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 אנא קראו את המדריך למשתמש טרם השימוש במוצר 

 

 

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

 מפרט המוצר 
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 תהליך ההתקנה 

 YLTD01YLדגם סטנדרטי: 

 במתאם החשמל. USB-לשקע ה USB- יש לחבר את כבל ה .1
 . Micro USB-יש לחבר את הכבל אל שקע ה .2
 להדלקת האור, יש ללחוץ על כפתור ההפעלה.  .3
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 הוראות

 

 להדלקת/כיבוי המנורהיש ללחוץ על כפתור ההפעלה  .1

 

 כוונון דרגת הבהירות ל שטף האוריש ללחוץ על כפתור  .2

 
 גוון התאורה לכוונוןיש ללחוץ על כפתור הגוון  .3

 

 מפרט טכני 

 YLTD01YL דגם המפרט 
 לומן 260 שטף אור 

 2700K~6500K טווח גוון האור 
 שעות  25,000-כ תוחלת חיים

טמפרטורת פעולה  
 מיטבית

-10°C - 40°C 

 RH 85%-0% לחות פעולה מיטבית
 DC 5V מתח קלט 
 W (60×0.05W/LED)3 כוח מדורג

 100-240V~50/60HZ 0.2A מדורג קלט 
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 אזהרה 

יש לוודא כי מתח הקלט מתאים. שימוש במתח לא מתאים עשוי להסב נזק   .1
 המשתמש.למוצר ולסכן את 

 לשימוש בשטח הבית בלבד. .2
יש לבדוק לעתים קרובות את מצב הכבל החשמלי, מתאם החשמל ורכיבים  .3

 נוספים. אם חל כל שינוי ברכיבים, אין לעשות שימוש במוצר. 
יש להשתמש במתאמי חשמל תואמים בלבד. שימוש במתאמים לא ראויים  .4

 עשוי להסב נזק למוצר ולסכן את המשתמש. 
 ר זה מנוזלים ומסביבה לחה.יש להרחיק מוצ .5
 . LED-לא ניתן להחליף את רכיב ה .6
 אין לפרק מוצר זה, דיודת הפצת האור עשויה להסב נזק לעיניים. .7

 

 

 

 

 

 תפוצת אור רחבה גוון אור מתכוונן ללא הבהוב

 בהירות מתכווננת

 מוצר ידידותי לסביבה

 בטוח לעיניים

 נייד

 זווית רחבה



 

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

 

             

 תעודת אחריות למוצר

 הגדרות

 לצידם:במסגרת כתב אחריות זה, למונחים שלהלן המשמעות המפורטת 

, 513147751בע"מ, ח.פ.    הלת'יבואנית המוצר ארצה ומשווקת המוצר, רונלייט    -"רונלייט"   •
ספיר  מרח'   לציון6יוסף  ראשון   ,  ,support@ronlight.co.il    :'073-244-6060טל , 
 . 03-9625902פקס': 

 אשר יובא ארצה על ידי רונלייט ונשוא כתב אחריות זה.    Yeelight "המוצר" •

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

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

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

  המכירה/בית העסק בו נמכר המוצר ללקוח. נקודת   -"נקודת המכירה"  •

 השירות במסגרת כתב אחריות זה מוגבל וכפוף לתנאים הבאים:

  12האחריות למוצר, לרבות מטען המוצר וסוללת המוצר, הינה לתקופה של שנה אחת ( .1
המאוחר  לפי  ללקוח,  המוצר  אספקת  ו/או  המוצר  את  הלקוח  רכישת  ממועד  חודשים) 

 ").ותתקופת האחרימביניהם ("
 

בעת   .2 המוצר  בערכת  מצויים  אשר  למוצר,  נלווים  לאביזרים  הנוגע  בכל  כי  בזאת  מובהר 
רכישתו (באם מצויים שכאלה), אלה ניתנים ללקוח כמתנה ותקופת האחריות בגינם הינה  

ימים ממועד רכישת הלקוח את המוצר, זאת כאמור לעיל למעט לעניין מטענו החשמלי    30
 מלוא תקופת האחריות כהגדרתה לעיל. של המוצר ואשר לו ניתנת  

 
כתב אחריות זה והאחריות שמכוחו תקפים אך ורק למוצר שיובא לישראל על ידי רונלייט  .3

ולא יחולו על כל מוצר שיובא ארצה שלא על ידי רונלייט. כמו כן אחריותה של רונלייט 
 מוגבלת למוצרים המצויים בגבולות הארץ בלבד.

 
חריות נתגלה כלקוי בבדיקת מעבדה של רונלייט ו/או מי  מוצר אשר במרוצת תקופת הא .4

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 

גי כתב אחריות זה ו/או על פי של רונלייט ו/או מי מטעמה. למעט במקרים בהם, על פי סיי
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 

מוצר, אישור על ביצוע התיקון האמור והכולל פירוט של מהות התיקון והחלקים שהוחלפו ב
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   .5
וח מוצר חדש זהה או מסוג  רונלייט ו/או מי מטעמה יספקו ללק  –במוצר ליקוי כאמור לעיל  
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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. 
 

י הלקוח, בעת הרכישה ובעת קבלתו מבדיקה ו/או מתיקון, מהווה אישור  קבלת המוצר ביד .6
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  .7
תוקן או המוחלף וזאת ליתרת תקופת האחריות. תקופת האחריות כתב אחריות למוצר המ

המוצר  החלפות.  ו/או  תיקונים  עקב  המקורית  האחריות  לתקופת  מעבר  תוארך  לא 
המקולקל, אם הוחלף, וכל חלק שהוחלף במוצר, אם הוחלף, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש 

 רונלייט ו/או מי מטעמה. 
 

ו/או מסיר .8 ת המוצר לתיקון בתקופת האחריות, יתבקש בכל מקרה של מימוש האחריות 
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  

אחרי כל  תהיה  לא  ולרונלייט  לתיקון  המוצר  מסירת  וזאת טרם  לאו,  אם  לאביזר ובין  ות 
 כאמור. 

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

ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות. נמסר המוצר לנקודת    10אותו וזאת עד חלוף  
ימים מיום מסירת המוצר.    14המכירה, רונלייט ו/או מי מטעמה יעשו כאמור לעיל עד חלוף  

 מנין התקופות שנקבעו בסעיף זה.שבתות וחגים לא יבואו ב
 

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

 שהקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת (או יותר) מהסיבות שלהלן: 
 

 שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר ללקוח;  )  כוח עליון1(

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

 ותים; ) חשיפת המוצר לרטיבות ו/או לתנאים סביבתיים בלתי נא 3(

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

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

 

 שהלקוח ו/או מי מטעמו ביצעו במוצר.כתב אחריות זה אינו מכסה התקנות ו/או שינויים 
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האחריות הכוללת של רונלייט וכל מי מטעמה לתביעת נזקים כלשהם שייגרמו כתוצאה   .11
 משימוש במוצר, ללא קשר לנסיבות אשר גרמו לנזק, לא תעלה בשום מקרה על מחיר

עקיפים ו/או  הרכישה המקורי של המוצר. רונלייט לא תהיה אחראית בשום מקרה לנזקים
אם במקרה או כתוצאה   יוחדים ו/או תוצאתיים ו/או נלווים, בין במישרין ובין בעקיפין, ביןמ

משימוש במוצר, כולל אך לא מוגבל להפסדים כלשהם העשויים להיגרם בהכנסה ו/או  
במוצר או ציוד נלווה, ותביעות   ברווח ללקוח ו/או לצד שלישי, עקב שימוש ו/או אי שימוש

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

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

 אחריות זה ולדין החל בלבד. 
 

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

אינם מוסמכים על ידי   –משווק מורשה ו/או תחנת שירות מורשית ו/או כל גוף ו/או כל אדם   .14
רונלייט ואינם מורשים על ידה לתת אחריות ו/או מחויבות כלשהי החורגים ממסגרת כתב  

 אחריות זה. 
 

ועל הוראותהאחריות על פי כתב אחריות זה תקפה בתחו .15 כתב   מי מדינת ישראל בלבד 
 אחריות זה יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל. 

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

) וכן בנקודת www.ronlight.co.ilהשירות מופיעה באתר האינטרנט של רונלייט שכתובתו:  
ובדיקת  ייתכן  למשתמש.  במדריך  עיינ/י  נא  לכן,  קודם  המוצר.  את  רכשת  בה  המכירה 

כאמור במדריך תחסוך לך פנייה לנקודת השירות ו/או  הוראות השימוש או תכונות המוצר  
 המכירה.

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

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

 

 

 

 פרטי המוצר

 סוג המוצר ותיאורו: _________________________________________
 

 מספר סידורי: _____________________________________________

 

 ________________________________________________שם הדגם: 

 

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

 

 פרטי החנות  המוכרת: _______________________________________

 

 ________________________________חתימת תחנת השירות/המכירה: 

 חתימת נציג (וחותמת): ______________________________________


