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 עם הצגת חשבונית, תוקף האחריות שנה מיום הקניה, כתב אחריות בעמוד האחרון. 

 
 

 .ועוד ....רפטינג , קמפינג, טיולים, גב מוגן מים לשימוש הן בחוף היםכתיק  מוצר משמשה :תיאור כללי

באמצעות . לטלפונים ניידים ורמקול בלוטוס המתחבר  מתחלפת במספר מצבי הארהתאורה ערכה סולארית בנויה וחסינה למים של ה תיק ישנחלקו החיצוני של הב
 . טים שונים'הערכה ניתן להטעין גם טלפונים ניידים וגאדג

 
 USBוכבל הטענה רצועות נשיאה , מוצרה :תכולת הערכה

 
 :מוצרה הפעלת

 .מצויות בתוך התיקיש לחבר את רצועות הנשיאה ש-
 .יש לקפל כשלושה קיפולים את ראש התיק ולנעול את רצועות התיק כמו בתמונת המוצר" תיק היבש"לאיטום ה-

 :במוצר מותקן רמקול בלוטוס עם תאורת לדים שפועל בהתאם להוראות הבאות
 חולות המראותנורות חיווי כ 4ישנן . שעות להטענה מלאה 7-8להטעין את המוצר מול השמש למשך כיש -

 נורות חצי מוטען ונורה אחת 2. נורות הטענה שלושה רבעים 3. נורות הטענה מלאה 4. את מצב ההטענה
 .המוצר מוטען ברבע מהקיבולת

 .המצורף לערכה ניתן להטעין את התאורה דרך מחשב או מטען לזמן מוגבל USB  בעזרת כבל ה*
 . לחצן הפעלה לתאורה בצד הפאנל הסולארייש -

 .יצה אחת הנורות נדלקות באור צבעוני מתחלף באיטיותלח
 .התאורה מתחלפת ללבנה ברמת הארה אמצעיתלחיצה שניה 

 .מצב המכסימלילהלבנה לחיצה שלישית מעלה את רמת התאורה 
 .צבע אדום הבהוב יצה רביעית מעבירה את התאורה למצבלח

 לחיצה חמישית מכבה את התאורה
 .לפונים ניידיםניתן להטעין בעזרת המוצר ט-
 

בסיום . עם חיבור המוצר לטלפון הנייד תשמע הודעה באנגלית שהבלוטוס מחובר. אם הפעלת המוצר ישנה הודעה קולית באנגלית שהמוצר פועל והבלוטוס נדלק
 .הפעלת המוצר לחיצה על לחצן ההפעלה תכבה אותו ותתקבל הודעה באנגלית שהבלוטוס כבוי

 .וטוס התאורה במוצר מתחלפת בצבעים צבעוניים בהתאם לקצב המוסיקה המושמעתבזמן השמעת מוסיקה במצב בל
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 כתב אחריות

 :הגדרות
 .המפיץ ונותן השירות הטכני והתמיכה ללקוחות לאחר המכירה, מ שהינה היבואן"חברת ימהס בע -ימהס .א
 .ימהס י"ע יובאו אשר הפריטים-המוצרים .ב
 .םקיבל המוצרי/שהגורם שרכ-הקונה .ג
 מוצרים, ימהס י"ע המוצרים למכירת שהוסמכו גורמים או/ו ימהס באמצעות ונמכרו שיובאו המוצרים של לתקינותם בלבד המקורי הקונה לפיכ אחראית מהסי.0

 יוחלפו או /יתוקנו , מוצר עבודתה בתקינות או החומרים בטיב הנם הליקויים סיבת ואשר להלן  3 בסעיף כמפורט האחריות תקופת במשך כלקויים שיתגלו
 מפורטיםלתנאים  ףבכפו, חשבונה ועל ס"ימה של הבלעדית דעתה לשיקול בהתאם והכול ,בחלקם או בשלמותם מקביל תפקוד בעלי במשופצים או באחרים

 .להלן
 האחריות וכתב ניתחשבו אלל, הקונה י"ע זה אחריות וכתב או תעודת קבלת שי מקורית/ו רכישה חשבונית להצגת בכפוף תוקףיה ביה זה אחריות כתב .2

 למועדים מעבר ,החלפות או/בדיקתו  עקב ארךתת לא האחריות תתקופ, הרכישה מיום חודשים 02 למשך תקף זה אחריות כתב,. למוצר שרות יינתן לא המקורי
 .ימהס רכוש ההחלפה לאחר יהיו המוחלפים החלקים או/ו םהמוצרי. זה בסעיף הנקובים

 :הבאים במקרים אחראית תהה לא ימהס .3
 אחזקה ,וירוסים בתוכנה, ההזנח, רשלנות או/ו היצרן להוראות בהתאםא  של טיפול או/ו סביר לא או נכון לא משמוש כתוצאה ליקויים נוצרו בהם במקרים
 תוכנה או חומרה ,גבוהה חום או/ לשמשו החשיפ, טבע פגעי ,תקינה בלתי חשמל או זרם אספקת ,מלחמה נזקי, נוזלים חדירת ,נפילה ,שבר ,תאונה ,ליקוייה

 בשימוש קשורה שאינה אחרת פעולה וכל המוצר גוף פתיחת ,מוצרל שורהק  במכשיר תקלה או/ו חיבור ,המוצר מתחבר אליו החשמל במתח לקוי חיבור או/ו
 .ימהס הרשאת י"עפ שלא שינויים או/ו ס"ימה י"ע סופק בציוד שלא לתקלות ש במקרה, המצורפות ההוראות לפי במוצר הרגיל

, רכוש לכל או/ו שלישיים לצדדים או/ לקונהו שיגרמו כלשהם הפסדים או/לנזקים  אחראית תהיה לא ס"ימה, בלבד המוצרים לתיקון מוגבלת ימהס אחריות .4
 סיבה מכל בפעילותם או/ו תובהתקנהליקוי  כתוצא או/ו ,ממנו חלק או המוצר השבתת או/ו התאמה אי או/ו קלקול או/ו מליקוי הכתוצא, בעקיפין ביןבמישרין  בין

 המוצר הפעלת לבדוק יש ,כמשלים המוצר משמש או/ו מתחבר אליהם במכשירים הקלקול תקלה לכל בעקיפין והן במישרין הן אחראית תהה לא ס"ימה ,אחרת
 עם המוצר לבדוק יש -נפגמה אריזתו או/ו בשימוש היה או/ו נפתחה אריזתו מוצראשר בחזרה תקבל לא ימהס ,התאמתו ולבדוק שימוש לפניה אחר למכשיר
 .המוצר רכישת או שימוש במוצר מאשרת/ו האריזה תפתיח, קבלתו

 העבודה בשעות ,"(המעבדות" :להלן ) ידה על שהוסמכו במעבדות או/ו ימהס במשרדי או/ו טלפונית הן ימהס י"ע יתבצעו זה אחריות כתב לפי התיקונים .5
 של שיקולה י"עפ וזאת שליח/ בדואר משלוח י"ע הןידנית  הן בלבד הקונה על תחול ומהן המעבדות אל או/ו מהסי אל מוצר הובלתה חובת ,אצלן המקובלות

 אחרת הוצאה וכל האביזרים ,החומרים ,העבודה ,הנסיעה לשלם בגין חייב הקונה היהי, לעיל כאמור ימהס של אחריותה בתחום אינו הליקוי כי יתברר אם,יהמס
 .עת באותה תקף שיהיה למחירון בהתאם זאת לוכ, במוצר עבודה לביצועה שנדרשו

 :להלן המפורטים מהמקרים יותר או אחדאם לא יתמלאו  מיד תתבטל ימהס אחריות .6
, מראש בכתב ימהס ייד-על לכך הוסמך שלא אדם או/ו גורם ידי על םבחלק מה או במוצרים טכניים טיפולים או/ו תוספות או/ו שינויים או/ו תיקונים יבוצעו

 או/ו לציוד המוצר מחיבור כתוצאה נגרם הליקוי, קריאה בלתי נעשתה או הוסרה המוצר של הזיהוי תווית, שלישי לצד הקונה ידי על יועברו מהם חלק או המוצרים
 ותוכנה חומרה בעיות, וריהמק מתח הספק שינוי או/ו לקוי או/ו נכון שאינו סוללה או/ו במתח שימוש, המוצרים תוצרתשאינם חשמלית  או מכאנית אביזרים
 רכישת בגין התמורה מלוא שילם אינו הקונה/ הספק, שלא ובין שבמתכווןו בי חבלה או/ו שבר, או וירוס/המוצר ו מתחבר הטלפון במכשיר או/ו אליו במחשב
 .המוצר

 הנה זה אחריות לכתב וקשור הנוגע בכל ייחודיתה שיפוטית תסמכו, ישראל מדינת בתחומי תקפה והנה ימהס חברת ייד-על ניתנת זו תעודה עלפי אחריות .7
 .אביב בלבד בתל המוסמכים משפט בתי

 
 


