יבואן ומפיץ רשמי בישראל :שחורי תקשורת סלולרית בע”מ

תעודת אחריות

הפעל אחריות דיגיטלית למכשירך

וקבל שנת אחריות נוספת במתנה*!

* מותנה בהפעלת האחריות הדיגיטלית תוך  30יום מתאריך הרכישה
לקבלת קישור ישיר להורדת האפליקציה
להפעלת האחריות הורד את אפליקציית
שלח  SMSעם המילה "אחריות" למספר
" "Warranteerבחנויות

להפעלת האחריות הדיגיטאלית יש להיכנס לתמיכה באתר החברה

www.midland.co.il

הורד את אפליקציית " "Warranteerבחר באפשרות ״סרוק את אריזת המוצר״
ועקוב אחר ההוראות .פרטי האחריות ישלחו לנותן השירות והאחריות תופעל אוטומטית
שם משפחה

שם פרטי

כתובת
מקום הרכישה
חותמת החנות

טלפון
מוצר/דגם

תאריך הרכישה

מס' חשבונית

מספר סידורי

תקופת האחריות היא למשך  12חודשים מיום הרכישה ,ותקפה אך ורק בצרוף חשבונית הקניה ממשווק שהוסמך על ידנו כמשווק מורשה.
במידה והופעלה אחריות דיגיטאלית ,תוקף האחריות יהיה  24חודשים מיום הרכישה.
אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך  14ימי עבודה ( מיום מסירת המוצר בתחנת שירות או החנות שבה נרכש המוצר) כל קלקול
שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות ,או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש ,ללא תמורה.
החברה רשאית לדרוש תמורה בעד התיקון ,במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן:
פגמים או נזקים שנגרמו כתוצאה מחשיפה לטמפרטורות קיצוניות ,תנאי מזג אוויר קשים ,לחות או רטיבות כתוצאה משימוש שלא בהתאם
להוראות .האחריות אינה מכסה פגם כתוצאה מנפילה ו/או חלקי פלסטיק חיצוניים שנשרטו או ניזוקו לאחר הרכישה .שימוש במוצר בניגוד
להוראות השימוש ,זדון או רשלנות של הצרכן ,שבר מכול סוג שהוא ,במקרה של תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו,
כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן.
סוללה הינה מוצר מתכלה והאחריות לסוללה תקפה רק כאשר ביצועי הסוללה בתקופת האחריות נמוכים מ 50% -מהביצועים שצוינו
בעת רכישת המוצר.
שימו לב :בשימוש בדיבוריות מידלנד ,יש להקפיד ולוודא שכיסוי המגן של שקע הטעינה ושקע מחבר התקן השמע החיצוני ()AUX
סגורים היטב .תיקון במקרה של חדירת מים כתוצאה מכך שהכיסויים לא נסגרו היטב לא יהיה במסגרת האחריות.
בכל מקרה של שאלה או תקלה במוצר ,ניתן לפנות אלינו לשירות לקוחות בטלפון 1700-700-085 :בימים א׳-ה׳ בין השעות 17:00-09:30
הוראות בטיחות כלליות לשימוש בספק כוח
· ודא כי מתח ההזנה (מתח הרשת) מתאים למתח ההפעלה המצוין על הספק
· אין לגעת בספק הכוח בידיים רטובות
· אין לפתוח את מכסה הספק בכל מקרה  -סכנת מתח גבוה!
· הרחק את הספק מטמפרטורות גבוהות
· הספק מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד ולא לשימוש חיצוני חשוף לשמש ישירה גשם או לחות
· תקע החשמל מהווה את אמצעי הניתוק ,יש להקפיד ולתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש
· במקרה של התחממות יתר של ספק הכוח ,יש לנתקו ממתח ההזנה ולפנות למעבדת שירות
הוראות אזהרה לסוללה:
אין לחשוף את הסוללה לחום גבוה כגון :אור שמש ,אש וכדומה
אין להשליך את הסוללה לאשפה ,אלא במתקני מחזור המיועדים לכך
זהירות סכנה! החלפה שגויה של סוללה עלולה לגרום לפיצוץ ,יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה.

שחורי תקשורת

 12חודשי
אחריות נוספים

מתנה

מותנה בהפעלת
האחריות הדיגיטלית

