
     תפעול:
• טעינת ההתקן שלך:

יש לחבר את כבל ה-USB להתקן הדיגיטלי שלך Power Bank.  טעינה תחל 
אוטומטית עם הלחיצה על כפתור המתח.

•חיווי נורית לד:
 - יש ללחוץ על כפתור המתח. הפנס וחיוויי הלד יידלקו ולאחר 3 שניות, חיוויי הלד יכבו מעצמם.

 - במהלך טעינת Power Bank, נוריות חיווי הלד יידלקו בשלבים שיציגו את 
קיבולת הטעינה הנותרת.

 - כאשר ה-Power Bank יתמלא לגמרי, כל נוריות הלד יידלקו בצורה קבועה. 
(מומלץ להמשיך את הטעינה למשך שעה נוספת על מנת להשלים את הטעינה עד 

סופה)
נורית 1 מהבהבת = פחות מ-20%

נורית 1 קבועה = 20% עד 40%
2 נוריות = 40% עד 60%
3 נוריות = 60% עד 80%

4 נוריות = 80% עד 100%
• הדרכת לשימוש בפנס:

יש ללחוץ על כפתור המתח. הפנס וחיוויי הלד יידלקו ולאחר 3 שניות, חיוויי הלד 
יכבו מעצמם. על מנת לכבות את הפנס, יש ללחוץ שוב על כפתור המתח.

:Power Bank-טעינת ה •
.Power Bank-1. יש להשתמש במטען מאיכות טובה לטעינת ה

2. יש לחבר את כבל ה-USB למחשב ול-Power Bank על מנת לטעון אותו.
     אזהרות והתראות:

אין לנקב את המוצר, להשליכו, להפילו, לכופפו או לשנותו.
אין להשליך מוצר זה ללהבה או למים.

אין לקצר את הסוללה באמצעות עצמי עופרת או מתכת.
יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

יש למחזר את המוצר בהתאם לתקנות המחזור והשמירה על הסביבה.

Power Bank
מדריך למשתמש

.Power Bank תודה לך על רכישת
מומלץ לקרוא מדריך משתמש זה בעיון על מנת ללמוד את תכונות המכשיר ואת 

הפעלתו לפני שימוש ראשון בו.
Power Bank מציע דרך מצוינת לטעון את ההתקנים הדיגיטליים שלך בכל מועד 

ובכל מקום ולהימנע מאי הנעימות שבסוללה ריקה.



Power Bank – תעודת אחריות

חברת ברקום שיווק והפצה בע"מ (להלן "ברקום") מתחייבת בזאת, למתן 
אחריות למוצר, בהתאם לתנאים המפורטים להלן:

Power Bank" .1" – הוא מוצר המיובא ע"י חברת דלק והשירות ניתן ע"י 
חברת ברקום אשר נרכש ע"י הלקוח, ואשר הוצמדה לו תעודת אחריות זו.
2. תקופת האחריות למוצר זה מתחילה במועד הרכישה, ולמשך 6 חודשים.

3. תעודה זו תהא בתוקף בכפוף להצגת קבלה/חשבונית רכישה ע"י 
הלקוח בלבד.

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

5. הלקוח מחויב בזאת לקרוא היטב את הוראות השימוש המצורפות 
למוצר ולהפעיל את המוצר בהתאם למפורט בהוראות אלו.

6. 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 לשליטתה של חברת ברקום.
7. 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.
8. 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


