גוף תאורה Yeelight Crystal Pendant
מדריך למשתמש ותעודת אחריות

אנא קראו את המדריך למשתמש טרם השימוש במוצר

לרישום אחריות דיגיטלית נא להיכנס לאתר:
www.ronlight.co.il/Warranty
אין לשכפל ,להעתיק ,לשנות ,להפיץ ,לתרגם ,להמיר מסמך זה ללא
הסכמה כתובה מרונלייט

מפרט המוצר
דסקית התקנה לתקרה

____________________
כבל חשמלי

גוף המנורה

תאורת סביבה

קיבוע לקיר

בורג קודח

קיבוע לקיר

הוראות התקנה
 .Iקדיחת החורים
 .1יש להוציא את גוף התאורה ושאר האביזרים מהאריזה.
 .2לאחר מכן ,נקבע את מיקום ההתקנה.

אין לשכפל ,להעתיק ,לשנות ,להפיץ ,לתרגם ,להמיר מסמך זה ללא
הסכמה כתובה מרונלייט

כבל תמיכה

 .3את החורים יש לקדוח בעזרת מקדחה חשמלית  8מ"מ )עומק קידוח40 :
מ"מ( ולהרכיב את אביזר הקיבוע בחורים.

 .IIקיבוע הלוח האחורי
 .1יש להבריג את הבורג הקודח אל מתקן הקיבוע .אין להדק את הבורג
עד הסוף ,אלא להשאיר מרווח של כ 3-5-מ"מ.
 .2יש למשוך את הכבל משרוול הסיליקון בצדו האחורי של דסקית
ההתקנה לתקרה ולהתאימו לגובה הרצוי.
 .3יש להכניס את הבורג הקודח שהותקן אל החור הייעודי להשחלת
הכבל ולקבע את הבורג בצדו הצר של החור.

 .4יש להבריג בורג קודח נוסף אל החור השני ולהדק את הלוח האחורי.

*כדי למנוע נפילות ,יש לוודא כי הלוח מהודק היטב.
 .IIIחיווט
 .1יש לחשוף את החוטים החשמליים בתוך הכבל בחלק שאורכו 6-8
מ"מ.
 .2יש לחבר את קו האפס ,קו ההארקה ואת הקו הניטרלי על פי
הסימנים  ,Nו L-בהתאמה .לאחר מכן ,יש להדק את הברגים
במגעים.
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הסכמה כתובה מרונלייט

כבל

 6-8מ"מ

**אזהרה ,סכנת התחשמלות.

*יש לנתק את החשמל לפני פירוק המוצר.
*לשימוש ביתי בלבד.

 .IVהרכבת דסקית ההתקנה לתקרה
 .1יש להתאים את אורך הכבל בהתאם לגובה כבלי התמיכה .ניתן
לאחסן את שארית הכבל בדסקית ההתקנה לתקרה.
 .2יש להרכיב את מכסה הדסקית.
 .3יש להבריג את שני הברגים של כבלי התמיכה למכסה דסקית
ההתקנה לתקרה על מנת לקבע אותם.

 .Vהתקנת גוף התאורה
 .1יש לחבר את שני כבלי התמיכה אל גוף התאורה ולהתאים את אורכם.
 .2יש להשחיל את הכבל החשמלי דרך הטבעת המפוצלת.
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 .3יש לוודא כי גוף התאורה מיושר היטב .ניתן ללחוץ על החיבור כדי
להתאים את גובה כבלי התמיכה ולשמור על גוף התאורה מיושר.

יש להשחיל את
כבלי התמיכה
וללחוץ על החיבור
כדי להתאים את
גובהם

טבעת

שליטה חכמה

 .1ניתן להוריד את אפליקציית  Yeelightמה.App Store-
 .2יש להדליק את האור ,לפתוח את האפליקציה ולחבר את גוף
התאורה לאפליקציה על פי ההנחיות.
*יש לוודא כי קיימת רשת  Wi-Fiזמינה עם גישה לאינטרנט.
*ניתן להפעיל גוף תאורה זה גם עם השלט הרחוק של .Yeelight

אפשרויות המוצר

 CRIגבוה

גובה מתכוונן

גישה מרחוק

עדכון קושחה

ניתן לעמעום

פקודות קוליות חכמות

blutooth4.2BLE

כיצד לאפס את התאורה
אין לשכפל ,להעתיק ,לשנות ,להפיץ ,לתרגם ,להמיר מסמך זה ללא
הסכמה כתובה מרונלייט

אור לבן מתכוונן

התאמה למרחב

יש להפעיל ולכבות את המתג של גוף התאורה  5פעמים ברצף )הדלקה
וכיבוי במשך  2שניות בכל פעם( כעת לאחר הבהוב בן  5שניות ,התאורה
מאופסת.
* כאשר נעשה שימוש בגוף התאורה בסביבת רשת חדשה ,יש לאפס אותה
לפני התחברות אל הרשת החדשה.

אזהרות
 .1יש לבדוק כי המתח החשמלי מתאים לפני השימוש במוצר זה .שימוש
במוצר במתח לא תקין עלול להסב נזק למוצר ולגרום למפגעי בטיחות.
 .2הנורה אינה ניתנת להחלפה על ידי המשתמש .הנורה הכלולה בגוף
התאורה תוחלף אך ורק
על ידי היצרן ,סוכן השירות או גורם מוסמך דומה.
 .3התאורה מייצרת חום במהלך הפעולה .יש לשמור על אוורור תקין.
 .4המכשיר אינו מנותק מהחשמל לאחר כיבוי האויר על ידי השלט הרחוק
של  Yeelightאו אפליקציית  .Yeelightלכן ,אין לגעת ,להחליף או לפרק את
גוף התאורה .הדבר עשוי לגרום לסיכוני התחשמלות ,פציעה ואפילו מוות.
 .5לא מומלץ להתקין את גוף התאורה עם עצמים נוספים בסביבתו בטווח
של  38ס"מ.

* יש לנתק את אספקת החשמל לפני ההתקנה.
* יש לעקוב בקפידה אחר הליך ההתקנה למניעת סיכוני שריפה ,התחשמלות,
נפילת אהיל או תאונות אחרות.

* יש להיעזר בחשמלאי מוסמך להתקנת או תחזוקת המכשיר .על החיווט לעמוד
בתקן  IEEEאו בכללים והתקנות המקומיים.

הצהרת תאימות של האיחוד האירופי
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חברת  Qingdao Yeelink Information Technology ltd.מצהירה בזאת כי ציוד
אלקטרוני זה עומד בהנחיות ,תקנות ותקני היישום האירופאיים.

אזהרת פסולת אלקטרונית וציוד אלקטרוני )(WEEE
על מנת להבטיח סילוק נכון של מוצר זה על פי הנחיות האיחוד האירופי ,אין
לסלקו עם הפסולת הביתית .כדי למנוע פגיעה אפשרית בסביבה או
בבריאות האדם כתוצאה מסילוק פסולת בלתי מבוקר ,יש למחזר אותו
באחריות על מנת לקדם שימוש חוזר ובר קיימא במשאבי הטבע.
להחזרת המכשיר המשומש שלך ,יש להשתמש במערכות המחזור והאיסוף
או לפנות לסוכנות המכירות בה נרכש המוצר .מוכר מורשה יוכל לסלק מוצר
זה למחזור בתהליך הבטוח לסביבה.
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תעודת אחריות למוצר
הגדרות
במסגרת כתב אחריות זה ,למונחים שלהלן המשמעות המפורטת לצידם:
•

"רונלייט"  -יבואנית המוצר ארצה ומשווקת המוצר ,רונלייט הלת' בע"מ ,ח.פ,513147751 .
מרח' יוסף ספיר  ,6ראשון לציון support@ronlight.co.il ,טל',073-244-6060 :
פקס'.03-9625902 :

•

"המוצר"  Yeelightאשר יובא ארצה על ידי רונלייט ונשוא כתב אחריות זה.

•

"לקוח"  -מי שמחזיק כדין במוצר אשר יובא ארצה על ידי רונלייט בלבד וכן בכתב אחריות
זה.

•

"משווק מורשה"  -הגוף המורשה על ידי רונלייט לשווק את המוצר ללקוח.

•

"תחנת שירות מורשת"  -תחנת שירות/מעבדה למתן שירותים טכניים למוצר.

•

"נקודת המכירה"  -נקודת המכירה/בית העסק בו נמכר המוצר ללקוח.

השירות במסגרת כתב אחריות זה מוגבל וכפוף לתנאים הבאים:
.1

האחריות למוצר ,לרבות מטען המוצר וסוללת המוצר ,הינה לתקופה של שנה אחת )12
חודשים( ממועד רכישת הלקוח את המוצר ו/או אספקת המוצר ללקוח ,לפי המאוחר
מביניהם )"תקופת האחריות"(.

.2

מובהר בזאת כי בכל הנוגע לאביזרים נלווים למוצר ,אשר מצויים בערכת המוצר בעת
רכישתו )באם מצויים שכאלה( ,אלה ניתנים ללקוח כמתנה ותקופת האחריות בגינם הינה
 30ימים ממועד רכישת הלקוח את המוצר ,זאת כאמור לעיל למעט לעניין מטענו החשמלי
של המוצר ואשר לו ניתנת מלוא תקופת האחריות כהגדרתה לעיל.

.3

כתב אחריות זה והאחריות שמכוחו תקפים אך ורק למוצר שיובא לישראל על ידי רונלייט
ולא יחולו על כל מוצר שיובא ארצה שלא על ידי רונלייט .כמו כן אחריותה של רונלייט
מוגבלת למוצרים המצויים בגבולות הארץ בלבד.

.4

מוצר אשר במרוצת תקופת האחריות נתגלה כלקוי בבדיקת מעבדה של רונלייט ו/או מי
מטעמה ,יתוקן על ידי רונלייט ו/או מי מטעמה ו/או יוחלפו בו חלקים פגומים ו/או חלקים
אשר לא תפקדו כהלכה ,זאת בחלקים חדשים ומקוריים ובהתאם לשיקול דעתה המקצועי
של רונלייט ו/או מי מטעמה .למעט במקרים בהם ,על פי סייגי כתב אחריות זה ו/או על פי
הסייגים הנקובים בדין ,לא תחול האחריות הניתנת ללקוח ,כל תיקון ו/או החלפה כאמור
בתקופת האחריות ייעשו על חשבונה של רונלייט .רונלייט ו/או מי מטעמה ימסרו ללקוח
אישור על ביצוע התיקון האמור והכולל פירוט של מהות התיקון והחלקים שהוחלפו במוצר,
באם הוחלפו .ההתחייבות לתיקון כאמור בכתב אחריות זה בכלל ובסעיף זה בפרט כפופה
להוראות ולסייגים שבכתב אחריות זה ובכל דין.

.5

נבצר מרונלייט ו/או מי מטעמה לתקן את המוצר וזאת מכל סיבה שהיא ולאחר שנתגלה
במוצר ליקוי כאמור לעיל – רונלייט ו/או מי מטעמה יספקו ללקוח מוצר חדש זהה או מסוג
ואיכות דומים ושווי ערך .לחלופין תשיב רונלייט ללקוח את התמורה ששילם בעד המוצר,
אין לשכפל ,להעתיק ,לשנות ,להפיץ ,לתרגם ,להמיר מסמך זה ללא
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הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של רונלייט .ההתחייבות לאמור בכתב אחריות זה בכלל
ובסעיף זה בפרט ,כפופה להוראות ולסייגים שבכתב אחריות זה ובכל דין.
.6

קבלת המוצר בידי הלקוח ,בעת הרכישה ובעת קבלתו מבדיקה ו/או מתיקון ,מהווה אישור
מצד הלקוח כי בעת קבלת המוצר בידיו המארז החיצוני של המוצר וחלקי המוצר החיצוניים
חפים מכל פגם.

.7

היה והמוצר תוקן או הוחלף על ידי רונלייט ו/או מי מטעמה ,תוסיף ותחול האחריות שלפי
כתב אחריות למוצר המתוקן או המוחלף וזאת ליתרת תקופת האחריות .תקופת האחריות
לא תוארך מעבר לתקופת האחריות המקורית עקב תיקונים ו/או החלפות .המוצר
המקולקל ,אם הוחלף ,וכל חלק שהוחלף במוצר ,אם הוחלף ,יהיו לאחר ההחלפה לרכוש
רונלייט ו/או מי מטעמה.

.8

בכל מקרה של מימוש האחריות ו/או מסירת המוצר לתיקון בתקופת האחריות ,יתבקש
הלקוח להציג לרונלייט ו/או מי מטעמה את מדבקת האחריות המקורית שעל גבי המוצר.
כן יתבקש הלקוח להסיר וליטול עמו כל אביזר הצמוד למוצר ,בין אם כזה המחובר למוצר
ובין אם לאו ,וזאת טרם מסירת המוצר לתיקון ולרונלייט לא תהיה כל אחריות לאביזר
כאמור.

.9

עת נמסר מוצר לבדיקה ,רונלייט ו/או מי מטעמה תבדוקנה אותו ובמידת הצורך תתקנה
אותו וזאת עד חלוף  10ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות .נמסר המוצר לנקודת
המכירה ,רונלייט ו/או מי מטעמה יעשו כאמור לעיל עד חלוף  14ימים מיום מסירת המוצר.
שבתות וחגים לא יבואו במנין התקופות שנקבעו בסעיף זה.

 .10על אף כל האמור בכתב אחריות זה ,רשאית רונלייט לדרוש תמורה בעד תיקון שביצעה
במוצר ,בעד הובלתו או בעד החלפתו ,הכל לפי העניין ,במידה ונתברר לפני ביצוע התיקון
שהקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת )או יותר( מהסיבות שלהלן:
) (1כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר ללקוח;
) (2זדון או רשלנות של הלקוח ,לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ולרבות
שימוש באביזרים לא מקוריים ו/או לא ייעודיים ו/או שאינם מאושרים על ידי יצרן המוצר;
) (3חשיפת המוצר לרטיבות ו/או לתנאים סביבתיים בלתי נאותים;
) (4תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היצרן ו/או רונלייט ו/או מי
מטעמן ,בנסיבות שאינן נובעות מהפרת חיוביה של רונלייט לפי כתב אחריות זה;
) (5באם הלקוח לא מסר את המוצר לתיקון במהלך תקופת האחריות.

כתב אחריות זה אינו מכסה התקנות ו/או שינויים שהלקוח ו/או מי מטעמו ביצעו במוצר.
 .11האחריות הכוללת של רונלייט וכל מי מטעמה לתביעת נזקים כלשהם שייגרמו כתוצאה
משימוש במוצר ,ללא קשר לנסיבות אשר גרמו לנזק ,לא תעלה בשום מקרה על מחיר
אין לשכפל ,להעתיק ,לשנות ,להפיץ ,לתרגם ,להמיר מסמך זה ללא
הסכמה כתובה מרונלייט

הרכישה המקורי של המוצר .רונלייט לא תהיה אחראית בשום מקרה לנזקים עקיפים ו/או
מיוחדים ו/או תוצאתיים ו/או נלווים ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בין אם במקרה או כתוצאה
משימוש במוצר ,כולל אך לא מוגבל להפסדים כלשהם העשויים להיגרם בהכנסה ו/או
ברווח ללקוח ו/או לצד שלישי ,עקב שימוש ו/או אי שימוש במוצר או ציוד נלווה ,ותביעות
על ידי צד שלישי עקב שימוש במוצר .רונלייט לא תהיה אחראית בשום צורה.
 .12למעט התחייבותה המפורשת של רונלייט כמפורט בכתב אחריות זה ,לא קיימת כל אחריות
או התחייבות של רונלייט ,בין בכתב ובין בעל פה .כל אחריות למוצר תהיה בהתאם לכתב
אחריות זה ולדין החל בלבד.
 .13עד תום שנה מתום תקופת האחריות רשאי הלקוח לרכוש מרונלייט חלקי חילוף למוצר.
 .14משווק מורשה ו/או תחנת שירות מורשית ו/או כל גוף ו/או כל אדם – אינם מוסמכים על ידי
רונלייט ואינם מורשים על ידה לתת אחריות ו/או מחויבות כלשהי החורגים ממסגרת כתב
אחריות זה.
 .15האחריות על פי כתב אחריות זה תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד ועל הוראות כתב
אחריות זה יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל.
 .16לקבלת שירות יש לפנות לאחת מנקודת השירות של רונלייט )פירוט עדכני של נקודות
השירות מופיעה באתר האינטרנט של רונלייט שכתובתו (www.ronlight.co.il :וכן בנקודת
המכירה בה רכשת את המוצר .קודם לכן ,נא עיינ/י במדריך למשתמש .ייתכן ובדיקת
הוראות השימוש או תכונות המוצר כאמור במדריך תחסוך לך פנייה לנקודת השירות ו/או
המכירה.
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פרטי המוצר
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שנת ייצור_____________ :

תאריך הרכישה______/_____/_____ :

פרטי החנות המוכרת_______________________________________ :

חתימת תחנת השירות/המכירה________________________________ :
חתימת נציג )וחותמת(______________________________________ :
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