לניקוי

 .בהם להשתמש ואין בצבע דהייה או לסדקים

 אין. הייעודי השירות במרכז ותיקונים לבדיקה להפנותו יש, במלואו שנטען לאחר עובד אינו והמכשיר במידה

 .בעצמך המכשיר את לפרק לנסות

 .רגילים פסולת במתקני אותן להשליך אין. בבטחה למחזרן יש. סוללות  מכילים שהושלכו מכשירים

 מקצוע בעל או רשמית תיקונים סוכנות, היצרן ידי על לתקנו או להחליפו יש, ניזוק הטעינה וכבל במידה

 .מסכנות להימנע מנת על, לכך שהוכשר
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 פתרון בעיות
 .לתיקן הייעודי השירות למרכז המכשיר מסירת לפני להלן הבעיות את לבדוק יש

 
 תסמינים

 
 סיבות אפשריות

 
 פתרונות

 
 
 

 המכשיר אינו עובד 

 
 הסוללה ריקה 

 
 להטעין את שואב האבקיש 

צינור מתכת וראש הרצפה 
החשמלי אינם מחוברים כראוי 

 לשואב האבק

 
 יש לבדוק כי האביזרים מחוברים לשואב כראוי

 

המכשיר מפסיק את 
פעולתו במהלך 

 השימוש

 
טמפרטורת המנוע הראשי 

הגיעה להתחממות יתר והפעילה 
 את מנגנון ההגנה

 
 דקות 5-10של המכשיר למשך 

 יש לבדוק האם מכלול השאיבה זקוק לניקוי 

 
 

המברשת המסתובבת 
 נעצרת במהלך השימוש

המברשת המסתובבת בעומס 
יתר (בעת שימוש על שטיח או 
 לאחר שהסתבך בה שיער רב)

 
 דקות 5-10ונעצרת למשך 

 
 יש לנקות את המברשת המסתובבת

 
עוצמת השאיבה צונחת 

ממצב חזק לרגיל 
 אוטומטית

 
מכלול השאיבה סתום והפעיל את 

 מנגנון הבטיחות נגד עומס יתר

 
 יש לנקות את מכל הפסולת ומכלול השאיבה

 
 

 עוצמת השאיבה צונחת

 יש לנקות את מכל הפסולת ומכלול השאיבה מכל הפסולת מלא 

 יש לנקות או להחליף את המסנן המסנן סתום

פתח כניסת האוויר של ראש הרצפה 
 סתום

 לנקות את פתה כניסת האוויר של ראש הרצפהיש 

נורות החיווי האדומות 
והירוקות נדלקות לסירוגין 

 בעת הטעינה

 
יש לחבר את המכשיר לשקע 

 חשמלי

 
 יש לחבר מחדש את המטען למכשיר ולשקע 

 
זמן עבודה קצר לאחר 

 טעינה
 המכשיר אינו טעון במלואו

 הסוללה במלואהיש לעיין במדריך זה כיצד לטעון את 

 יש להחליף סוללה הסוללה ישנה

 

המכשיר לתיקונו או  במידה וחל כל כשל אחר במכשיר הדורש כלים מקצועיים, יש להפנות את שימו לב:
החלפתו על ידי היצרן, מרכזי התחזוקה הרשמיים או אנשי מקצוע שהוכשרו לכך מטעם מרכזים אלו, על 

 מנת להימנע מסכנות.
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 מוצרמפרט 
 נתונים טכניים

 

 JV63 JV65 מס' דגם

 25.2V 28.8V מתח מדורג

 450W 500W כוח מדורג

 100-240V ~ 50-60 Hz 100-240V ~ 50-60Hz מתח הכניסה של המתאם

 30V 600mA 34.2V 600mA מתח היציאה של המתאם

מספר דגם של ראש הרצפה 
 החשמלי

 
JV63 

 
JV65 

כוח מדורג של ראש הרצפה 
 החשמלי

 
30W 

 
30W 

מספר דגם של ראש המזרנים 
 החשמלי

 
T-CS7.0B 

 
T-CS7.0A 

כוח מדורג של ראש הרצפה 
 החשמלי

 
20W 

 
20W 

 
 הספק מכלול הסוללה 

 
2500mAh 

 
2500mAh 

 
 זמן הטעינה

 
 שעות 5

 
 שעות 5

 
 סילוק המוצר

 
 .לסביבה ידידותי למחזור ואריזתו אביזריו, המכשיר את למיין יש

 
 !הרגיל הזבל לפח המכשיר את להשליך אין

 
 שיצאו מכשירים אודות, EU/2012/19 האירופית לתקנה בהתאם: בלבד האירופי האיחוד מדינות עבור

 זה מסוג רכיבים לאסוף יש, ומשומשים פגומים  סוללה מכלולי אודות, EC/2006/66 ותקנה שימוש מכלל
 .לסביבה ידידותי באופן ולסלקם בנפרד

 
 מכלולי סוללה/סוללות

 
 בית פתיחת לכך שהוכשר מקצוע איש ידי על ורק אך מובנות סוללות ולסלק להסיר יש

 .המכשיר את להרוס או לנזק לגרום עלול הסוללה
 במידת. למים או ישירה לאש לחשוף או, הרגיל הביתי הזבל בפח סוללות/סוללה מכלולי לסלק אין

 לייעדן או ולמחזרן בנפרד אותן לאסוף, במלואן הסוללות/הסוללה מכלולי את לפרוק יש, האפשר
 . לסביבה ידידותיים מחזור למתקני

 
 מוקדמת הודעה ללא להשתנות עשוי המידע

 

 Kingclean Electric Co., Ltd היצרן
 

 ,No.1 Xiangyang Road, Suzhou New District כתובת
Jiangsu Province 215009, China 
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 תעודת אחריות

 הגדרות

 במסגרת כתב אחריות זה, למונחים שלהלן המשמעות המפורטת לצידם:

יוסף , מרח' 512699208בע"מ, ח.פ.  יבואנית המוצר ארצה ומשווקת המוצר, רונלייט דיגיטל -"רונלייט"  •
 .03-9625902, פקס': 04-9985919, 03-9520520טל':  support@ronlight.co.il ראשון לציון. ,6ספיר 

 , אשר יובא ארצה על ידי רונלייט ונשוא כתב אחריות זה. JIMMYמוצר  – "המוצר" •

  זה. רונלייט בלבד וכן בכתב אחריותמי שמחזיק כדין במוצר אשר יובא ארצה על ידי  -"לקוח"  •

 הגוף המורשה על ידי רונלייט לשווק את המוצר ללקוח. -"משווק מורשה"  •

 תחנת שירות/מעבדה למתן שירותים טכניים למוצר.  -"תחנת שירות מורשת"  •

  נקודת המכירה/בית העסק בו נמכר המוצר ללקוח. -"נקודת המכירה"  •
 גבל וכפוף לתנאים הבאים:השירות במסגרת כתב אחריות זה מו

חודשים) ממועד   12מטען המוצר וסוללת המוצר, הינה לתקופה של שנה אחת (להאחריות למוצר, לרבות   .1
יחד   ").תקופת האחריותרכישת הלקוח את המוצר ו/או אספקת המוצר ללקוח, לפי המאוחר מביניהם ("

) תינתן שנת (www.ronlight.co.ilיט עם זאת, לנרשמים בלבד במקום הייעודי באתר האינטרנט של רונלי
 אחריות נוספת וזאת למנוע המוצר בלבד.

 
מובהר בזאת כי בכל הנוגע לאביזרים נלווים למוצר, אשר מצויים בערכת המוצר בעת רכישתו (באם  .2

ימים ממועד רכישת הלקוח   30מצויים שכאלה), אלה ניתנים ללקוח כמתנה ותקופת האחריות בגינם הינה  
זאת כאמור לעיל למעט לעניין מטענו החשמלי של המוצר ואשר לו ניתנת מלוא תקופת  את המוצר,

 האחריות כהגדרתה לעיל.
 

כתב אחריות זה והאחריות שמכוחו תקפים אך ורק למוצר שיובא לישראל על ידי רונלייט ולא יחולו על   .3
רונלייט מוגבלת למוצרים המצויים כל מוצר שיובא ארצה שלא על ידי רונלייט. כמו כן אחריותה של 

 בגבולות הארץ בלבד.
 

מוצר אשר במרוצת תקופת האחריות נתגלה כלקוי בבדיקת מעבדה של רונלייט ו/או מי מטעמה, יתוקן  .4
על ידי רונלייט ו/או מי מטעמה ו/או יוחלפו בו חלקים פגומים ו/או חלקים אשר לא תפקדו כהלכה, זאת 

אם לשיקול דעתה המקצועי של רונלייט ו/או מי מטעמה. למעט במקרים בחלקים חדשים ומקוריים ובהת
בהם, על פי סייגי כתב אחריות זה ו/או על פי הסייגים הנקובים בדין, לא תחול האחריות הניתנת ללקוח, 
כל תיקון ו/או החלפה כאמור בתקופת האחריות ייעשו על חשבונה של רונלייט. רונלייט ו/או מי מטעמה 

ח אישור על ביצוע התיקון האמור והכולל פירוט של מהות התיקון והחלקים שהוחלפו במוצר, ימסרו ללקו
באם הוחלפו. ההתחייבות לתיקון כאמור בכתב אחריות זה בכלל ובסעיף זה בפרט כפופה להוראות 

 ולסייגים שבכתב אחריות זה ובכל דין.
 

שהיא ולאחר שנתגלה במוצר ליקוי  נבצר מרונלייט ו/או מי מטעמה לתקן את המוצר וזאת מכל סיבה .5
רונלייט ו/או מי מטעמה יספקו ללקוח מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך.  –כאמור לעיל 

לחלופין תשיב רונלייט ללקוח את התמורה ששילם בעד המוצר, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של 
ף זה בפרט, כפופה להוראות ולסייגים שבכתב  רונלייט. ההתחייבות לאמור בכתב אחריות זה בכלל ובסעי

 אחריות זה ובכל דין.
 

קבלת המוצר בידי הלקוח, בעת הרכישה ובעת קבלתו מבדיקה ו/או מתיקון, מהווה אישור מצד הלקוח  .6
 כי בעת קבלת המוצר בידיו המארז החיצוני של המוצר וחלקי המוצר החיצוניים חפים מכל פגם.

 
על ידי רונלייט ו/או מי מטעמה, תוסיף ותחול האחריות שלפי כתב אחריות  היה והמוצר תוקן או הוחלף .7

למוצר המתוקן או המוחלף וזאת ליתרת תקופת האחריות. תקופת האחריות לא תוארך מעבר לתקופת 
האחריות המקורית עקב תיקונים ו/או החלפות. המוצר המקולקל, אם הוחלף, וכל חלק שהוחלף במוצר, 

 חר ההחלפה לרכוש רונלייט ו/או מי מטעמה.אם הוחלף, יהיו לא
 
 

בכל מקרה של מימוש האחריות ו/או מסירת המוצר לתיקון בתקופת האחריות, יתבקש הלקוח להציג  .8
לרונלייט ו/או מי מטעמה את מדבקת האחריות המקורית שעל גבי המוצר. כן יתבקש הלקוח להסיר 
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ובר למוצר ובין אם לאו, וזאת טרם מסירת המוצר וליטול עמו כל אביזר הצמוד למוצר, בין אם כזה המח
 לתיקון ולרונלייט לא תהיה כל אחריות לאביזר כאמור.

 
עת נמסר מוצר לבדיקה, רונלייט ו/או מי מטעמה תבדוקנה אותו ובמידת הצורך תתקנה אותו וזאת עד  .9

ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות. נמסר המוצר לנקודת המכירה, רונלייט ו/או מי  10חלוף 
התקופות   מנייןבימים מיום מסירת המוצר. שבתות וחגים לא יבואו    14מטעמה יעשו כאמור לעיל עד חלוף  

 שנקבעו בסעיף זה.
 

על אף כל האמור בכתב אחריות זה, רשאית רונלייט לדרוש תמורה בעד תיקון שביצעה במוצר, בעד  .10
הובלתו או בעד החלפתו, הכל לפי העניין, במידה ונתברר לפני ביצוע התיקון שהקלקול במוצר נגרם 

 כתוצאה מאחת (או יותר) מהסיבות שלהלן:
 

 ן שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר ללקוח;)  כוח עליו1(

) זדון או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש  ולרבות שימוש באביזרים 2(
 לא מקוריים ו/או לא ייעודיים ו/או שאינם מאושרים על ידי יצרן המוצר; 

 יים בלתי נאותים;לתנאים סביבת לחות ו/או ) חשיפת המוצר לרטיבות ו/או3(

) תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היצרן ו/או רונלייט ו/או מי מטעמן, בנסיבות 4(
 שאינן נובעות מהפרת חיוביה של רונלייט לפי כתב אחריות זה;

 ) באם הלקוח לא מסר את המוצר לתיקון במהלך תקופת האחריות.5(

 התקנות ו/או שינויים שהלקוח ו/או מי מטעמו ביצעו במוצר.כתב אחריות זה אינו מכסה 

 
האחריות הכוללת של רונלייט וכל מי מטעמה לתביעת נזקים כלשהם שייגרמו כתוצאה משימוש במוצר,  .11

הרכישה המקורי של המוצר.  ללא קשר לנסיבות אשר גרמו לנזק, לא תעלה בשום מקרה על מחיר
עקיפים ו/או מיוחדים ו/או תוצאתיים ו/או נלווים, בין   לנזקיםרונלייט לא תהיה אחראית בשום מקרה 

אם במקרה או כתוצאה משימוש במוצר, כולל אך לא מוגבל להפסדים כלשהם   במישרין ובין בעקיפין, בין
במוצר או ציוד  העשויים להיגרם בהכנסה ו/או ברווח ללקוח ו/או לצד שלישי, עקב שימוש ו/או אי שימוש

  על ידי צד שלישי עקב שימוש במוצר. רונלייט לא תהיה אחראית בשום צורה.נלווה, ותביעות 
 

למעט התחייבותה המפורשת של רונלייט כמפורט בכתב אחריות זה, לא קיימת כל אחריות או התחייבות  .12
 בהתאם לכתב אחריות זה ולדין החל בלבד.  של רונלייט, בין בכתב ובין בעל פה. כל אחריות למוצר תהיה

 
 שנה מתום תקופת האחריות רשאי הלקוח לרכוש מרונלייט חלקי חילוף למוצר. עד תום .13

 
אינם מוסמכים על ידי רונלייט ואינם   –משווק מורשה ו/או תחנת שירות מורשית ו/או כל גוף ו/או כל אדם   .14

 מורשים על ידה לתת אחריות ו/או מחויבות כלשהי החורגים ממסגרת כתב אחריות זה.
 

כתב אחריות זה יחולו  אחריות זה תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד ועל הוראות האחריות על פי כתב .15
 באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל. 

 
לקבלת שירות יש לפנות לאחת מנקודת השירות של רונלייט (פירוט עדכני של נקודות השירות מופיעה   .16

המכירה בה רכשת את המוצר.  ) וכן בנקודתwww.ronlight.co.ilבאתר האינטרנט של רונלייט שכתובתו: 
י במדריך למשתמש. ייתכן ובדיקת הוראות השימוש או תכונות המוצר כאמור במדריך /עייןקודם לכן, נא  

 תחסוך לך פנייה לנקודת השירות ו/או המכירה.
 

 פרטי המוצר

 סוג המוצר ותיאורו: _________________________________________

 

 ______ מספר סידורי: ___________________שם הדגם: ______________

 



 

 דיגיטל מרונלייט כתובה הסכמה ללא זה מסמך להמיר ,לתרגם ,להפיץ ,לשנות ,להעתיק ,לשכפל אין
 

 שנת ייצור: _____________           תאריך הרכישה: _____/_____/______

 

 פרטי החנות  המוכרת: _______________________________________

 

 ________________________________חתימת תחנת השירות/המכירה: 

 

 חתימת נציג (וחותמת): ______________________________________

                      
 הוראות בטיחות לשימוש במכשיר ובמטען

 מנע/י חדירת מים או לחות. .1
 המנע/י מהתזת נוזלים על המכשיר והמטען, כולל חומרי ניקוי וחומצות. .2
רטורה קיצונית כגון קרבה למקור חימום ולרבות לרדיאטור, תנור, חשיפת הרחק/הרחיקי מטמפ .3

 המכשיר והמטען לשמש קופחת וכיוצ"ב. 
הרחק/הרחיקי ממקורות אש כגון נרות דולקים, סיגריות בוערות ואביזרי עישון בוערים, להבות  .4

 גלויות וכיוצ"ב.
 מנע/י נפילת עצמים על המכשיר והמטען. .5
 קע המספק את רמת המתח המסומנת על המטען.חבר/י את המטען רק לש .6
נתק/י את המטען מהחשמל אך ורק על ידי הוצאת גוף המטען משקע החשמל ואין לנתק את  .7

 המטען על ידי משיכת כבל המטען.
 ודא/י שכבל המטען מונח כך שאין סכנה שידרכו עליו ו/או יתקלו בו. .8
לקוי עלול לגרום להתחשמלות  לעולם אין להחליף את המטען בכזה שאינו מקורי! חיבור .9

 המשתמש.
 בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל. .10
המכשיר והמטען מיועדים לשימוש פנים בלבד ובסביבה יבשה בלבד ואינם מיועדים לשימוש   .11

 במקום החשוף לשמש, גשם, רטיבות וכיוצ"ב.
 יש לאפשר גישה נוחה לניתוק התקע במקרה חירום. .12
אין להטעין את המכשיר ו/או להותיר את המטען מחובר לרשת החשמל כאשר הם מונחים על  .13

 מזרן, סדין, שמיכה, בד וכיו"ב.
 

 הוראות בטיחות לשימוש בסוללות ליתיום
 

 יש להחליף את הסוללה אך ורק בסוללה דומה. החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ הסוללה!   .1
אין לחשוף את הסוללה ו/או את מארז הסוללה לחום גבוה כגון מקור אש, תנור, שמש קופחת  .2

 וכיו"ב.
 אין להשליך את הסוללה לאשפה, אלא למתקני מחזור המיועדים לכך.  .3
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