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שמרו על אמצעי הזהירות הבאים בכדי למנוע שריפה, נזק לגוף או למוצר.
קראו את ההוראות: יש לקרוא את הוראות הבטיחות וההפעלה לפני הפעלת האינטרקום וידאו

הדיגיטלי לתינוק. שמרו את ההוראות לשימוש עתידי.
שימו לב:

⋅ מוצר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.
⋅ אין לחשוף את המוצר למים ולחות.

⋅ האינטרקום אינו מיועד להחליף השגחת מבוגר .
⋅ יש להשתמש במטעני הקיר המסופקים ע"י היצרן בלבד.

⋅ אין לחסום את פתחי האוורור והשמע ( הנחה על מיטה, שטיח, ספה וכדומה )
⋅ יש להשתמש במטלית לחה על מנת לנקות את היחידות. אין להשתמש במים.

⋅ האינטרקום אינו משחק ויש לוודא שהאינטרקום וחלקיו אינם בהישג ידם של ילדים.
⋅ האינטרקום מכיל חלקים קטנים – בהרכבה \ שימוש \ תחזוקה – וודא כי אינם בהישג 

  ידם של ילדים.
⋅ בכל עת - יש למקם את יחידת התינוק במרחק של שני מטרים לכל הפחות ממיטת התינוק, 

  ולא על מיטת התינוק או בקרבתה.
⋅ אין לחשוף את היחידה למקור חום: תנור, רדיאטור, שמש ישירה, אש גלויה ( נרות וכדומה ).
⋅ בכל עת - יש לנתב את כבלי מטען הקיר  כך שלא יהוו מכשול או יגרמו לחנק – אסוף חוטי 

כבלים חופשיים והרחק מהישג ידם של ילדים ותינוקות.
במידה והתגלתה תקלה במכשיר ויש צורך בתיקונו, יש לפנות למחלקת שירות הלקוחות של 

חברת הייסנס בטלפון 03-9564622. 
בשום מקרה, אין לפרק את המכשיר ולנסות לתקנו באופן עצמאי.

חשוב: מוצר זה מיועד לניטור שמיעת קולות התינוק וראייתו בלבד, ואינו משמש כתחליף 
להשגחת מבוגר או כמכשיר רפואי מכל סוג שהוא.

הוראות בטיחות למטען קיר:
⋅ אין לחשוף למקור חום: תנור, רדיאטור, שמש ישירה, אש גלויה ( נרות וכדומה ).

⋅ ודא שלמות ותקינות כבל החשמל והתקע.
⋅ יש למנוע את נפילתו.

⋅ בעת ניתוק מהחשמל, יש לאחוז בגוף המטען ( ולא בחוט ) ע"מ למנוע נזק לכבל.
⋅ אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות.

⋅ בכל עת - יש לנתב את כבלי המטען קיר כך שלא יהוו מכשול או יגרמו לחנק – אסוף חוטי 
  כבלים חופשיים והרחק מהישג ידם של ילדים ותינוקות.

⋅ אין להחליף את תקעי מטען הקיר או את הכבל.
⋅ אין לפתוח את המכשיר, במקרה של בעיה כלשהי, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה.

⋅ יש להרחיק את המכשיר מנוזלים.
⋅ במקרה של ריח מוזר או רעשים שמקורם במכשיר, יש לנתקו מידית מרשת החשמל ולפנות 

  למעבדת שירות.
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⋅ המכשיר מיועד לשימוש בתוך המבנה בלבד, לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.
⋅ אין לחתוך, לשבור, ולעקם את כבל החשמל.

⋅ אין להניח חפצים על כבל החשמל או להניח לו להתחמם יתר על המידה, שכן הדבר עלול 
  לגרום לנזק, לדליקה או התחשמלות.

⋅ יש להקפיד ולתחזק את התקן ניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.
⋅ אין להשאיר את מטען הקיר מחובר לחשמל, כאשר אינו מחובר ליחידת התינוק.

⋅ אין להפעיל מכשיר אדים, חמים או קרים לכיוון האינטרקום.
אזהרה: 

⋅ אין להחליף את כבל הזינה בתחליפיים ולא מקוריים, חיבור לקוי עלול לגרום 
  להתחשמלות המשתמש.

⋅ בשימוש בכבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל. 
⋅ מיועד לשימוש פנימי בלבד.

הוראות בטיחות לשימוש בסוללות ליתיום:
⋅ זהירות סכנה! החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ, יש להחליף אך ורק בסוללה דומה 

  או שקולה.
⋅ אין לחשוף את הסוללה ( המובנית בתוך יחידת ההורים )  לחום גבוה כגון אור שמש, אש וכדומה.

⋅ אין להשליך את הסוללה לאשפה אלא במתקני מחזור המיועדים לכך.

תודה שבחרתם לרכוש אינטרקום וידאו של חברת הייסנס.

תכולת האריזה:
⋅ יחידת הורים
⋅ יחידת תינוק

⋅ שני מטעני קיר
⋅ הוראות הפעלה
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שימו לב!
בכדי שניתן יהיה להשתמש במוצר בצורה מיטבית, נדרש לוודא שהתקשורת בין יחידות ההורים 

והתינוק הינה אידאלית ואיננה מושפעת מהפרעות סביבתיות. 
עם זאת, אין ערובה לכך כי הפרעות לא תתרחשנה, גם כאשר עוקבים במדויק אחר ההוראות. 

אם נגרמת הפרעה בקליטת רדיו או טלוויזיה, שימוש בממ"ד, הפרעת טלפון אלחוטי או סלולרי, 
שידור WIFI וכדומה, ניתן לנסות ולהתגבר על ההפרעה על ידי כמה מהפעולות הבאות:

⋅ שנה את מיקום יחידות התינוק או/ וההורים בכדי לאפשר תקשורת מיטבית ( ללא חסימות או 
  הפרעות ) בין היחידות. 

⋅ אין למקם את יחידות ההורים או התינוק בקרבת מיקרוגל, ראוטר, מערכות מבוססות 
   Bluetooth וכדומה - יש למקם את יחידת התינוק וההורים במרחק של מטר וחצי לפחות 

  מאובייקטים אלו.
⋅ כוונו מחדש את אנטנת הטלוויזיה או הרדיו.

⋅ הרחיקו בין האינטרקום לבין המכשור לו הוא מפריע.
⋅ מומלץ לחבר את האינטרקום לשקע נפרד, בכדי להימנע מהפרעות מרשת החשמל.

⋅ התייעצו עם טכנאי מוסמך לקבלת עזרה.

סקירת האינטרקום
סקירת יחידת ההורים

LCD  2.4 מסך –“

הגברת ווליום

הנמכת ווליום

OK
דיבור חוזר לתינוק

הבהרת תמונה

מיקרופון

תפריט/יציאה

שקע מטען קיר

כפתור הפעלה

לד הפעלה וטעינה

לד שמע

ספיקר

מעמד

כפתור אתחול
הנמכת בהירות תמונה
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סקירת יחידת התינוק

הפעלת יחידת התינוק:
⋅ הנח את יחידת התינוק על מצע קשיח ויציב.

⋅ הנח את יחידת התינוק במקום שמאפשר זרימת אוויר חופשית והמנע מסגירת חורי האוורור.
⋅ בכל עת - יש לנתב את כבלי מטען הקיר כך שלא יהוו מכשול או יגרמו לחנק – אסוף חוטי 

  כבלים חופשיים והרחק מהישג ידם של ילדים ותינוקות.
⋅ בכל עת - יש למקם את יחידת התינוק במרחק של שני מטרים לפחות ממיטת התינוק ואף 

  פעם לא על מיטת התינוק או בקרבתה.
שימוש ביחידת התינוק:

⋅ השתמש רק במטען הקיר המסופק בתוך האריזה!
1. חבר את תקע מטען הקיר אל תוך חיבור שקע מטען הקיר בגב יחידת התינוק.

2. חבר את תקע מטען הקיר אל שקע הקיר.
3. ברגע שמטען הקיר יחובר אל שקע הקיר, היחידה תופעל באופן אוטומטי ואיתה יופעל לד 

ההפעלה בחזית היחידה.
שימוש ביחידת ההורים:

⋅ השתמש רק במטען קיר המסופק בתוך האריזה!
⋅ יחידת ההורים מסופקת עם סוללה מובנית בתוכה – ככל שמתאפשר אנא חברו היחידה 

   למטען הקיר וזאת בכדי לוודא שהסוללה תהיה טעונה ותאפשר שימוש מיטבי במוצר.
1. חבר את תקע מטען הקיר אל השקע ביחידת ההורים.

2. חבר את תקע החשמל של מטען הקיר אל השקע בקיר.
3. בכדי להדליק את יחידת ההורים - לחץ על כפתור ההפעלה והחזק אותו 

   כשלוש שניות  ברצף.
.LCD 4. ברגע שיחידת ההורים תדלק, ידלקו בהתאמה לד ההפעלה ומסך ה

חיישן תאורה

כפתור התאמה

חיישן טמפרטורה

נורות אינפרא

לד הפעלה

ספיקר

מיקרופון

חיישן זום

שקע מטען קיר
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הטענת יחידת ההורים:
1. חבר את תקע מטען הקיר אל השקע ביחידת ההורים.

2. חבר את תקע החשמל של מטען הקיר אל השקע בקיר.
3. לד הטעינה האדום (בעת שיחידת ההורים כבויה) ידלק 

  LCD-4. כאשר היחידה מופעלת לד הטעינה ידלק בכתום ואייקון טעינת סוללה יופיע בתצוגת ה
בצידה הימני של יחידת ההורים.

5. טעינה מלאה אורכת כ- 8 שעות. חיווי סוללה מלאה ( 4 קווים הדולקים קבוע ) ניתן לראות 
.LCD -באייקון בתצוגת ה   

הערה: בשימוש ראשון ולאחר אחסנה ארוכה, נדרש להטעין את סוללת יחידת ההורים במלואה 
טרם השימוש.

מצב חסכון בסוללה:
⋅ לחיצה קצרה על כפתור ההפעלה/ כיבוי – יכבה את התצוגה במסך ה-LCD וכך יחסוך באנרגיה.

הפעלת יחידת ההורים:
.LCD-לחץ על כפתור ההפעלה     כדי להדליק/ לכבות את מסך ה ⋅

עוצמת ווליום:
⋅ לחץ על לחצן       בכדי להגביר את עוצמת השמע
⋅ לחץ על לחצן      בכדי להנמיך את עוצמת השמע

בהירות תצוגה:
LCD - לחץ על לחצן     בכדי להנמיך את בהירות התצוגה במסך ה ⋅
LCD - לחץ על לחצן     בכדי להגביר את בהירות התצוגה במסך ה ⋅

תצוגת מצלמה / סריקה:
⋅ לחץ על לחצן זום / צפייה / סריקה בכדי לצפות או לסרוק אחר מצלמות ( כאשר יש יותר 

ממצלמה אחת מחוברת ( אופציונאלי )
⋅ בעת הפעלת מצב סריקה אייקון -        יופיע בתצוגת ה - LCD וכל מצלמה מחוברת ( כאשר 

מחוברת יותר ממצלמה אחת ) תופיע על המסך כ- 10 שניות ואז תוצג אוטומטית המצלמה הבאה. 
זום:

⋅ לחץ על אייקון       למשך כ- 2 שניות בכדי להיכנס למצב של זום או לצאת ממנו.
⋅ בעת שימוש במצב הזום - ניתן להזיז את התמונה במסך ה-LCD , ימינה      ושמאלה     , 

  מעלה       ומטה     בעזרת הלחצנים.
⋅ במהלך הימצאות במצב זום – יופיע על גבי מסך ה –LCD אייקון

דיבור אל התינוק:
⋅ בכדי לדבר אל התינוק, לחץ והחזק על לחצן    בחזית יחידת ההורים.

⋅ אייקון    המיקרופון יופיע בחזית יחידת ההורים בכל עת שנעשה שימוש בפונקציה.
⋅ בכדי לחדול מלדבר אל יחידת התינוק, עליך לשחרר את הלחצן.

⋅ שים לב! בכל עת שנעשה שימוש בפונקציה זו, אין באפשרותך לשמוע את המתרחש בחדר התינוק. 
מצב ראיה בחשיכה (מופעל אוטומטית):

⋅ מצב ראיה בחשיכה מאפשר שימוש במצלמת יחידת התינוק כאשר יש אור מינימאלי בחדר התינוק. 
⋅ השימוש במצב זה מציג בתצוגת יחידת ההורים בצבעי שחור לבן בלבד.

⋅ כאשר המצלמה נמצאת במצב חשיכה (אוטומטית) יופיע על תצוגת מסך ה- LCD האייקון
התאמה  בין יחידת ההורים ליחידת התינוק: 

יחידות התינוק וההורים מתואמות בינן ואין צורך לבצע התאמה, 
אלא אם אבדה התקשורת בין היחידות.
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בכדי לחדש התאמה נדרש לבצע את סדר הפעולות הבא:  
הערה: בצע את הליך ההתאמה כאשר יחידת ההורים והתינוק נמצאות בקרבתך והן דולקות 

ומוכנות לשימוש:
⋅ לחץ על לחצן התפריט        והתפריט יופיע על מסך תצוגת ה- LCD ביחידת ההורים. 

⋅ לחץ על לחצן     עד שאייקון המצלמה מסומן באדום, לאחר מכן לחץ על       או     כדי 
לבחור את המצלמה הרצויה.

⋅ לחץ על מקש אישור כדי להתחיל את ההתאמה.
• כאשר הנורית מהבהבת, לחץ על כפתור ההתאמה בחלק האחורי של יחידת התינוק.

• לאחר ההתאמה, תמונה מהמצלמה המשויכת תוצג על המסך.
• אם לא הצלחת, חזור על השלבים לעיל.

⋅ לחץ על לחצן        בכדי לצאת מהליך ההתאמה עד לחזרה למסך הראשי.
הוספת מצלמה:

במידה ורוצים להוסיף מצלמה, נדרש לבצע התאמה בין יחידת ההורים ליחידת התינוק: כפי 
המתואר בתחתית עמוד 6.

הסרת מצלמה ( בעת שימוש ביותר ממצלמה אחת )
במידה ויש יותר ממצלמה אחת, נדרש לבצע את הליך ההתאמה לכל מצלמה בנפרד.

בכדי לבטל את חיבור המצלמה, נדרש לבצע התאמה במקום המצלמה שברצונך לבטל – 
אנא פעל לפי סדר הפעולות הבא:

• לחץ לחיצה קצרה על לחצן התפריט        ביחידת ההורים עד להופעת התפריט בתצוגת 
יחידת ההורים.

• לחץ על לחצן          עד שאייקון המצלמה יסומן באדום ולאחר מכן בחר את המצלמה 
שברצונך לבטל והיא תתחיל להבהב.

• כאשר אייקון המצלמה מהבהב, נדרש ללחוץ על לחצן PAIR במצלמת התינוק שברצונכם 
שתמשיך להיות מחוברת.

בסוף התהליך, המצלמה שרצינו לבטל איננה מופיעה יותר במסך יחידת ההורים ובתפריט 
המצלמות יופיעו רק המצלמה או המצלמות המחוברות. 

שימו לב המצלמה שהוגדרה כפעילה תופיע במקום המצלמה שבוטלה בתפריט המצלמות 
ומיקומה הקודם בתצוגת המצלמות יבוטל.

הערה!
במידה ומשתמשים במספר מצלמות ורוצים לראות רק אחת מהן, ניתן לבחור לצפות רק באחת 

באמצעות לחצן ה- OK, כפי שמתואר בעמוד 6, תחת הכותרת "תצוגת מצלמה/ סריקה" . 
וזאת כמובן באמצעות בחירת המצלמה שברצונכם לראות וללא שימוש באופציית "הלופ".

ECO :עוצמת הקול בו יפתח המכשיר לשידור
מטרת הפונקציה היא לאפשר להורים להחליט מהי עוצמת הקול בחדר התינוק שבו יפתח 

המכשיר לצפייה ושמע.
שים לב! כאשר נעשה שימוש במצבי VOX  - LOW /HIGH, תצוגת ה- LCD והשמע ביחידת 

ההורים תיכנס ל"מצב המתנה" בכל עת שיש שקט בחדר התינוק.
פעל על פי ההנחיות הבאות לשינוי עוצמת הקול הנדרשת עבורך:

⋅ לחץ על לחצן התפריט        והתפריט יופיע על מסך תצוגת ה- LCD ביחידת ההורים 
⋅ לחץ על לחצנים          עד שאייקון ECO יסומן באדום.
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טמפרטורה : 
⋅ לחץ על לחצן התפריט        ותצוגת התפריט תופיע על מסך תצוגת ה- LCD ביחידת ההורים 

⋅ לחץ על לחצנים          עד שאייקון הטמפרטורה יסומן באדום  
 (C צלזיוס ) Celsius -בעזרת הלחצנים            ניתן לבחור אם תצוגת הטמפרטורה תופיע ב ⋅

.OK לאחר בחירת האופציה המועדפת, יש ללחוץ על לחצן .( F פרנהייט ) Fahrenheit או
⋅ לאחר בחירת הגדרת חיווי הטמפרטורה המתאימה עבורך, יש ללחוץ על אייקון       

לחזרה למסך הראשי.
.LCD -חיווי של הטמפרטורה  בחדר התינוק יופיע על גבי תצוגת ה ⋅

הערה: שים לב - קיימת התראת טמפרטורה מובנית באינטרקום (לא ניתנת לשינוי בטווח 
הטמפרטורה) והיא מתריעה באמצעות חיווי קולי וויזואלי במידה והטמפרטורה בחדר התינוק 

עולה מעל 36 מעלות צלזיוס או יורדת מתחת ל- 8 מעלות צלזיוס.
שירי ערש: 

ניתן להפעיל שירי ערש מיחידת ההורים ליחידת התינוק.
⋅ לחץ על לחצן התפריט        והתפריט יופיע על מסך תצוגת ה- LCD  ביחידת ההורים 

⋅ לחץ על לחצנים           עד שאייקון שירי הערש יסומן באדום 
⋅ בעזרת הלחצנים            ניתן לבחור את הנעימה הרצויה עבורך.

.OK לאחר בחירת האופציה המועדפת יש ללחוץ על לחצן ⋅
⋅ לאחר בחירת שיר הערש, יש ללחוץ על        לחזרה למסך הראשי.

.LCD -חיווי של שימוש בפונקציית שירי ערש בחדר התינוק יופיע על גבי תצוגת ה ⋅
⋅ בכדי לבטל את שיר הערש, נדרש לחזור לאייקון של שירי ערש ולבחור באופציה

התראה: 
ניתן לכוון התראה בכדי לידע את ההורים לגבי זמני האכלה, החלפת טיטול וכדומה.

⋅ לחץ על לחצן התפריט        והתפריט יופיע על מסך תצוגת ה- LCD ביחידת ההורים 
⋅ לחץ על לחצנים          עד שאייקון ההתראה יסומן באדום

⋅ בעזרת הלחצנים            ניתן לבחור את המועד הרצוי עבורך לקבלת התראה.
⋅ לאחר בחירת זמן ההתראה הנדרש, לחיצה על לחצן OK תקבע את המועד בו תתקבל ההתראה.

⋅ לאחר בחירת מועד ההתראה, נדרש ללחוץ על        עד לחזרה למסך הראשי.
.LCD -חיווי של מועד ההתראה הנדרש יופיע על גבי תצוגת ה ⋅

⋅ בעת שמיעת ההתראה, לחיצה על כל אחד מלחצני יחידת ההורים תפסיק את ההתראה.
⋅ משך ההתראה הוא כדקה (במידה ולא מופסק ידנית). במידה ולא הופסק ידנית תחזור 

ההתראה לאחר 3 דקות. לאחר שלושה סבבים ההתראה תתבטל לבדה.
⋅ בכדי לבטל את ההתראה נדרש להכנס לתפריט עד להגעה לאייקון של השעון 

ואז ללחוץ על     . לאחר בחירת הפסקת ההתראה נדרש ללחוץ על אייקון התפריט
לחזרה למסך הראשי.

הערה: ברירת המחדל של המכשיר היא העדר התראה מובנית.

X

X

⋅ כעת בחר את עוצמת הקול שבה אתה רוצה שהמכשיר יפתח לשידור: OFF – לא יכנס למצב 
המתנה (מסופק מהיצור במצב הנ"ל) .         – לגבוה     – לנמוך 

לאחר הבחירה יש ללחוץ על OK לאישור הבחירה.
⋅ לאחר בחירת העוצמה המתאימה עבורך נדרש ללחוץ על         לחזרה למסך הראשי.

.LCD -יופיע על גבי תצוגת ה ECO מופעלת, אייקון ECO הערה: כאשר פונקציית
הערה: כדי להציג אות ביחידת ההורים כאשר פונקציית ה-ECO מופעלת, 

לחץ לחיצה קצרה על כפתור ההפעלה.
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העדר תקשורת בין היחידות

 

תמונה במסך LCD תקועה 

 

פידבק

 
לא ניתן לשמוע את קול התינוק 

ביחידת ההורים

 ⋅
 

⋅ וודא חיבור תקין בין מטען הקיר לשקע הקיר ובין  
  מטען הקיר ליחידות 

⋅ וודא כי יחידת ההורים והתינוק אינן רחוקות מידי 
  האחת מהשנייה.

⋅ וודא כי ישנה התאמה בין יחידת ההורים ליחידת תינוק. 
  במידה ואין התאמה, אנא בצע התאמה על פי

   המתואר תחת כותרת : התאמה.
⋅ בצע אתחול של יחידת התינוק – נתק את יחידת 
  התינוק משקע החשמל, המתן כ- 5 שניות וחבר 

  אותה בחזרה.
⋅ לחץ על לחצן " Reset" בחלקה האחורי של יחידת 

  ההורים ( נמצא מתחת לזרוע המעמד )

⋅ יחידות התינוק וההורים ממוקמות קרוב מידי האחת 
  לשנייה – הרחק ביניהן.

⋅ עוצמת השמע גבוהה מידי – החלש את עוצמת 
  השמע. 

 
⋅ עוצמת השמע ביחידת ההורים נמוכה מידי – הגבר 

את עוצמת השמע.

נתונים טכניים

פתרון בעיה

300 מטר בשטח פתוח ( בשטח בנוי הטווח מתקצר )טווח שידור

כניסה:  100-240VAC 50/ 60Hz, 200mAנתוני מטען קיר
5V, 600mA :יציאה

LCD  2.4 תצוגת"
מודל: 503450סוללה נטענת ( ביחידת ההורים בלבד )

3.7V,950 mAh, 3.515Wh
משך עבודת סוללה ביחידת ההורים 

( כאשר טעונה במלואה ) 
עד 10 שעות, כאשר מצב ECO מופעל.

Babysense  Dongguan Ltdיצרן  
2.4GHzתדר שידור 

המדריך נכתב בלשון זכר אך מיועד לשני המינים
Babysense Video intercom model V24IL

Babysense Dongguan Ltd
                     אישור משרד התקשורת 5163301 

Marketed by:
Hisense LTD

www.hisense.co.il
03-9564622

V.INT.UG.01.HEB_V24IL.1.18
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תעודת אחריות

1.  תעודה זו מקנה אחריות טכנית בלבד על מכשיר האינטרקום הוידאו לתינוק, ואין לחברת 
הייסנס בע”מ כל אחריות על אופן השימוש במכשיר או על מידת יעילותו בשמירה על התינוק 

או בכל שימוש אחר בו יעשה הלקוח.

2. האחריות על המוצר תהיה מוגבלת לעלות תיקון המוצר, וחלקים יוחלפו בו על פי שיקול 
דעתה הבלעדי של חברת הייסנס בע”מ.

3.  המכשיר יוצר מתוך כוונה לצמצם התקלות למינימום האפשרי. עם זאת, אפשרות לתקלה 
טכנית אפשרית.

4.  האחריות הינה לתקופה של שנה אחת מיום הרכישה, עפ”י הפרטים אשר ימולאו בתעודה זו 
בצירוף חשבונית רכישה.

5.  במשך תקופת האחריות יבוצע הטיפול בתקלה על פי שיקול דעתה הבלעדי של חברת 
הייסנס בע”מ. מימוש האחריות לשם תיקון או החלפה יבוצע במעבדות החברה בכתובת:

הייסנס בע”מ, משה בקר 23 ראשל”צ.
שירות הלקוחות פעיל:

בין השעות 8:00-15:30 , במספר הטלפון  03-9564622
ובין השעות 15:30-20:00, במספר הטלפון 052-4563855

6.  האחריות תקפה אלא אם בוצע שימוש במכשיר שלא על פי ההוראות, או ניזוק מכאנית, או 
נשבר או נטבל בנוזל, או בוצע בו ניסיון לתיקון ע”י מי שאינו הוסמך על ידינו, או ניזוק כתוצאה 

מדליפת סוללות. 

7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחייב את הלקוח בגין תיקון או החלפת חלקים, זאת באם 
השימוש במוצר לא היה על פי ההוראות הנ”ל.

8.  האחריות בתוקף כאשר כל הפרטים הרשומים מטה הינם מלאים ובצירוף חשבונית הרכישה.

אנא שמרו תעודה זו והציגו אותה במידה ותזדקקו לשירות היצרן.

 תאריך ומקום הקניה ..............................................................................
 

 שם המוכר וחתימתו...............................................................................

פרטי הקונה...................................................................................................


