 .10הוראות בטיחות לשימוש במכשיר iTrack+
הוראות בטיחות לשימוש במכשיר:
מנע חדירת מים או לחות .הרחק אותו מטמפ' קיצוניות כגון ליד רדיאטור או תנור חם או מקום
הפתוח לשמש .הרחק אותו מנרות דולקים ,סיגריות וסיגרים דלוקים ,להבה גלויה וכו'.
מנע נפילת עצמים או התזות נוזלים כולל חומצות כלשהן על המכשיר.
חבר אותו רק למצבר המספק רמת מתח המסומנת בעמוד  4בחוברת זו.
את מכשיר האייטרק פלוס יש להתקין על ידי מתקין מוסמך בלבד .עבודה של הדיוט עלולה לגרום
לקצר במכשיר ולתקלות עתידיות .ההתקנה על אחריותכם בלבד.
אזהרה :לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע או צמת החוטים בתחליפים לא מקוריים .חיבור
לקוי עלול לגרום להתחשמלות ולקצר ברכב שלכם .אין להשתמש בכל מאריך מכל סוג שהוא.
המכשיר מיועד לשימוש פנים בלבד ולא במקום החשוף לשמש ,גשם וכו'.
תקנון שימוש:
עם שימוש במכשיר אתם מסכימים לתקנון החברה אשר מופיע בכתובת:
 http://www.itrack.co.il/pdf/rules.pdfכמו כן ,ניתן להשיג את התקנון במשרדי החברה.
אזהרות בדבר קרינה בלתי מיינת וגלי רדיו:
המכשיר מאפשר תקשורת אלחוטית באמצעות גלי רדיו ,ולכן מכיל מקלט ומשדר .רמת הקרינה
המותרת אשר נקבעה ע"י האגף למניעת רעש וקרינה היא  1.6W/Kgבממוצע ל 1-גרם רקמה לפי
שיטת הבדיקה האמריקאית .מכשיר זה פולט קרינה בעוצמה של  0.3W/Kgועומד בדרישות התקן.
השפעת גלי הרדיו ,ומכשיר סלולארי בפרט ,יש להרחיק מרחק של  30-50ס"מ מכל ציוד רפואי
הנישא או המושתל בגוף החולה.
משרד הבריאות ממליץ להורים לצמצם ככל האפשר את חשיפת הילדים לטלפונים סלולאריים.

 .11תעודת אחריות
לקוח יקר ,אנו מודים לך על בחירתך לרכוש את מכשיר  ,iTrack+ומקווים שתפיק את המרב.
תוקף האחריות למכשיר –  12חודשים מיום הרכישה.
תנאי האחריות
 (1אחריות זו בתוקף רק כאשר מצורפת חשבונית\קבלת קניה.
 (2במהלך תקופת האחריות אייטרק מתחייבת לתקן ללא תמורה כל קלקול שיתגלה במוצר
לרבות החלפת חלקים במוצר וזאת ככל ובמידה ותידרש.
 (3אייטרק מתחייבת לתקן ולהשתמש בחלפים חדשים ומקוריים.
 (4אייטרק מתחייבת לתקן את המכשיר תוך  10ימים מיום מסירתו למעבדה.
 (5במידה ונדרש החלפה של המכשיר ,המכשיר התקול יישאר רכוש של אייטרק.
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 (6לאחר החזרת המכשיר מתיקון ,המוצר המתוקן יהיה מכוסה על ידי האחריות ליתר תקופת
האחריות ,ותקופת האחריות לא תוארך עקב תיקונים והחלפות.
 (7במידה ונדרש החלפה של המכשיר ,הצרכן יודע ומסכים לכך שהתוכן והמידע אשר מצוי
במכשיר יתאפס להגדרות היצרן.
 (8אייטרק מתחייבת למסור לצרכן לאחר התיקון אישור בכתב ובו פירוט על מהות התיקון
ומהות החלקים שהוחלפו.
 (9תיקון או החלפת המוצר יתבצע במשרדי אייטרק .הוצאות המשלוח יחולו על הצרכן.
 (10אייטרק תהא פתורה ממלוא חובתה שעל פי תעודה זו במידה והוכיחה כי מקור הקלקול
בנזק מכוון שגרם הלקוח ו/או במקרה של רשלנות מטעם הלקוח ו/או אי מילוי הנחיות אייטרק
אשר נמסרו לצרכן עם קבלת המוצר .ו/או באחד או יותר מהמקרים הבאים:
 קלקול הנגרם כתוצאה מהפעלה או טיפול שאינו על פי הוראות השימוש. נזק אשר יגרם למוצר כתוצאה משבר )מכל סיבה(  ,תאונה ,מכה ,נפילה ,לחץ על המכשיר,השחתה ,הזנחה ,רשלנות בזדון או בשוגג ,חדירת חול ,אבק או נוזל לגוף המכשיר.
 חדירת מים או כל נוזל אחר. כוח עליון ו/או נזק שנגרם כתוצאה מאירוע שהתרחש לאחר מסירת המכשיר ללקוח. קלקול בעקבות חיבור לקוי ו/או שימוש בצמת חוטים שאינה סופקה עם הערכה. בוצע במכשיר טיפול או תיקון על-ידי מי שאינו מוסמך מטעמנו. מקרים של חוסר זמינות  GPSאו כיסוי אנטנה סלולארית או עקב כל הפרעה אלחוטיתשאינה נובעת מליקויים במכשיר.
 התקנת המכשיר ברכב הינה באחריותו הבלעדית של הצרכן ,אלא אם צוין אחרת במעמדהרכישה.
לקוח נכבד ,על מנת לשפר את השרות הניתן לך ,אנא שמור על חוברת זו בצמוד
לחשבונית\קבלת הקניה .אחריות זו בתוקף רק כאשר החשבונית\קבלה מצורפת.
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