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 פונקציות המכשיר .1
 

 

 

 דיגיטלית המראה את רמת האנרגיה LCDצוגת ת .1

 הפעלה וכיבוי פתורכ .2

 DC5V 2Aנקודת פלט ראשונה:  .3

 LEDפנס  .4

 DC5V 2.1A/1Aנקודת פלט שנייה:  .5

 וראות הפעלה:ה

פעלת התצוגה ותחילת הליך פעם אחת להכפתור הפעלה/כיבוי: לחצו על ה
 .ההטענה

 .באמצעות כבל פון אותו אתם מעוניינים להטעיןסמארטל מכשיר זה חברו
 תחיל להטעין את המכשיר השני באופן אוטומטי. ת הסוללה

  .סוללת הגיבויהתצוגה הדיגיטלית מראה את סטאטוס המצב הנוכחי של 
עד  –מתאים להטענה  Microנמוכה, נא להשתמש בכבל  סוללת הגיבויכאשר 

 .100%-שהמספר שעל גבי התצוגה הדיגיטלית יגיע ל
 

לבין התצוגה במסך שמראה את רמת  בין רמת הסוללה בפועלתיתכן סטייה 
 האנרגיה.

 .LED-פנס ה שתי לחיצות מדליקות ומכבות את •

 

 אביזרים .2

 המארז כולל: 
 X ECO 5401 סוללת גיבוי  •
 X1לטעינה  Microכבל  •
 X1מדריך למשתמש  •

 



 ידע בטיחותי מ .3

 החדיר חפצים לתוך המכשיר או לפרקו.אין לשבור, ל
 אש, מים או טמפרטורות גבוהות.ל מכשיר זה לחשוףאין 
יש להפסיק  –כל שינוי במבנה או בעיית התחממות יתר חמורה  מופיעאם 

 .מיידי ר באופןאת השימוש במכשי
יה לגרום לקצר, התלקחות, פגיעה אזהרה: התעלמות מהנחיות אלה עשו
 במכשיר, התחשמלות וסכנות נוספות.

 

 תעודת אחריות                     
 "( מתחייבת בזאת, למתן אחריות למוצר, בהתאםברקום)להלן "ברקום שיווק והפצה בע"מ חברת 

 לתנאים המפורטים להלן:
אשר נרכש ע"י הלקוח,  והשירות ניתן ע"י חברת ברקום ברקום חברת  המיובא ע"יהוא מוצר  –"מוצר"  .1

 ואשר הוצמדה לו תעודת אחריות זו.

 חודשים. 12 ת למוצר זה מתחילה במועד הרכישה, ולמשך תקופת האחריו .2

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

עלה מתחייבת כלפי הלקוח כי, בתקופת האחריות ובכפוף לשימוש רגיל וסביר במוצר, בתנאי הפברקום  .4

 .רגילים, המוצר יהא ללא פגמים

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

 למפורט בהוראות אלו.

כלפי המוצר, כמפורט בתעודה זו, מכסה ליקויים במוצר אשר נובעים משימוש רגיל ברקום אחריות  .6

 וסביר במוצר.

 , ומבלי לפגוע בכלליות, אחריות זו אינה כוללת ליקויים אשר נגרמים בשל:בכל מקרה

 .מקוריתאו אשר אינם מתוצרת ברקום וכנה, חומרה, ממשק או חומרי עזר שלא סופקו ע"י ת .א

 .ברקום שינוי במוצר או בחלק ממנו, אשר נערכו ע"י הלקוח או צד ג', שלא באישור .ב

 תחזוקה לא מוסמכת, לא נכונה או בלתי מספקת שבוצעה ע"י הלקוח או ע"י כל צד שלישי. .ג

 ר שלא בהתאם להוראות ההפעלה שלו בהתאם לייעוד המוצר.שימוש במוצ .ד

נזק, שבר או אבדן למוצר, שנגרם כתוצאה מרשלנות או הזנחה של הלקוח או כתוצאה משריפה, מכת  .ה

 .ברקוםברק, שיטפון, הצפה, קצר חשמלי או כל סיבה אחרת המצויה מחוץ לשליטתה של חברת 

, עפ"י שיקול ברקוםאחריות, הוא פגום או לקוי, תחליט כי מוצר חומרה המצוי תחת ברקום לאם יסתבר  .7

, אם לתקן את המוצר או להחליף אותו, או מרכיבים ממנו, החברהדעתה הבלעדי ובהתאם למדיניות 

 או מי מטעמה בשל כך.ברקום למוצר חליפי מחודש. ללקוח לא תהא כל טענה כלפי 

או מי מטעמה אחראים ברקום מקרה לא יהיו  למעט ההתחייבויות הכלולות בתעודה זו, מובהר כי, בשום .8

כלפי הלקוח או כלפי צד ג' כלשהו לנזק ישיר, עקיף או תוצאתי, לרבות אבדן או מחיקת מידע, אובדן 

ה הכנסות או רווחים אשר עלולים להיגרם כתוצאה משימוש במוצר, כתוצאה מאי תקינותו או כתוצא

  08-9355925או בטלפון: info@barcom.co.ilא שרות:לפניות בנוש מפעולות לצורך מתן שירות למוצר

 


