
Wireless Charger

ECO-WCH 430

מדריך למשתמש
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  wch430 ברצוננו להודות לך על שבחרת להשתמש במטען האלחוטי הדקיק
אין צורך בכבלים סבוכים. כל שיידרש לתחילת טעינה הוא להניח את הטלפון 

החכם שלך. חווית השימוש הנהדרת תגרום לך להתאהב בו.

רכיבי המוצר

USB שקע מיקרו

 מארז מתכתי

PMMA לוח

אזור טעינה

נורית חיווי לד
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מפרט המוצר
1A/5.0V יציאה: זרם ישר        2A/5.0V הזנה: זרם ישר

1.67A/9V הזנה: זרם ישר  1.1A/9V טעינה מהירה: יציאה: זרם ישר 

משקל: 173 גרם מידות: קוטר: 93 מ״מ גובה: 5.8 מ״מ 

אופן השימוש
יש לחבר כבל USB תקני למתאם AC. נורית הלד תהבהב 3 פעמים.

יש להניח את מכשיר הסלולאר להתחלת טעינה. הנורית תידלק באופן קבוע.

במקרה של תקלה, נורית החיווי תהבהב ברציפות או שהלוח ייכבה באופן אוטומטי.

הערות
1. יש להשתמש במתאם עם יציאה של זרם בן 2 אמפר בפועל. המטען האלחוטי 

דורש זרם ישר 2A/5.0V. פעולה במתח נמוך מדי עלול לגרום לטעינה לא יציבה.

2. על מנת למנוע אפשרות של פגיעה בתוכן מגנטי, אין לקרב למכשיר כרטיסים 

על פס מגנטי או רכיב אלקטרוני מובנה כגון כרטיסי אשראי וכד’.

3. יש לוודא שהלוח העליון אינו מתחמם יתר על המידה. היה ויתחמם, יש להסיר 

את הטלפון ממנו ולכבות את המטען האלחוטי. לאחר התקררותו, יש לנסות 

לבצע טעינה אלחוטית שוב.
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הנחיות בטיחות

 1. מחשש לקצר או לסכנת התחשמלות, אין לפרק את המכשיר או השליכו לתוך 

    אש או מים.

 2. מחשש לקצר או לנזק למעגל, אין להשתמש במטען האלחוטי בסביבות חמות 

    או לחות במיוחד או בסביבה מאכלת.

 3. יש לשמור מרחק של לפחות 20 ס״מ בין המטען האלחוטי לכל מכשיר רפואי 

     מושתל )קוצבי לב, מכשיר שמיעה וכד׳( על מנת למנוע הפרעה אפשרית 

    לפעולתם של מכשירים רפואיים.

 4. יש להרחיק את המכשיר מהישג ידם של ילדים ויש לוודא שהמטען האלחוטי 

    לא ישמש בידם כמשחק מחשש לתאונות לא רצויות.
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שאלות נפוצות ופתרונן
1. מדוע נורית הלד ממשיכה להבהב והטלפון אינו נטען?

- יש לוודא שמכשיר הטלפון שלך תומך טעינה אלחוטית.

- יש לוודא שמצאת את מצב הטעינה המתאים.

- יש לוודא שספק הכוח מספק זרם בן 2 אמפר.

2. מדוע הטעינה איטית יותר מהמטען המקורי שהגיע עם הטלפון שלי?
דבר זה תלוי במקלט שבטלפון שלך. הזרם שהועבר דרך הסליל המובנה בטלפון 

שונה מזה שעובר דרך הסליל החיצוני.

3. האם הקרינה של טעינה אלחוטית מזיקה לבריאות?
המטען האלחוטי מדגם wch430 אינו פולט כל קרינה בלתי מייננת ולכן אינו 

מזיק לבריאות בני אדם.

4. המכשיר שלי מתחמם תוך כדי טעינה. האם זה דבר רגיל?
כאשר לא טוענים את המכשיר בסביבת טעינה טובה, פיזור החום עשוי להיות 

לקוי ולגרום למכשיר שלך להתחמם במהלך הטעינה. למטען האלחוטי מדגם 

wch 430 יש פונקצית הגנה מפני התחממות יתר.
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חברת ברקום שיווק והפצה בע”מ  )להלן “ברקום”( מתחייבת בזאת, למתן אחריות למוצר, 
 בהתאם לתנאים המפורטים להלן:

“מוצר” – הוא מוצר המיובא ע”י חברת ברקום אשר נרכש ע”י הלקוח, ואשר הוצמדה לו 
 תעודת אחריות זו.

 תקופת האחריות למוצר זה מתחילה במועד הרכישה, ולמשך 12 חודשים.
 תעודה זו תהא בתוקף בכפוף להצגת קבלה/חשבונית רכישה ע”י הלקוח בלבד.

ברקום מתחייבת כלפי הלקוח כי, בתקופת האחריות ובכפוף לשימוש רגיל וסביר במוצר, 
בתנאי הפעלה רגילים, המוצר יהא ללא פגמים.

הלקוח מחויב בזאת לקרוא היטב את הוראות השימוש המצורפות למוצר ולהפעיל את 
המוצר בהתאם למפורט בהוראות אלו. אחריות ברקום כלפי המוצר, כמפורט בתעודה זו, 

 מכסה ליקויים במוצר אשר נובעים משימוש רגיל וסביר במוצר.
 בכל מקרה, ומבלי לפגוע בכלליות, אחריות זו אינה כוללת ליקויים אשר נגרמים בשל:

א. תוכנה, חומרה, ממשק או חומרי עזר שלא סופקו ע”י ברקום או אשר אינם מתוצרת 
 מקורית.

 ב. שינוי במוצר או בחלק ממנו, אשר נערכו ע”י הלקוח או צד ג’, שלא באישור ברקום.
ג. תחזוקה לא מוסמכת, לא נכונה או בלתי מספקת שבוצעה ע”י הלקוח או ע”י כל צד 

 שלישי.
 ד. שימוש במוצר שלא בהתאם להוראות ההפעלה שלו בהתאם לייעוד המוצר.

ה. נזק, שבר או אבדן למוצר, שנגרם כתוצאה מרשלנות או הזנחה של הלקוח או כתוצאה 
משריפה, מכת ברק, שיטפון, הצפה, קצר חשמלי או כל סיבה אחרת המצויה מחוץ 

תעודת אחריות
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 לשליטתה של חברת ברקום.
אם יסתבר לברקום כי מוצר חומרה המצוי תחת אחריות, הוא פגום או לקוי, תחליט ברקום, 

עפ”י שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם למדיניות החברה, אם לתקן את המוצר או להחליף 
 אותו, או מרכיבים ממנו, למוצר חליפי מחודש. 

ללקוח לא תהא כל טענה כלפי ברקום או מי מטעמה בשל כך.
למעט ההתחייבויות הכלולות בתעודה זו, מובהר כי, בשום מקרה לא יהיו ברקום או מי 

מטעמה אחראים כלפי הלקוח או כלפי צד ג’ כלשהו לנזק ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות 
אבדן או מחיקת מידע, אובדן הכנסות או רווחים אשר עלולים להיגרם כתוצאה משימוש 

במוצר, כתוצאה מאי תקינותו או כתוצאה מפעולות לצורך מתן שירות למוצר. לפניות 
בנושא שרות: info@barcom.co.il או בטלפון: 08-9355925




