
חוברת משתמש 
וכתב אחריות



היבואן: רונלייט
כתובת: יוסף ספיר 6, ראשון לציון.

GoPro היצרן: גופרו
שנת ייצור: 2021

ארץ ייצור: סין

מספר אישור תקשורת – משרד התקשורת:
GoPro HERO9 Black SPBL1  55-05439
GoPro HERO8 Black SPJB1  51-75405

GoPro HERO7 Black SPCH1  51-75404
GoPro Hero7 Silver SPTM1  51-75407

GoPro MAX SPCC1  51-75403
GoPro REMOTE RMMW2  55-05566

אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר, ולא לעשות 
בו כל שינוי טכני אחר.

אזהרות:
המוצר מיועד לשימוש מעל גיל 14.

יש לנהוג בזהירות בעת השימוש במוצר. אינו מתאים לפעילויות 
הכוללות חבטות או הפעלת כוח מופרז. שימוש לא נכון עלול 

לגרום לפציעה חמורה.

יש לוודא ששקע הטעינה יבש לחלוטין לפני החיבור לחשמל.
בחר תמיד קסדה העומדת בתקן הבטיחות הרלוונטי כאשר אתה 

משתמש בקסדה עם תושבת קסדת GoPro. עקוב תמיד אחר 
הוראות יצרן הקסדה לגבי שימוש בטוח בקסדה.



מארז צלילה: יש לשטוף את המוצר במים מתוקים לאחר כניסה 
למים / מים מלוחים.

מדיה מוד: המוצר אינו מיועד לשימוש בסביבת מים, ואינו עמיד 
לנוזלים. בעת השימוש במוצר - מצלמת הגופרו תאבד את 

האטימות למים, אבק וחול.
כיסוי עדשה / MAX LENS MOD: אין להסיר את כיסוי העדשה 

שלא לצורך. יש לבצע את הסרת מגן העדשה בסביבה יבשה ונקיה 
מחול, גרגירים ואבק. אין לגעת בעדשת המצלמה!

אמצעי זהירות בעת השימוש בסוללות: 
יש לקרוא לפני השימוש: 

1. קיימת סכנת פיצוץ במידה והסוללה לא מחוברת כראוי.
 2. יש לחבר את הסוללה בהתאם להוראות היצרן.

 5V 2A 3. יש להטעין את הסוללה באמצעות שנאי מתאים במתח 
בלבד.

 4. אין להשליך את הסוללה לפח, אלא למיכל מחזור המיועד 
לסוללות.

 5. אין לחמם את הסוללה מעבר ל-50 מעלות צלזיוס, וכן יש 
להרחיקה מאש גלויה.

 6. אין לקצר את הסוללה.
 7. יש לנתק את הסוללה מהמטען בסיום הטעינה. 

8. הרחק את הסוללה מהישג ידם של ילדים. לשימוש מעל גיל 3.

מוצר זה עלול להכיל כימיקלים ו/או ניקל, הידועים למדינת 
קליפורניה כחומרים מסרטנים העלולים לגרום לנזקים בילודים 

.P65Warnings.ca.gov :ועוברים. לפרטים נוספים



The Remote 2020 הוראות לשלט

הטענה
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שימו לב: וודאו שחיבור ה USB-C יבש לפני חיבור הכבל.

שימו לב: עליכם לוודא שהמצלמה מעודכנת לגירסה האחרונה ביותר.  ניתן לבצע עדכון באמצעות
gopro.com/update :לחילופין, ניתן לבצע עדכון באתר גופרו .QUIK אפליקציית

פתחו את כיסוי החיבור,
.USB-C וחברו את כבל ה 

.USB חברו את צידו השני של הכבל לשנאי 
שימו לב: במידה ואתם מטעינים את השלט
באמצעות מחשב - וודאו שהמחשב מחובר

לחשמל. אם נורית החיווי בשלט אינה
USB נדלקת - נסו שקע אחר של

כפתור הפעלה .1
נורית חיווי .2
לחצן תכניות צילום .3
 מסך .4
לחצן מצבי צילום .5
לחצן צמצם .6
     USB-C 7 חיבור.



ענידת השלט

כיבוי והדלקה

חברו את הרצועה לשלט
רצועת השלט מאפשרת לכם להצמיד את השלט לפרק כף היד, מוטות, כידונים, תיקי גב ועוד...

5 מטרים, אבל - השלט לא שימו לב: השלט עמיד למים עד לעומק של 
יוכל לתקשר עם המצלמה מתחת למים.

 

  

 

.2

השחילו את הרצועה בבמקום המתאים בגב השלט1.

מקמו את הרצועה כפי המודגם באיור

הכניסו את קצה הרצועה לתוך טבעת הפלסטיק3.

קפלו את הרצועה כך שהיא תיצמד לעצמה. לאבטחה מלאה - וודאו שכל הרצועה4.
מוצמדת בסקוטצים.

הדלקה
לחצו על כפתור ההדלקה

כיבוי
לחצו על כפתור ההדלקה
 במשך 2 שניות



 השלט מסוגל לשלוט ב-5 מצלמות בו-זמנית
הנתון עלול להשתנות על פי דגם המצלמה ותנאי השטח, מכשולים,

הפרעות אלקטרומגנטיות והפרעות קליטה.

קישור השלט למצלמה
 

2. בצעו את השלבים הבאים במצלמה:
א. במסך המגע האחורי, החליקו מטה

HERO9 Black - החליקו שמאלה, ואז נווטו ב. במצלמת 
Connections > Connect Device > The Remote

GoPro MAX HERO8 Black או  במצלמות 
Preferences > Connections > Connect Device > Remote

המצלמה תיכנס למצב קישוריות.
3. הדליקו את השלט

4. על המסך יופיע הכיתוב "Pair New"          לחצו על לחצן הצמצם והשלט יתחבר למצלמה. 

1. כבו את השלט

 

 

חיבור השלט למצלמה לאחר הקישור הראשוני
השלט והמצלמה ימשיכו להתחבר באופן אוטומטי כששניהם דלוקים.

במקרה והשלט לא מצליח להתחבר למצלמה - וודאו שחיבורי המצלמה דלוקים,
Preferences > Connections > Wireless Connections על ידי ניווט בתפריט ל 

QUIK ולשלט בו-זמנית. עליכם לסגור שימו לב: לא ניתן לחבר את המצלמה לאפליקציית 
את האפליקציה כדי להתחבר לשלט, או לכבות את השלט כדי להתחבר לאפליקציה.

איפוס השלט
8 שניות כדי להפעיל לחצו בו זמנית על כפתור             וכפתור הצמצם          למשך 

מחדש את השלט.
 

אזהרה: אל תשתמשו בשלט כשאתם נוהגים או רוכבים בכלי רכב ממונע,
או בפעילויות כמו רכיבה, סקייטבורדינג,  גלישת סקי או גלישת גלים.

GoPro קישור השלט למצלמת



שינוי מצבים
Mode כדי לשנות מצבי צילום. 1. לחצו על כפתור 

2. לחצו על כפתור הצמצם כדי להתחיל לצלם.

3. כדי לסיים את הצילום, לחצו על לחצן הצמצם שוב.

אם בזמן הצילום השלט יוצא מטווח הקליטה של המצלמה,
הצילום ימשיך עד שתבחרו לסיים אותו.

 

 

צילום עם השלט



היבואן: רונלייט
כתובת: יוסף ספיר 6, ראשון לציון.

GoPro היצרן: גופרו
שנת ייצור: 2021

ארץ ייצור: סין

מספר אישור תקשורת – משרד התקשורת:
GoPro HERO9 Black SPBL1  55-05439
GoPro HERO8 Black SPJB1  51-75405

GoPro HERO7 Black SPCH1  51-75404
GoPro Hero7 Silver SPTM1  51-75407

GoPro MAX SPCC1  51-75403
GoPro REMOTE RMMW2  55-05566

אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר, ולא לעשות 
בו כל שינוי טכני אחר.

אזהרות:
המוצר מיועד לשימוש מעל גיל 14.

יש לנהוג בזהירות בעת השימוש במוצר. אינו מתאים לפעילויות 
הכוללות חבטות או הפעלת כוח מופרז. שימוש לא נכון עלול 

לגרום לפציעה חמורה.

יש לוודא ששקע הטעינה יבש לחלוטין לפני החיבור לחשמל.
בחר תמיד קסדה העומדת בתקן הבטיחות הרלוונטי כאשר אתה 

משתמש בקסדה עם תושבת קסדת GoPro. עקוב תמיד אחר 
הוראות יצרן הקסדה לגבי שימוש בטוח בקסדה.

Light Mod הוראות הפעלה

סוללה

כפתור הדלקה .1
2. USB-C דלת 
נורית חיווי .3

1–10% 11–40% 41–99%

טעינה
נורית החיווי תהבהב בירוק בזמן הטעינה.
בסיום הטעינה הנורית תכבה.
טעניה מלאה אורכת כשעה וחצי.

חיווי סוללה

1 2 3

שימו לב: לאחר הטעינה יש לוודא שדלת החיבור סגורה היטב.

3
1

2

נורית חיווי

כבוי



Light MOD הוראות שימוש

לחצו על כפתור ההדלקה   
כדי לעבור בין מצבי הפנס.

עוצמה מוגברת
לחיצה כפולה מהירה על לחצן ההפעלה 

 תגרום להארה עוצמתית
30 שניות. 200 לומנס למשך  של 

 
 

כיבוי
לחצו במשך 2 שניות
על כפתור ההפעלה

נתונים טכנים
טמפרטורת צבע
ללא מרכך: 5700

טמפרטורת
צבע עם מרכך: 5000

CRI: 90+

בהירות זמן סוללה *

עוצמה 1 20 לומנס 6 שעות

עוצמה 2 60 לומנס 2 שעות

עוצמה 3 125 לומנס
120 lux @1m שעה

הבהוב 7 שעות

*זמני הסוללה עלולים להשתנות ע"פ תנאי השימוש ותנאי הסביבה.



הסרת מתאם החיבורים

שימוש במרכך

חברו את המרכך לפנס
כדי לקבל אור רך יותר.

1 2



Media Mod
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1. הסירו את מגן העדשה של המצלמה על ידי סיבובו
 

2. הניחו את עדשת המקס בתושבת העדשה
(שימו לב להתאים בין מגרעות התושבת לבין העדשה)

 

3. לחצו את העדשה פנימה וסובבו עם כיוון השעון
עד שהעדשה תשב בצורה ישרה עם המצלמה.

אזהרה: בצעו את החלפת העדשה בסביבה יבשה ונקיה מאבק.
אין לגעת בעדשת המצלמה או עדשת המקס.

שימו לב: עליכם לוודא שהמצלמה מעודכנת לגירסה האחרונה ביותר.
gopro.com/update: לחילופין, ניתן לבצע עדכון ניתן לבצע עדכון באמצעות 

QUIK אפליקציית פתחו את כיסוי החיבור. באתר גופרו 

Lens Mod הוראות שימוש



על המצלמה להיות במצב צילום "עדשת מקס", אחרת הצילום יצא מעוות.
1. החליקו את האצבע מחלקו העליון של מסך המגע כלפי מטה.

2. לחצו על סמל עדשת מקס.

Max Lens Mod - זכרו לבטל את מצב עדשת מקס לאחר הסרת עדשת בסיום השימוש ב 
המקס וחזרה לעדשה רגילה.

Max Lens Mod הגדרת



כתב אחריות - הגדרות 
במסגרת כתב אחריות זה, למונחים שלהלן המשמעות המפורטת 

לצידם:
•"רונלייט"  - יבואנית המוצר ארצה ומשווקת המוצר, רונלייט 

בע"מ, ח.פ. 513147751, מרח' יוסף ספיר 6, ראשון לציון. 
support@ronlight.co.il טל': 073-2446060 

פקס': 03-9625902.
•"המוצר" – מוצר GOPRO, 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:
1.האחריות למוצר, לרבות למטען המוצר וסוללת המוצר, הינה 
לתקופה של שנה אחת (12 חודשים) ממועד רכישת הלקוח את 

המוצר ו/או אספקת המוצר ללקוח, לפי המאוחר מביניהם 
("תקופת האחריות"). 

2.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 30 ימים 
ממועד רכישת הלקוח את המוצר, זאת כאמור לעיל למעט לעניין 

מטענו החשמלי של המוצר ואשר לו ניתנת מלוא תקופת האחריות 
כהגדרתה לעיל.

3.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.

4.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.

5.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.

6.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.

7.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.

8.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.

9.עת נמסר מוצר לבדיקה, רונלייט ו/או מי מטעמה תבדוקנה אותו 
ובמידת הצורך תתקנה אותו וזאת עד חלוף 10 ימים מהיום שבו 

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

בסעיף זה.

10.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:

(1)  כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר 
ללקוח;

(2) זדון 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; 
(3) חשיפת המוצר לרטיבות ו/או לחות ו/או לתנאים סביבתיים 

בלתי נאותים;
(4) תיקון 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;

(5) באם 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.

11.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. 

12.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.

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

14.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.

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

ישראל. 

16.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
1.מנע/י חדירת מים או לחות.

2.המנע/י מהתזת נוזלים על המכשיר והמטען, כולל חומרי ניקוי 
וחומצות.

3.הרחק/הרחיקי מטמפרטורה קיצונית כגון קרבה למקור חימום 
ולרבות לרדיאטור, תנור, חשיפת המכשיר והמטען לשמש קופחת 

וכיוצ"ב. 
4.הרחק/הרחיקי ממקורות אש כגון נרות דולקים, סיגריות בוערות 

ואביזרי עישון בוערים, להבות גלויות וכיוצ"ב.
5.מנע/י נפילת עצמים על המכשיר והמטען.

6.חבר/י את המטען רק לשקע המספק את רמת המתח המסומנת 
על המטען.

7.נתק/י את המטען מהחשמל אך ורק על ידי הוצאת גוף המטען 
משקע החשמל ואין לנתק את המטען על ידי משיכת כבל המטען.

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

לגרום להתחשמלות המשתמש.
10.בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.

11.המכשיר והמטען מיועדים לשימוש פנים בלבד ובסביבה יבשה 
בלבד ואינם מיועדים לשימוש במקום החשוף לשמש, גשם, רטיבות 

וכיוצ"ב.
12.יש לאפשר גישה נוחה לניתוק התקע במקרה חירום.

13.אין להטעין את המכשיר ו/או להותיר את המטען מחובר לרשת 
החשמל כאשר הם מונחים על מזרן, סדין, שמיכה, בד וכיו"ב.

הוראות בטיחות לשימוש בסוללות ליתיום
1.יש להחליף את הסוללה אך ורק בסוללה דומה. החלפה שגויה 

עלולה לגרום לפיצוץ הסוללה! 
2.אין לחשוף את הסוללה ו/או את מארז הסוללה לחום גבוה כגון 

מקור אש, תנור, שמש קופחת וכיו"ב.
אין להשליך את הסוללה לאשפה, אלא למתקני מחזור

                     



כתב אחריות - הגדרות 
במסגרת כתב אחריות זה, למונחים שלהלן המשמעות המפורטת 

לצידם:
•"רונלייט"  - יבואנית המוצר ארצה ומשווקת המוצר, רונלייט 

בע"מ, ח.פ. 513147751, מרח' יוסף ספיר 6, ראשון לציון. 
support@ronlight.co.il טל': 073-2446060 

פקס': 03-9625902.
•"המוצר" – מוצר GOPRO, 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:
1.האחריות למוצר, לרבות למטען המוצר וסוללת המוצר, הינה 
לתקופה של שנה אחת (12 חודשים) ממועד רכישת הלקוח את 

המוצר ו/או אספקת המוצר ללקוח, לפי המאוחר מביניהם 
("תקופת האחריות"). 

2.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 30 ימים 
ממועד רכישת הלקוח את המוצר, זאת כאמור לעיל למעט לעניין 

מטענו החשמלי של המוצר ואשר לו ניתנת מלוא תקופת האחריות 
כהגדרתה לעיל.

3.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.

4.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.

5.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.

6.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.

7.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.

8.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.

9.עת נמסר מוצר לבדיקה, רונלייט ו/או מי מטעמה תבדוקנה אותו 
ובמידת הצורך תתקנה אותו וזאת עד חלוף 10 ימים מהיום שבו 

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

בסעיף זה.

10.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:

(1)  כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר 
ללקוח;

(2) זדון 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; 
(3) חשיפת המוצר לרטיבות ו/או לחות ו/או לתנאים סביבתיים 

בלתי נאותים;
(4) תיקון 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;

(5) באם 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.

11.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. 

12.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.

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

14.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.

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

ישראל. 

16.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
1.מנע/י חדירת מים או לחות.

2.המנע/י מהתזת נוזלים על המכשיר והמטען, כולל חומרי ניקוי 
וחומצות.

3.הרחק/הרחיקי מטמפרטורה קיצונית כגון קרבה למקור חימום 
ולרבות לרדיאטור, תנור, חשיפת המכשיר והמטען לשמש קופחת 

וכיוצ"ב. 
4.הרחק/הרחיקי ממקורות אש כגון נרות דולקים, סיגריות בוערות 

ואביזרי עישון בוערים, להבות גלויות וכיוצ"ב.
5.מנע/י נפילת עצמים על המכשיר והמטען.

6.חבר/י את המטען רק לשקע המספק את רמת המתח המסומנת 
על המטען.

7.נתק/י את המטען מהחשמל אך ורק על ידי הוצאת גוף המטען 
משקע החשמל ואין לנתק את המטען על ידי משיכת כבל המטען.

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

לגרום להתחשמלות המשתמש.
10.בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.

11.המכשיר והמטען מיועדים לשימוש פנים בלבד ובסביבה יבשה 
בלבד ואינם מיועדים לשימוש במקום החשוף לשמש, גשם, רטיבות 

וכיוצ"ב.
12.יש לאפשר גישה נוחה לניתוק התקע במקרה חירום.

13.אין להטעין את המכשיר ו/או להותיר את המטען מחובר לרשת 
החשמל כאשר הם מונחים על מזרן, סדין, שמיכה, בד וכיו"ב.

הוראות בטיחות לשימוש בסוללות ליתיום
1.יש להחליף את הסוללה אך ורק בסוללה דומה. החלפה שגויה 

עלולה לגרום לפיצוץ הסוללה! 
2.אין לחשוף את הסוללה ו/או את מארז הסוללה לחום גבוה כגון 

מקור אש, תנור, שמש קופחת וכיו"ב.
אין להשליך את הסוללה לאשפה, אלא למתקני מחזור

                     



כתב אחריות - הגדרות 
במסגרת כתב אחריות זה, למונחים שלהלן המשמעות המפורטת 

לצידם:
•"רונלייט"  - יבואנית המוצר ארצה ומשווקת המוצר, רונלייט 

בע"מ, ח.פ. 513147751, מרח' יוסף ספיר 6, ראשון לציון. 
support@ronlight.co.il טל': 073-2446060 

פקס': 03-9625902.
•"המוצר" – מוצר GOPRO, 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:
1.האחריות למוצר, לרבות למטען המוצר וסוללת המוצר, הינה 
לתקופה של שנה אחת (12 חודשים) ממועד רכישת הלקוח את 

המוצר ו/או אספקת המוצר ללקוח, לפי המאוחר מביניהם 
("תקופת האחריות"). 

2.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 30 ימים 
ממועד רכישת הלקוח את המוצר, זאת כאמור לעיל למעט לעניין 

מטענו החשמלי של המוצר ואשר לו ניתנת מלוא תקופת האחריות 
כהגדרתה לעיל.

3.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.

4.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.

5.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.

6.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.

7.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.

8.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.

9.עת נמסר מוצר לבדיקה, רונלייט ו/או מי מטעמה תבדוקנה אותו 
ובמידת הצורך תתקנה אותו וזאת עד חלוף 10 ימים מהיום שבו 

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

בסעיף זה.

10.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:

(1)  כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר 
ללקוח;

(2) זדון 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; 
(3) חשיפת המוצר לרטיבות ו/או לחות ו/או לתנאים סביבתיים 

בלתי נאותים;
(4) תיקון 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;

(5) באם 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.

11.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. 

12.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.

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

14.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.

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

ישראל. 

16.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
1.מנע/י חדירת מים או לחות.

2.המנע/י מהתזת נוזלים על המכשיר והמטען, כולל חומרי ניקוי 
וחומצות.

3.הרחק/הרחיקי מטמפרטורה קיצונית כגון קרבה למקור חימום 
ולרבות לרדיאטור, תנור, חשיפת המכשיר והמטען לשמש קופחת 

וכיוצ"ב. 
4.הרחק/הרחיקי ממקורות אש כגון נרות דולקים, סיגריות בוערות 

ואביזרי עישון בוערים, להבות גלויות וכיוצ"ב.
5.מנע/י נפילת עצמים על המכשיר והמטען.

6.חבר/י את המטען רק לשקע המספק את רמת המתח המסומנת 
על המטען.

7.נתק/י את המטען מהחשמל אך ורק על ידי הוצאת גוף המטען 
משקע החשמל ואין לנתק את המטען על ידי משיכת כבל המטען.

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

לגרום להתחשמלות המשתמש.
10.בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.

11.המכשיר והמטען מיועדים לשימוש פנים בלבד ובסביבה יבשה 
בלבד ואינם מיועדים לשימוש במקום החשוף לשמש, גשם, רטיבות 

וכיוצ"ב.
12.יש לאפשר גישה נוחה לניתוק התקע במקרה חירום.

13.אין להטעין את המכשיר ו/או להותיר את המטען מחובר לרשת 
החשמל כאשר הם מונחים על מזרן, סדין, שמיכה, בד וכיו"ב.

הוראות בטיחות לשימוש בסוללות ליתיום
1.יש להחליף את הסוללה אך ורק בסוללה דומה. החלפה שגויה 

עלולה לגרום לפיצוץ הסוללה! 
2.אין לחשוף את הסוללה ו/או את מארז הסוללה לחום גבוה כגון 

מקור אש, תנור, שמש קופחת וכיו"ב.
אין להשליך את הסוללה לאשפה, אלא למתקני מחזור

                     



כתב אחריות - הגדרות 
במסגרת כתב אחריות זה, למונחים שלהלן המשמעות המפורטת 

לצידם:
•"רונלייט"  - יבואנית המוצר ארצה ומשווקת המוצר, רונלייט 

בע"מ, ח.פ. 513147751, מרח' יוסף ספיר 6, ראשון לציון. 
support@ronlight.co.il טל': 073-2446060 

פקס': 03-9625902.
•"המוצר" – מוצר GOPRO, 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:
1.האחריות למוצר, לרבות למטען המוצר וסוללת המוצר, הינה 
לתקופה של שנה אחת (12 חודשים) ממועד רכישת הלקוח את 

המוצר ו/או אספקת המוצר ללקוח, לפי המאוחר מביניהם 
("תקופת האחריות"). 

2.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 30 ימים 
ממועד רכישת הלקוח את המוצר, זאת כאמור לעיל למעט לעניין 

מטענו החשמלי של המוצר ואשר לו ניתנת מלוא תקופת האחריות 
כהגדרתה לעיל.

3.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.

4.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.

5.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.

6.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.

7.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.

8.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.

9.עת נמסר מוצר לבדיקה, רונלייט ו/או מי מטעמה תבדוקנה אותו 
ובמידת הצורך תתקנה אותו וזאת עד חלוף 10 ימים מהיום שבו 

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

בסעיף זה.

10.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:

(1)  כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר 
ללקוח;

(2) זדון 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; 
(3) חשיפת המוצר לרטיבות ו/או לחות ו/או לתנאים סביבתיים 

בלתי נאותים;
(4) תיקון 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;

(5) באם 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.

11.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. 

12.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.

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

14.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.

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

ישראל. 

16.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
1.מנע/י חדירת מים או לחות.

2.המנע/י מהתזת נוזלים על המכשיר והמטען, כולל חומרי ניקוי 
וחומצות.

3.הרחק/הרחיקי מטמפרטורה קיצונית כגון קרבה למקור חימום 
ולרבות לרדיאטור, תנור, חשיפת המכשיר והמטען לשמש קופחת 

וכיוצ"ב. 
4.הרחק/הרחיקי ממקורות אש כגון נרות דולקים, סיגריות בוערות 

ואביזרי עישון בוערים, להבות גלויות וכיוצ"ב.
5.מנע/י נפילת עצמים על המכשיר והמטען.

6.חבר/י את המטען רק לשקע המספק את רמת המתח המסומנת 
על המטען.

7.נתק/י את המטען מהחשמל אך ורק על ידי הוצאת גוף המטען 
משקע החשמל ואין לנתק את המטען על ידי משיכת כבל המטען.

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

לגרום להתחשמלות המשתמש.
10.בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.

11.המכשיר והמטען מיועדים לשימוש פנים בלבד ובסביבה יבשה 
בלבד ואינם מיועדים לשימוש במקום החשוף לשמש, גשם, רטיבות 

וכיוצ"ב.
12.יש לאפשר גישה נוחה לניתוק התקע במקרה חירום.

13.אין להטעין את המכשיר ו/או להותיר את המטען מחובר לרשת 
החשמל כאשר הם מונחים על מזרן, סדין, שמיכה, בד וכיו"ב.

הוראות בטיחות לשימוש בסוללות ליתיום
1.יש להחליף את הסוללה אך ורק בסוללה דומה. החלפה שגויה 

עלולה לגרום לפיצוץ הסוללה! 
2.אין לחשוף את הסוללה ו/או את מארז הסוללה לחום גבוה כגון 

מקור אש, תנור, שמש קופחת וכיו"ב.
אין להשליך את הסוללה לאשפה, אלא למתקני מחזור

                     



כתב אחריות - הגדרות 
במסגרת כתב אחריות זה, למונחים שלהלן המשמעות המפורטת 

לצידם:
•"רונלייט"  - יבואנית המוצר ארצה ומשווקת המוצר, רונלייט 

בע"מ, ח.פ. 513147751, מרח' יוסף ספיר 6, ראשון לציון. 
support@ronlight.co.il טל': 073-2446060 

פקס': 03-9625902.
•"המוצר" – מוצר GOPRO, 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:
1.האחריות למוצר, לרבות למטען המוצר וסוללת המוצר, הינה 
לתקופה של שנה אחת (12 חודשים) ממועד רכישת הלקוח את 

המוצר ו/או אספקת המוצר ללקוח, לפי המאוחר מביניהם 
("תקופת האחריות"). 

2.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 30 ימים 
ממועד רכישת הלקוח את המוצר, זאת כאמור לעיל למעט לעניין 

מטענו החשמלי של המוצר ואשר לו ניתנת מלוא תקופת האחריות 
כהגדרתה לעיל.

3.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.

4.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.

5.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.

6.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.

7.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.

8.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.

9.עת נמסר מוצר לבדיקה, רונלייט ו/או מי מטעמה תבדוקנה אותו 
ובמידת הצורך תתקנה אותו וזאת עד חלוף 10 ימים מהיום שבו 

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

בסעיף זה.

10.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:

(1)  כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר 
ללקוח;

(2) זדון 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; 
(3) חשיפת המוצר לרטיבות ו/או לחות ו/או לתנאים סביבתיים 

בלתי נאותים;
(4) תיקון 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;

(5) באם 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.

11.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. 

12.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.

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

14.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.

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

ישראל. 

16.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
1.מנע/י חדירת מים או לחות.

2.המנע/י מהתזת נוזלים על המכשיר והמטען, כולל חומרי ניקוי 
וחומצות.

3.הרחק/הרחיקי מטמפרטורה קיצונית כגון קרבה למקור חימום 
ולרבות לרדיאטור, תנור, חשיפת המכשיר והמטען לשמש קופחת 

וכיוצ"ב. 
4.הרחק/הרחיקי ממקורות אש כגון נרות דולקים, סיגריות בוערות 

ואביזרי עישון בוערים, להבות גלויות וכיוצ"ב.
5.מנע/י נפילת עצמים על המכשיר והמטען.

6.חבר/י את המטען רק לשקע המספק את רמת המתח המסומנת 
על המטען.

7.נתק/י את המטען מהחשמל אך ורק על ידי הוצאת גוף המטען 
משקע החשמל ואין לנתק את המטען על ידי משיכת כבל המטען.

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

לגרום להתחשמלות המשתמש.
10.בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.

11.המכשיר והמטען מיועדים לשימוש פנים בלבד ובסביבה יבשה 
בלבד ואינם מיועדים לשימוש במקום החשוף לשמש, גשם, רטיבות 

וכיוצ"ב.
12.יש לאפשר גישה נוחה לניתוק התקע במקרה חירום.

13.אין להטעין את המכשיר ו/או להותיר את המטען מחובר לרשת 
החשמל כאשר הם מונחים על מזרן, סדין, שמיכה, בד וכיו"ב.

הוראות בטיחות לשימוש בסוללות ליתיום
1.יש להחליף את הסוללה אך ורק בסוללה דומה. החלפה שגויה 

עלולה לגרום לפיצוץ הסוללה! 
2.אין לחשוף את הסוללה ו/או את מארז הסוללה לחום גבוה כגון 

מקור אש, תנור, שמש קופחת וכיו"ב.
אין להשליך את הסוללה לאשפה, אלא למתקני מחזור

                     



כתב אחריות - הגדרות 
במסגרת כתב אחריות זה, למונחים שלהלן המשמעות המפורטת 

לצידם:
•"רונלייט"  - יבואנית המוצר ארצה ומשווקת המוצר, רונלייט 

בע"מ, ח.פ. 513147751, מרח' יוסף ספיר 6, ראשון לציון. 
support@ronlight.co.il טל': 073-2446060 

פקס': 03-9625902.
•"המוצר" – מוצר GOPRO, 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:
1.האחריות למוצר, לרבות למטען המוצר וסוללת המוצר, הינה 
לתקופה של שנה אחת (12 חודשים) ממועד רכישת הלקוח את 

המוצר ו/או אספקת המוצר ללקוח, לפי המאוחר מביניהם 
("תקופת האחריות"). 

2.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 30 ימים 
ממועד רכישת הלקוח את המוצר, זאת כאמור לעיל למעט לעניין 

מטענו החשמלי של המוצר ואשר לו ניתנת מלוא תקופת האחריות 
כהגדרתה לעיל.

3.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.

4.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.

5.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.

6.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.

7.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.

8.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.

9.עת נמסר מוצר לבדיקה, רונלייט ו/או מי מטעמה תבדוקנה אותו 
ובמידת הצורך תתקנה אותו וזאת עד חלוף 10 ימים מהיום שבו 

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

בסעיף זה.

10.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:

(1)  כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר 
ללקוח;

(2) זדון 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; 
(3) חשיפת המוצר לרטיבות ו/או לחות ו/או לתנאים סביבתיים 

בלתי נאותים;
(4) תיקון 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;

(5) באם 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.

11.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. 

12.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.

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

14.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.

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

ישראל. 

16.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
1.מנע/י חדירת מים או לחות.

2.המנע/י מהתזת נוזלים על המכשיר והמטען, כולל חומרי ניקוי 
וחומצות.

3.הרחק/הרחיקי מטמפרטורה קיצונית כגון קרבה למקור חימום 
ולרבות לרדיאטור, תנור, חשיפת המכשיר והמטען לשמש קופחת 

וכיוצ"ב. 
4.הרחק/הרחיקי ממקורות אש כגון נרות דולקים, סיגריות בוערות 

ואביזרי עישון בוערים, להבות גלויות וכיוצ"ב.
5.מנע/י נפילת עצמים על המכשיר והמטען.

6.חבר/י את המטען רק לשקע המספק את רמת המתח המסומנת 
על המטען.

7.נתק/י את המטען מהחשמל אך ורק על ידי הוצאת גוף המטען 
משקע החשמל ואין לנתק את המטען על ידי משיכת כבל המטען.

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

לגרום להתחשמלות המשתמש.
10.בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.

11.המכשיר והמטען מיועדים לשימוש פנים בלבד ובסביבה יבשה 
בלבד ואינם מיועדים לשימוש במקום החשוף לשמש, גשם, רטיבות 

וכיוצ"ב.
12.יש לאפשר גישה נוחה לניתוק התקע במקרה חירום.

13.אין להטעין את המכשיר ו/או להותיר את המטען מחובר לרשת 
החשמל כאשר הם מונחים על מזרן, סדין, שמיכה, בד וכיו"ב.

הוראות בטיחות לשימוש בסוללות ליתיום
1.יש להחליף את הסוללה אך ורק בסוללה דומה. החלפה שגויה 

עלולה לגרום לפיצוץ הסוללה! 
2.אין לחשוף את הסוללה ו/או את מארז הסוללה לחום גבוה כגון 

מקור אש, תנור, שמש קופחת וכיו"ב.
אין להשליך את הסוללה לאשפה, אלא למתקני מחזור

                     



כתב אחריות - הגדרות 
במסגרת כתב אחריות זה, למונחים שלהלן המשמעות המפורטת 

לצידם:
•"רונלייט"  - יבואנית המוצר ארצה ומשווקת המוצר, רונלייט 

בע"מ, ח.פ. 513147751, מרח' יוסף ספיר 6, ראשון לציון. 
support@ronlight.co.il טל': 073-2446060 

פקס': 03-9625902.
•"המוצר" – מוצר GOPRO, 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:
1.האחריות למוצר, לרבות למטען המוצר וסוללת המוצר, הינה 
לתקופה של שנה אחת (12 חודשים) ממועד רכישת הלקוח את 

המוצר ו/או אספקת המוצר ללקוח, לפי המאוחר מביניהם 
("תקופת האחריות"). 

2.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 30 ימים 
ממועד רכישת הלקוח את המוצר, זאת כאמור לעיל למעט לעניין 

מטענו החשמלי של המוצר ואשר לו ניתנת מלוא תקופת האחריות 
כהגדרתה לעיל.

3.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.

4.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.

5.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.

6.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.

7.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.

8.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.

9.עת נמסר מוצר לבדיקה, רונלייט ו/או מי מטעמה תבדוקנה אותו 
ובמידת הצורך תתקנה אותו וזאת עד חלוף 10 ימים מהיום שבו 

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

בסעיף זה.

10.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:

(1)  כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר 
ללקוח;

(2) זדון 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; 
(3) חשיפת המוצר לרטיבות ו/או לחות ו/או לתנאים סביבתיים 

בלתי נאותים;
(4) תיקון 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;

(5) באם 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.

11.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. 

12.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.

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

14.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.

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

ישראל. 

16.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
1.מנע/י חדירת מים או לחות.

2.המנע/י מהתזת נוזלים על המכשיר והמטען, כולל חומרי ניקוי 
וחומצות.

3.הרחק/הרחיקי מטמפרטורה קיצונית כגון קרבה למקור חימום 
ולרבות לרדיאטור, תנור, חשיפת המכשיר והמטען לשמש קופחת 

וכיוצ"ב. 
4.הרחק/הרחיקי ממקורות אש כגון נרות דולקים, סיגריות בוערות 

ואביזרי עישון בוערים, להבות גלויות וכיוצ"ב.
5.מנע/י נפילת עצמים על המכשיר והמטען.

6.חבר/י את המטען רק לשקע המספק את רמת המתח המסומנת 
על המטען.

7.נתק/י את המטען מהחשמל אך ורק על ידי הוצאת גוף המטען 
משקע החשמל ואין לנתק את המטען על ידי משיכת כבל המטען.

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

לגרום להתחשמלות המשתמש.
10.בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.

11.המכשיר והמטען מיועדים לשימוש פנים בלבד ובסביבה יבשה 
בלבד ואינם מיועדים לשימוש במקום החשוף לשמש, גשם, רטיבות 

וכיוצ"ב.
12.יש לאפשר גישה נוחה לניתוק התקע במקרה חירום.

13.אין להטעין את המכשיר ו/או להותיר את המטען מחובר לרשת 
החשמל כאשר הם מונחים על מזרן, סדין, שמיכה, בד וכיו"ב.

הוראות בטיחות לשימוש בסוללות ליתיום
1.יש להחליף את הסוללה אך ורק בסוללה דומה. החלפה שגויה 

עלולה לגרום לפיצוץ הסוללה! 
2.אין לחשוף את הסוללה ו/או את מארז הסוללה לחום גבוה כגון 

מקור אש, תנור, שמש קופחת וכיו"ב.
אין להשליך את הסוללה לאשפה, אלא למתקני מחזור

                     



www.ronlight.co.il/GOPRO


