 MOVA Z500מגב ושואב אבק רובוטי
מדריך למשתמש

יש לקרוא את המדריך בעיון לפני השימוש ולשמור עליו לשימוש עתידי.

מידע בטיחותי
הגבלות שימוש
ילדים מגיל  8ומעלה יכולים להשתמש במוצר זה .אנשים עם לקויות פיסיות ,חושיות ושכליות ,או ניסיון או
ידע מוגבלים יכולים להשתמש במוצר תחת פיקוחו של הורה או אפוטרופוס כדי להבטיח תפעול בטיחותי
ולמנוע סיכונים .ניקיון ותחזוקה לא יבוצעו על ידי ילדים ללא פיקוח.
יש למנוע מילדים לשחק במוצר זה .יש להרחיק ילדים ובעלי חיים מהמוצר בעת הפעלת הרובוט.
מוצר זה הוא לניקוי רצפתי-ביתי בלבד .אין להשתמש בו בחוץ ,על משטחים שאינם מרוצפים או בסביבות
מסחריות או תעשייתיות.
אין להשתמש ברובוט במשטח התלוי באוויר ללא מחיצת הגנה.
אין להשתמש ברובוט בטמפרטורת סביבה העולה על  C 40°או נמוכה מ C0° -או על רצפה עם נוזלים או
חומרים דביקים.
יש להרים כל כבל מהרצפה לפני השימוש ברובוט כדי למנוע ממנו להיגרר על הרצפה בזמן הניקיון.
יש להסיר פריטים שבירים או קטנים מהרצפה כדי למנוע מהרובוט להתנגש בהם ולהזיק להם.
יש להרחיק שיער ,אצבעות ואיברי גוף אחרים מפתח השאיבה של הרובוטים.
יש להרחיק ילדים מהמברשות.
אין להניח ילדים ,בעלי חיים או כל פריט מעל לרובוט בין אם הוא מופעל או לאו.
אין להשתמש ברובוט כדי לנקות חפצים עם אש .אין לשאוב חפצים קשיחים או חדים.
יש לוודא שהרובוט נכבה ושעמדת הטעינה נותקה ממקור החשמל לפני ניקוי או ביצוע תחזוקה.
אין לנגב כל חלק מהמוצר באמצעות בד רטוב או נוזלים.
יש להשתמש במוצר זה בהתאם להנחיות במדריך למשתמש .המשתמשים אחראים לכל אובדן או נזק
הנובעים משימוש לא תקין במוצר זה.

מידע בטיחותי
סוללות וטעינה
אין להשתמש בכל סוללה ,מטען או עמדת טעינה של צד שלישי .יש להשתמש רק ביחידת אספקה מסוג
.RCS0
אין לנסות לפרק ,לתקן או לשנות את הסוללה או עמדת הטעינה בעצמך.
אין להניח את עמדת הטעינה בקירוב למקור חום.
אין להשתמש בבד רטוב או ידיים רטובות כדי לנגב או לנקות את מגעי עמדת הטעינה.
אין להשליך סוללות ישנות בצורה לא תקינה .יש להשליך סוללות לא רצויות במתקן מחזור מתאים.
במידה וכבל החשמל ניזוק או נשבר ,יש להפסיק להשתמש בו מיידית וליצור קשר עם שירות הלקוחות.
יש לוודא שהרובוט כבוי בעת העברה ואחסון )באריזתו המקורית במידה וניתן(.
במידה והרובוט לא יהיה בשימוש לזמן ממושך ,יש לטעון אותו באופן מלא ,ואז לכבות ולאחסן אותו במקום
קריר ויבש .יש להטעין את הרובוט לפחות פעם בשלושה חודשים כדי למנוע פריקת יתר של הסוללה.
מוצר זה מכיל סוללות שניתן להחליף רק על ידי טכנאים שהוסכמו לכך או שירות הלקוחות.
חברת  Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltdמצהירה שציוד הרדיו מסוג  RVS4מציית לדירקטיבה
 .EU/2014/53לטקסט המלא של הצהרת הציות לתקנות האיחוד האירופי ,ראה באתר
.www.movaglobal.com

אביזרים

כבל חשמל

כלי ניקיון

עמדת טעינה

מברשת צדדית

ספוג מגב

מכל מים

שים לב :האיורים במדריך זה הם להתייחסות בלבד .יש לעיין במידע על המוצר עצמו.

תיאור המוצר
כפתור הפעלה/ניקוי
לחיצה ארוכה  :הדלקה/כיבוי הרובוט
לחיצה קצרה  :התחלת פעולת הניקוי

כפתור עמדת טעינה/כפתור ניקוי כתמים
לחיצה קצרה  :החזרת הרובוט לתחנת העגינה
לחיצה ארוכה – הפעלת פעולת ניקוי נקודתי ממוקד
מחוון סטטוס
לבן :הניקוי הושלם/הטעינה הושלמה
לבן מהבהב :יש להחזיר לעמדת הטעינה כדי להטעין )כאשר
הסוללה אינה נמוכה(
לבן נושם :בטעינה )הסוללה אינה נמוכה(
כתום מהבהב :יש להחזיר לעמדת הטעינה כדי להטעין
)מתח הסוללה נמוך/יש שגיאה(
כתום נושם :בטעינה )מתח הסוללה נמוך(

תיאור המוצר
רובוט

חיישן גובה
גלגל רב כיווני
מגעי טעינה

מגעי טעינה
מברשת ראשית

מברשת צדדית

תפסי מברשת

חיישן גובה

חיישן גובה

כפתור איפוס
יש ללחוץ לחיצה
מושהית ל 3-שניות כדי
להחזיר את הרובוט
להגדרות מפעל.
מחוון Wi-Fi
כלי ניקוי

גלגלים ראשיים

פתח יציאת אוויר/מיקרופון

חיישני רובוט

חיישן ניווט חזותי
חיישן האטה אינפרה אדום
בולם התנגשות

תיאור המוצר
מיכל אבק

יחידת ניקוי

פתח כניסת מים
מכל מים
תפס שחרור מכל מים

תפס מכל
מכסה מכל
מסנן

ספוג מגב
אזור חיבור

עמדת טעינה

אזור איתות
פתח חשמל
מגעי טעינה

הכנה לפני שימוש
 .1הסר את יריעות ההגנה מהרובוט.

 .3יש להניח את עמדת הטעינה על הקרקע כנגד הקיר
ולחבר אותה לפתח יציאת החשמל.
＞ 0,5 m

יש לסדר
כל כבל רופף.
＞ 0,5 m

＞ 1,5 m

שים לב:
יש לשמור על מרווח של  1.5מטר מקדימה ו 0.5-מטר בצדדים נקי מחפצים.
כדי להבטיח את חיבור הרובוט לפלאפון ,יש לוודא שהרובוט ועמדת הטעינה הם בטווח ה.Wi-Fi -
אין להניח את עמדת הטעינה באזור עם חשיפה ישירה לשמש או היכן שחפצים עלולים לחסום את
האות ,מכיוון שהדבר עלול למנוע מהרובוט לחזור לעמדת הטעינה.

 .4יש להניח את הרובוט על עמדת הטעינה כדי להטעין מחדש.
הרובוט יופעל אוטומטית ויתחיל טעינה מחודשת.

 .2התקן את המברשת הצדדית
Click

שים לב :יש להתקין את המברשת הצדדית בצורה שההתקנה משמיעה צליל של 'קליק׳

6h

מחוון סוללה
לבן :הסוללה מלאה ביותר מ.15% -
כתום :הסוללה מלאה בפחות מ.15% -

שים לב:
יש להטעין באופן מלא את הרובוט לפני שימוש בפעם הראשונה.
אין להתקין את מודול המגב בזמן טעינה .יש להיזהר במיוחד עם המגב הרטוב מכיוון שהוא יכול להזיק לרצפה.

התחברות לMi Home/Xiaomi Home App -
מוצר זה עובד עם אפליקציית  .Mi Home/Xiaomi Homeיש להשתמש באפליקציית  Mi Home/Xiaomi Homeכדי לשלוט על המכשיר שלך ולתקשר עם מכשירים ביתיים חכמים אחרים.

 .1הורד את אפליקציית.Mi Home/Xiaomi Home

 .3הגדרת הWi-Fi-

סרוק את קוד ה QR -כדי להוריד ולהתקין את האפליקציה .בשלב זה תופנה לדף הגדרת
החיבור במידה והאפליקציה הותקנה .לחילופין ,חפש את Mi Home/Xiaomi Home
בחנות האפליקציות כדי להוריד ולהתקין את האפליקציה.

לחץ לחיצה מושהית על כפתור ההפעלה וכפתור החץ עד שנשמע קול שאומר:
"מחכה לקביעת תצורת רשת" .הבהוב מחוון שה Wi-Fi -הוגדר בהצלחה.

מחוון הWi-Fi -
מהבהב לאט :יש
להתחבר.
מהבהב מהר :מתחבר.
דלוק :ה Wi-Fi -מחובר.

 .2הוסף את המכשיר.
פתח את אפליקציית  Mi Home/Xiaomi Homeולחץ על " "+בחלק הימני עליון .אחר כך
לחץ על " "-בפינה הימנית עליונה ,סרוק את קוד ה ,QR -הוסף את MOVA Z500 Robot
 ,Vacuum and Mop Cleanerועקוב אחר ההוראות כדי לסיים את ההתחברות.

Scanning for devices nearby...

xxxxxxx’home

No home environment info

Rooms

Devices

שים לב :במידה והרובוט אינו יכול להתחבר לאפליקציה ,יש לאתחל את הWi-Fi -
ולהוסיף את המכשיר שוב.
שים לב:
יש תמיכה רק ב.2.4GHz Wi-Fi -
יתכן והאפליקציה עודכנה .יש לעקוב אחר ההנחיות של האפליקציה המעודכנת.

הוראות שימוש
 .1כיבוי/הפעלה

לחץ על הכפתור לחיצה מושהית ל 3 -שניות .לאחר שמחוון החשמל הפך ללבן ,הרובוט
עובר למצב סטנד ביי .כדי לכבות את הרובוט ,יש ללחוץ על הכפתור לחיצה מושהית ל3-
שניות כאשר הרובוט במצב נייח.

 .3מצב ניקוי

 MOVA Z500מגיע עם ארבעה מצבי ניקוי :שקט ,סטנדרטי ,חזק וטורבו .מצב המחדל הוא
סטנדרטי .ניתן לציין את מצב הניקוי באפליקציית .Mi Home/ Xiaomi Home

 .4מצב השהיה/שינה

 .2התחלת ניקוי

לחץ על כפתור ההפעלה ,והרובוט יתחיל לנוע בצורת  .Sלאחר שכל האזורים נוקו ,הרובוט
יסיים את פעולתו על ידי ניקוי לאורך הפינות והקירות ,ואחר כך יחזור לעמדת הטעינה כדי
לטעון מחדש.

השהייה :לחץ על כל כפתור כדי לעצור את הרובוט במהלך הניקוי .מצב שינה :הרובוט
ייכנס אוטומטית למצב שינה אחרי  10דקות של חוסר פעילות ,ואחר כך החשמל ומחווני
הטעינה ייכבו .כדי להפעיל את הרובוט ,לחץ על כל כפתור.שים לב:
הרובוט ייכבה אוטומטית אם יושאר במצב שינה ליותר מ 12 -שעות .בעת עצירת הרובוט,
הנחתו על עמדת הטעינה תסיים את משימת הניקוי הנוכחית.

 .5מצב 'אין להפריע'

מצב 'אין להפריע' מונע מהרובוט להתחיל משימות ניקוי אוטומטיות ,ומחוון החשמל נשאר
כבוי .ניתן להפעיל מצב 'אין להפריע' או לשנות את התזמון שלו באפליקציה) .המצב יופעל
כברירת מחדל מ 22:00 -עד .(8:00
שים לב:
משימות ניקוי מתוזמנות עדיין יבוצעו כאשר הרובוט במצב 'אין להפריע'.
הרובוט ימשיך לנקות אחרי שהסתיים מצב ה'אין להפריע'.

שים לב :במידה והסוללה חלשה מידי ,הרובוט יחזור אוטומטית לעמדת הטעינה כדי
להיטען .הוא ימשיך פעולות ניקיון שלא הושלמו אחרי טעינה לרמת הסוללה הנחוצה )יש
להפעיל מראש את פונקציית הניקוי הרציף באפליקציה(.

הוראות שימוש
 .6מצב ניקוי כתמים

כאשר הרובוט במצב נייח או במצב סטנד ביי ,יש ללחוץ לחיצה מושהית על כפתור החץ
ל 3-שניות כדי להפעיל מצב ניקוי כתמים .במצב זה ,הוא ינקה אזור מרובע של 1.5× 1.5
מטר סביבו .לאחר השלמת ניקוי הכתמים ,הרובוט יחזור אוטומטית למיקומו המקורי
וייכבה.

 .7ניקוי מתוזמן

ניתן לקבוע את זמן הניקוי באפליקציית  .Mi Home/Xiaomi Homeהרובוט יתחיל לנקות
אוטומטית בזמן המיועד ואחר כך יחזור לעמדת הטעינה כדי להטעין עם השלמת הניקוי.

 .8מצב ניקוי

 MOVA Z500מגיע עם ארבעה מצבי ניקוי :שקט ,סטנדרטי ,חזק וטורבו .מצב המחדל הוא
סטנדרטי .ניתן לציין את מצב הניקוי באפליקציית .Mi Home/ Xiaomi Home

1.5 meter

1.5 meter

שים לב :הפעלת מצב ניקוי כתמים יסיים את משימת הניקוי הנוכחית של הרובוט.

הוראות שימוש
.9שימוש בפונקציית המגב

ניתן לקבוע את זמן הניקוי באפליקציית  .Mi Home/Xiaomi Homeהרובוט יתחיל לנקות אוטומטית בזמן המיועד ואחר כך יחזור לעמדת הטעינה כדי להטעין עם השלמת הניקוי.
 (1יש להרטיב את ספוג המגב ולסחוט היטב .החלק את הספוג כל הדרך לתוך
חריץ מיכל המים עד שהוא מתקבע למקומו.

 (3יש להתאים את מצב המגב ,כמצוין על ידי החיצים ,ואז להחליק אותו לחלק האחורי
של הרובוט עד שהוא מתקבע למקומו .לחץ על כפתור ההפעלה או השתמש
באפליקציית  MiHome/Xiaomi Homeכדי להתחיל לנקות.

Click

Click
 (2פתח את מכסה מכל המים ,מלא את המכל במים ,וסגור את הכיסוי היטב.

שים לב :לא מומלץ להשתמש בפונקציית המגב על שטיחים.
השתמש באפליקציה כדי להתאים את זרימת המים כנדרש.

 (4לחץ על התפסים הדו-צדדיים כלפי פנים והחלק את מכל המים אחורה כדי להפריד
אותו מהרובוט.

שים לב :אין להשתמש בנוזל כביסה או נוזל חיטוי.
שים לב :כאשר הרובוט טוען או אינו בשימוש ,הסר את מודול המגב ,רוקן את המים
מהמכל ,ונקה את ספוג המגב כדי למנוע עובש או ריחות.

ניקוי המכשיר
ניקוי מכל האבק והמסנן
 (1פתח את מכסה הרובוט ,ולחץ על תפס מכל האבק כדי להסיר אותו.

 (3הסר את המסנן וטפח בעדינות על המכל שלו.

שים לב :שים לב :אין לנסות לנקות את המסנן עם מברשת או אצבע.

 (4שטוף את מכל האבק והמסנן במים .יבש ביסודיות את המסנן לפני התקנה מחדש.
 (2פתח את מכסה מכל האבק כמוצג בתמונה.

שים לב :יש להשתמש רק במים נקיים כדי לנקות את המסנן .אין להשתמש בנוזל כביסה.
יש לאחסן אותו במקום קריר ומאוורר.

ניקוי המכשיר
ניקוי מודול המגב
 (1לחץ על שני תפסי השחרור בצד מכל המים ,הסר את מודול המגב ומשוך את ספוג
המגב ממודול המגב.

 (3נקה את ספוג המגב במים והשאר לייבוש באוויר לפני התקנה מחדש.

שים לב :הסר את הספוג ממודול המגב לפני ניקיונו ,וודא שמים מלוכלכים אינם זורמים
בחזרה לפתח יציאת המים כדי למנוע סתימה .לביצוע מיטבי ,מומלץ להחליף את ספוג
המגב כל  3-6חודשים.

 (2יש לרוקן את המכל מהמים .נקה במים בלבד והשאר את המכל לייבוש באוויר לפני
התקנה מחדש.

 (4במידה וישנה זרימת מים איטית ,או אם הנפח אינו מחולק באופן תקין ,יש לנקות את
פתח האוויר במכסה מכל המים.

ניקוי המכשיר
ניקוי המברשת הראשית

ניקוי הגלגל הראשי/הגלגל הרב כיווני

לחץ על תפסי המברשת כלפי פנים כדי להסיר את עוגן המברשת והרם את המברשת
מהרובוט.

שים לב :השתמש בכלי כגון מברג קטן כדי להפריד את הציר מהגלגל.

משוך את מכסה המברשת כמוצג בתמונה .השתמש בכלי הניקיון המגיע עם המוצר כדי
להסיר כל שערה שהסתבכה במברשת.

ניקוי המברשת הצדדית
משוך את המברשת הצדדית החוצה והשתמש בכלי הניקיון המגיע עם המוצר כדי להסיר
כל שערה שהסתבכה במברשת.

ניקוי המכשיר
שים לב :בדים רטובים עלולים להזיק לפריטים רגישים ברובוט ובעמדת הטעינה .נא להשתמש בסמרטוטים יבשים לניקוי.

נקה את חיישן ה/LDS -חיישן החזרה לעמדת הטעינה

אתחול הרובוט

במידה והרובוט מפסיק להגיב או אינו ניתן לכיבוי ,לחץ לחיצה מושהית של
 10שניות על כפתור ההפעלה כדי לכבות אותו .אחר כך יש ללחוץ לחיצה
מושהית ל 3-שניות כדי להפעיל את הרובוט.

הסוללה

הרובוט מכיל חבילת סוללת ליתיום-יון עם ביצועים גבוהים .יש להבטיח
שהחבילה נטענת כיאות לשימוש יומיומי כדי לשמור על ביצוע סוללות
מיטבי .במידה והרובוט לא יהיה בשימוש לזמן ממושך ,יש לכבות ולאחסן
אותו .כדי למנוע נזק מטעינת יתר ,יש לטעון את הרובוט לפחות פעם
בשלושה חודשים.

נקה את חיישן הגובה.

נקה את מגע הטעינה.

שאלות ותשובות
סוג בעיה

פתרון

הרובוט אינו נדלק.

הסוללה נמוכה .יש להטעין את הרובוט בעמדת הטעינה ,ואז לנסות שוב.
טמפרטורת הסביבה נמוכה מידי )מתחת ל (0°C -או גבוהה מידיי )מעל  .(40°Cטמפרטורת התפעול של הרובוט היא  0°Cעד .40°C

הרובוט אינו נטען.

עמדת הטעינה אינה מקבלת אספקת חשמל .יש לוודא ששתי קצוות כבל החשמל מחוברים באופן תקין.
מגעים רופפים .נקה את מגעי הטעינה של עמדת הטעינה והרובוט.

הרובוט אינו חוזר לעמדת הטעינה.

יש יותר מידי מכשולים סביב עמדת הטעינה .יש להעביר את עמדת הטעינה לאזור יותר פתוח.

הרובוט אינו פועל.

יש לכבות את הרובוט ואז להפעיל אותו מחדש.

הרובוט משמיע רעש מוזר.

יתכן ועצם זר תקוע במברשת הראשית ,במברשת הצדדית ,או באחד מהגלגלים הראשיים .יש לעצור את הרובוט ולהסיר כל לכלוך.

הרובוט אינו מנקה באופן יעיל או
משאיר שובל של אבק.

מכל האבק מלא .יש לנקות אותו.
המסנן חסום .יש לנקות אותו.
יתכן ועצם זר תקוע במברשת הראשית .יש לנקות אותו.

הרובוט אינו יכול להתחבר ל.Wi-Fi -

יש בעיה בחיבור ל .Wi-Fi -יש לאפס את ה ,Wi-Fi -להוריד את הגרסה העדכנית של אפליקציית  ,Mi Home/Xiaomi Homeואחר כך
לנסות להתחבר מחדש.
לא הופעל זיהוי מיקום .נא לוודא שאישור המיקום באפליקציית  Mi Home/Xiaomi Homeמופעל.
אות ה Wi-Fi -חלש .וודא שהרובוט באזור עם כיסוי  Wi-Fiטוב.
 5GHz Wi-Fiאינו נתמך .נא לוודא שהרובוט שלך מתחבר ל.2.4GHz Wi-Fi -
שם המשתמש או הסיסמא של ה Wi-Fi -אינם נכונים .יש להזין את שם המשתמש והסיסמא הנכונים.

שאלות ותשובות
סוג בעיה

פתרון

הרובוט אינו מבצע ניקוי מתוזמן

הסוללה של הרובוט חלשה .הניקוי המתוזמן לא יתחיל עם סוללה של פחות מ.15% -

האם השארת הרובוט על עמדת הטעינה
צורכת חשמל אם הוא כבר טעון באופן מלא?

השארת הרובוט על עמדת הטעינה אחרי שהוא נטען בצורה מלאה צורכת מעט חשמל ומסייעת לשמור
על ביצועי סוללה מיטביים.

מים לא יוצאים ממודול המגב ,או שיוצאים
מעט מאד מים.

יש לוודא שמכל המים מלא במים ,ולנקות את ספוג המגב במידת הנחוץ.
יש לנקות את המגב במידה והוא מתלכלך.
יש לוודא שספוג המגב מותקן בצורה תקינה לפי המדריך למשתמש.
יש לנקות את הפתח מעל למכל המים.

הרובוט אינו ממשיך את הניקוי אחרי
טעינה.

יש לוודא שהרובוט לא הוגדר למצב 'אין להפריע' ,שימנע ממנו להמשיך בניקוי.
הרובוט אינו ממשיך בניקוי כאשר הוא נטען ידנית או מונח על עמדת הטעינה.

הרובוט אינו חוזר לעמדת הטעינה
אחרי שהוזז.

הזזת הרובוט יכולה לגרום לו למפות מחדש את הסביבה שלו .אם הרובוט רחוק מידי מעמדת הטעינה ,יתכן והוא לא יוכל לחזור
אוטומטית ,ואז צריך להניח את הרובוט ידנית על עמדת הטעינה.

מפרט
מודל

RVS4

סוללה

) mAh 5200קיבולת סוללה נומינלית(

חיבור אלחוטי

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz

דירוג מתח

14.4V

דירוג חשמל

W 40

תדר תפעול

MHz 2400-2483.5

דירוג תפוקה מרבי

＞ dBm 20

מידע WEEE
כל המוצרים הנושאים סמל זה הם מוצרים חשמליים או
אלקטרוניים שאינם מיועדים להשלכה רגילה )לפי דירקטיבת
.(EU/2012/19
תחת זאת ,יש להגן על בריאותם של בני אדם והסביבה על ידי
העברת ציוד הפסולת לנקודת איסוף המיועדת למחזור
פסולת חשמלית וציוד אלקטרוני ,שנקבעה על ידי הממשלה
או הרשויות המקומיות .השלכה ומחזור נכונים יסייעו למנוע
השלכות שליליות לסביבה ולבריאותם של אחרים .יש ליצור
קשר עם המתקן או הרשויות המקומיות למידע נוסף על
המיקום ,כמו גם התנאים בנקודות האיסוף.

עמדת טעינה
מודל

RCS0

דירוג תשומה

V ~ 50/60 Hz 0.5 A 100-240

דירוג תפוקה

V 1 A 19.8

בתנאי שימוש רגילים ,יש לשמור על מרחק של לפחות  20ס"מ
בין האנטנה למשתמש ברובוט.

אחריות
תנאים :לתקופה של שנה מתאריך קניית המוצר המקורי ,Mova ,לפי שיקול דעתה ,תתקן או תחליף את המוצר במוצר או חלקים חדשים או
מתוקנים במידה ונקבעו כתקולים.
המצרכים )לרבות מסנן וספוג מגב( ניתנים להחזרה או החלפה במידה ומופיעות בעיות תוך  30יום אחרי הקנייה .מוצרים או חלקים שתוקנו
במהלך תקופת האחריות יקבלו אחריות לשארית תקופת האחריות המקורית.
תקופת האחריות אינה ניתנת להארכה.
אחריות מוגבלת זו אינה מכסה בלאי סביר ,ונזקים שנגרמו משימוש לא תקין ,שימוש לרעה ,התקנה לא תקינה ,תחזוקה לא תקינה או תאונות כגון
שריפה ,מים ,ברק ,או נסיבות פורס מז'ור אחרות ,כגון:
קצר חשמלי ,אם האיטום של תיבת הסוללות או התאים שבור או שיש עדות לחבלה ,או אם נעשה שימוש בסוללה שלא למוצר זה ,או אם נעשה
שימוש בחלקים )לרבות חלקי מצרכים( שלא הומלצו על ידי  ,Movaו-כל שינוי במוצר ללא אישורה הכתוב מראש של .Mova
אחריות מוגבלת זו לא תהיה תקפה אם המספר הסדרתי של המוצר הוסר ,נמחק ,התלכלך ,שונה או הפך לבלתי קריא בצורה אחת.
כדי לקבל שירות אחריות ,יש לספק את קבלת הקנייה עם תאריך הקנייה המקורי ,שם המוכר ,מספר מודל המוצר ,ומחיר הקנייה .כדי לקבל
שירות אחריות ,יש לשלוח את המוצר ,בדואר משולם מראש ,בחבילה המקורית או חבילה המספקת רמה שווה של הגנה למתקן שירות מורשה של
 .Movaאתה אחראי לנזקים הנגרמים מאריזה לא תקינה.
למידע נוסף ,ראה באתר www.movaglobal.com :או צור קשר עם.support@movaglobal.com :

תעודת אחריות
הגדרות
במסגרת כתב אחריות זה ,למונחים שלהלן המשמעות המפורטת לצידם:
"רונלייט"  -יבואנית המוצר ארצה ומשווקת המוצר ,רונלייט הלת‘ בע"מ ,ח.פ ,513147751 .מרח' יוסף ספיר  ,6ראשון לציון.
•
 support@ronlight.co.ilטל' 073-24460600 :פקס'.03-9625902 :
"המוצר" – מוצר ,אשר יובא ארצה על ידי רונלייט ונשוא כתב אחריות זה.
•
"לקוח"  -מי שמחזיק כדין במוצר אשר יובא ארצה על ידי רונלייט בלבד וכן בכתב אחריות זה.
•
"משווק מורשה"  -הגוף המורשה על ידי רונלייט לשווק את המוצר ללקוח.
•
"תחנת שירות מורשת"  -תחנת שירות/מעבדה למתן שירותים טכניים למוצר.
•
"נקודת המכירה"  -נקודת המכירה/בית העסק בו נמכר המוצר ללקוח.
•
השירות במסגרת כתב אחריות זה מוגבל וכפוף לתנאים הבאים:
האחריות למוצר ,לרבות למטען המוצר וסוללת המוצר ,הינה לתקופה של שנה אחת ) 12חודשים( ממועד רכישת הלקוח את
•
המוצר ו/או אספקת המוצר ללקוח ,לפי המאוחר מביניהם )"תקופת האחריות"(.
מובהר בזאת כי בכל הנוגע לאביזרים נלווים למוצר ,אשר מצויים בערכת המוצר בעת רכישתו )באם מצויים שכאלה( ,אלה
•
ניתנים ללקוח כמתנה ותקופת האחריות בגינם הינה  30ימים ממועד רכישת הלקוח את המוצר ,זאת כאמור לעיל למעט לעניין מטענו החשמלי
של המוצר ואשר לו ניתנת מלוא תקופת האחריות כהגדרתה לעיל.
כתב אחריות זה והאחריות שמכוחו תקפים אך ורק למוצר שיובא לישראל על ידי רונלייט ולא יחולו על כל מוצר שיובא ארצה
•
שלא על ידי רונלייט .כמו כן אחריותה של רונלייט מוגבלת למוצרים המצויים בגבולות הארץ בלבד.
מוצר אשר במרוצת תקופת האחריות נתגלה כלקוי בבדיקת מעבדה של רונלייט ו/או מי מטעמה ,יתוקן על ידי רונלייט ו/או מי
•
מטעמה ו/או יוחלפו בו חלקים פגומים ו/או חלקים אשר לא תפקדו כהלכה ,זאת בחלקים חדשים ומקוריים ובהתאם לשיקול דעתה המקצועי של
רונלייט ו/או מי מטעמה .למעט במקרים 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 ימסרו ללקוח אישור על ביצוע התיקון
האמור והכולל פירוט של מהות התיקון והחלקים שהוחלפו במוצר ,באם הוחלפו .ההתחייבות לתיקון כאמור בכתב אחריות זה בכלל ובסעיף זה
בפרט כפופה להוראות ולסייגים שבכתב אחריות זה ובכל דין.

נבצר מרונלייט ו/או מי מטעמה לתקן את המוצר וזאת מכל סיבה שהיא ולאחר שנתגלה במוצר ליקוי כאמור לעיל – רונלייט
•
ו/או מי מטעמה יספקו ללקוח מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך .לחלופין תשיב רונלייט ללקוח את התמורה ששילם בעד המוצר,
הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של רונלייט .ההתחייבות לאמור בכתב אחריות זה בכלל ובסעיף זה בפרט ,כפופה להוראות ולסייגים שבכתב
אחריות זה ובכל דין.
קבלת המוצר בידי הלקוח ,בעת הרכישה ובעת קבלתו מבדיקה ו/או מתיקון ,מהווה אישור מצד הלקוח כי בעת קבלת המוצר
•
בידיו המארז החיצוני של המוצר וחלקי המוצר החיצוניים חפים מכל פגם.
היה והמוצר תוקן או הוחלף על ידי רונלייט ו/או מי מטעמה ,תוסיף ותחול האחריות שלפי כתב אחריות 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 ,אם הוחלף ,יהיו לאחר ההחלפה לרכוש רונלייט ו/או מי מטעמה.
בכל מקרה של מימוש האחריות ו/או מסירת המוצר לתיקון בתקופת האחריות ,יתבקש הלקוח להציג לרונלייט ו/או מי
•
מטעמה את מדבקת האחריות המקורית שעל גבי המוצר .כן יתבקש הלקוח להסיר וליטול עמו כל אביזר הצמוד למוצר ,בין אם כזה המחובר
למוצר ובין אם לאו ,וזאת טרם מסירת המוצר 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 חלוף  10ימים מהיום
•
שבו נמסר המוצר לתחנת השירות .נמסר המוצר לנקודת המכירה ,רונלייט ו/או מי מטעמה יעשו כאמור לעיל עד חלוף  14ימים מיום מסירת
המוצר .שבתות וחגים לא יבואו במניין התקופות שנקבעו בסעיף זה.
על אף כל האמור בכתב אחריות זה ,רשאית רונלייט לדרוש תמורה בעד תיקון שביצעה במוצר ,בעד הובלתו או בעד
•
החלפתו ,הכל לפי העניין ,במידה ונתברר לפני ביצוע התיקון שהקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת )או יותר( מהסיבות שלהלן:
) (1כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר ללקוח;
) (2זדון או רשלנות של הלקוח ,לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ולרבות שימוש באביזרים לא מקוריים ו/או לא ייעודיים ו/או
שאינם מאושרים על ידי יצרן המוצר;

) (3חשיפת המוצר לרטיבות ו/או לחות ו/או לתנאים סביבתיים בלתי נאותים;
) (4תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היצרן ו/או רונלייט ו/או מי מטעמן ,בנסיבות שאינן נובעות מהפרת חיוביה של רונלייט
לפי כתב אחריות זה;
) (5באם הלקוח לא מסר את המוצר לתיקון במהלך תקופת האחריות.
כתב אחריות זה אינו מכסה התקנות ו/או שינויים שהלקוח ו/או מי מטעמו ביצעו במוצר.
האחריות הכוללת של רונלייט וכל מי מטעמה לתביעת נזקים כלשהם שייגרמו כתוצאה משימוש במוצר ,ללא קשר לנסיבות
•
אשר גרמו לנזק ,לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה המקורי של המוצר .רונלייט לא תהיה אחראית בשום מקרה לנזקים עקיפים ו/או
מיוחדים ו/או תוצאתיים ו/או נלווים ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בין אם במקרה או כתוצאה משימוש במוצר ,כולל אך לא מוגבל להפסדים
כלשהם העשויים להיגרם בהכנסה ו/או ברווח ללקוח ו/או לצד שלישי ,עקב שימוש ו/או אי שימוש במוצר או ציוד נלווה ,ותביעות על ידי צד
שלישי עקב שימוש במוצר .רונלייט לא תהיה אחראית בשום צורה.
למעט התחייבותה המפורשת של רונלייט כמפורט בכתב אחריות זה ,לא קיימת כל אחריות או התחייבות של רונלייט ,בין
•
בכתב ובין בעל פה .כל אחריות למוצר תהיה בהתאם לכתב אחריות זה ולדין החל בלבד.
•

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

משווק מורשה ו/או תחנת שירות מורשית ו/או כל גוף ו/או כל אדם – אינם מוסמכים על ידי רונלייט ואינם מורשים על ידה
•
לתת אחריות ו/או מחויבות כלשהי החורגים ממסגרת כתב אחריות זה.
•
מדינת ישראל.

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

לקבלת שירות יש לפנות לאחת מנקודת השירות של רונלייט )פירוט עדכני של נקודות השירות מופיעה באתר האינטרנט של
•
רונלייט שכתובתו (www.ronlight.co.il :וכן בנקודת המכירה בה רכשת את המוצר .קודם לכן ,נא עיין/י במדריך למשתמש .ייתכן ובדיקת
הוראות השימוש או תכונות המוצר כאמור במדריך תחסוך לך פנייה לנקודת השירות ו/או המכירה.

פרטי המוצר
סוג המוצר ותיאורו_________________________________________ :
שם הדגם ____________________ :מספר סידורי___________________ :
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.
•
המנע/י מהתזת נוזלים על המכשיר והמטען ,כולל חומרי ניקוי וחומצות.
•
הרחק/הרחיקי מטמפרטורה קיצונית כגון קרבה למקור חימום ולרבות לרדיאטור ,תנור ,חשיפת המכשיר והמטען לשמש
•
קופחת וכיוצ"ב.
הרחק/הרחיקי ממקורות אש כגון נרות דולקים ,סיגריות בוערות ואביזרי עישון בוערים ,להבות גלויות וכיוצ"ב.
•
מנע/י נפילת עצמים על המכשיר והמטען.
•
חבר/י את המטען רק לשקע המספק את רמת המתח המסומנת על המטען.
•
נתק/י את המטען מהחשמל אך ורק על ידי הוצאת גוף המטען משקע החשמל ואין לנתק את המטען על ידי משיכת כבל
•
המטען.
ודא/י שכבל המטען מונח כך שאין סכנה שידרכו עליו ו/או יתקלו בו.
•
לעולם אין להחליף את המטען בכזה שאינו מקורי! חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
•
בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.
•
המכשיר והמטען מיועדים לשימוש פנים בלבד ובסביבה יבשה בלבד ואינם מיועדים לשימוש במקום החשוף לשמש ,גשם,
•

רטיבות וכיוצ"ב.
•
•
וכיו"ב.

יש לאפשר גישה נוחה לניתוק התקע במקרה חירום.
אין להטעין את המכשיר ו/או להותיר את המטען מחובר לרשת החשמל כאשר הם מונחים על מזרן ,סדין ,שמיכה ,בד

הוראות בטיחות לשימוש בסוללות ליתיום
יש להחליף את הסוללה אך ורק בסוללה דומה .החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ הסוללה!
•
אין לחשוף את הסוללה ו/או את מארז הסוללה לחום גבוה כגון מקור אש ,תנור ,שמש קופחת וכיו"ב.
•
מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים )כולל ילדים( עם יכולות פיזיות ,חושיות או שכליות מופחתות ,או עם העדר ניסיון וידע .אלא אם
הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם.
ילדים צריכים להיות תחת השגחה ,כדי להבטיח ,שהם לא משחקים עם המכשיר.
מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים )כולל ילדים( עם יכולות פיזיות ,חושיות או שכליות מופחתות ,או עם העדר ניסיון וידע .אלא אם
הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם.
ילדים צריכים להיות תחת השגחה ,כדי להבטיח ,שהם לא משחקים עם המכשיר.

