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  החשמלי בקורקינט הרכיבהללי כ
 ) 2017כללי הרשויות  נכונים ל ספט (

  .ביטוח לעשות מומלץ .ביטוח או , טסט , רישיון חובת אין
  . בלבד קסדה עם תעשה הרכיבה
 רכיבה על מדרכות מותרת  .כפריים בישובים או ,לאופניים ייעודיים שבילים גבי על תעשה הרכיבה

 . כאשר יש סימון מתאים על המדרכה 
  .מהיר כביש על לרכב אין

   . אנשים בקרבת יתרה בזהירות נהג
 .  הדלקת התאורה הקידמית והאחוריתברכיבה בלילה הקפד על

  .חול או שמן , מים עקב וחלקים רטובים משטחים גבי על מנסיעה הימנע
 40PSI  מומלץה לחץה , בצמיגים לחץ בדוק

  .וכדומה דשא משטחי , חול, עפר בדרכי מנסיעה הימנע
  . ידיים בשתי החזק תמיד .הנסיעה בזמן הכידון את לעזוב אין
  .ו"וכ מכשולים מעברי , קפיצות,תחרויות לצורך בכלי שימוש לעשות אין
  . נוסף נוסע להרכיב אין

  .בישראל הקיימים המעודכנים התעבורה חוקי לפי רכב
  

  : חוקיות 
  . המוצר נבדק ואושר על פי תקנות משרד התחבורה

  
 טיפים ריכוז
 .השימוש לפני והבטיחות שימוש הוראות קרא
 40psi נדרש לחץ  .רכיבה כל לפני אויר לחץ בדוק
 . ואחורה קדימה הכידון הזזת י"ע במוצר חופשים שאין בדוק

 . הנחיות ולקבל לאיזיבייק מייד להיתקשר יש חופש של במקרה
 .שתוכל מתי טען .הנכון הוא ההפך , לטעון מנת על הסוללה את לפרוק צורך אין

 . באחריות יפגע איזיבייק של מורשה נציג י"ע שלא במוצר טיפול
 מעצורים לכוון ברגים לחזק ,המוצר את לבדוק יש . איזיבייק עם קשר צור  ההקניי לאחר חודשכ
 .ו"וכ

 קידמי גלגל נעילת של מצב למנוע מנת על  במעצור קידמי יעשה בזהירות רבההשימוש
 .פתע בעצירת נמוך להיתכופף חובה .האחורי הגלגל והיתרוממות

 . כראוי עוצר לא המעצור כאשר רכבל אין . רכיבה כל בתחילת מעצורים בדוק
  

 השאר מענה באין ,קשר איתנו ליצור תהסס אל . אותך לשרת ורוצים זמינים באיזיבייק אנחנו
  .האפשרי בהקדם אליך לחזור מבטיחים ואנו  Whatsapp או סמס ב הודעה
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  הפעלת הקורקינט 

 
  . לפני שימוש ראשוני עליך לבצע טעינה מלאה

  . ראה בתמונה משמאל:  הטעינה מיקום שקע 
סימן לכך  , ישמע ציפצוף ,1הרם את המתג הראשי למצב 

  . שיש מתח במערכת
 0העבר למצב . משמאל לשקע הטעינה יש מתג ראשי

 0במצב . כאשר הקורקינט לא בשימוש מספר ימים ויותר 
אין מתח עבודה בכלל , הסוללה מנותקת מהמערכת

יום יומי השאר את המתג בשימוש .  והסוללה לא פורקת 
   . 1על מצב 

  
  

  : השלט האלחוטי 
  . י השלט האחוטי בלבד"הקורקינט מונע ומכובה ע

  
 . האזעקה למערכת כשלט והן אלחוטי כמפתח הן משמש השלט

  
 על לחיצה כן לפני  . הברק סימן עם הכפתור על כפולה לחיצה י"ע הדלקה
  . לרכיבה מוכן המוצר דולק הצג כאשר .  הפתוח המנעול

  . לחיצה על כפתור המנעול הפתוח: כיבוי 
  . לחציה על כפתור מנעול סגור: אזעקה 
 . כפתור עם סימן פעמון אדום: איתור 

  
  
  

 להחליף תוכל הסוללה את . CR2025ות מסוג  סוללשתי  יש בשלט
  .   שניםשלש  עדלשנתיים מספיקה הסוללה רגיל בשימוש. בעצמך

 
 

   LCDאופן השימוש בצג 
  

  . יחד ולבים הצג והמצערת מש
  .  כפתורים  מצד ימין3בצג 

) .   מצבי מהירות3יש (תחתון מוריד מהירות , מעלה מהירות : כפתור עליון 
 מצטבר מרחק , חיתמרחק רכיבה נוכ: להצגת לחיצה קצרה כפתור אמצעי 

על הכפתור העליון לחיצה ארוכה . מתח הסוללה בספרות, מיום הקנייה
  . בוי  אור קידמי כי/להדלקה

  . למעלהבצד שמאל מצב הסוללה . המהירות מוצגת  בצד ימין למעלה 
   ) 3 או 2 או 1 (מקסימום מהירות: מצד שמאל למטה 

 שניות מעבירה 2לחיצה על הכפתור העליון והתחתון בו זמנית למשך כ 
   ) ראה פרק נפרד(להגדרות 

  . ל"כיבוי כנ . לחיצה ארוכה על כפתור עליון: הדלקת אור קידמי 
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 : שיש בצג  להגדרה אפשרויות 
  

 CUT OFFמתח ניתוק הקונטרולר 
VOLTAGE   שלש רמות תאוצה 

 שיטה מטרית או אמריקאית  עוצמת תאורה של המסך
 24,36,48מתח הסוללה קביעת   מטיקרוז קונטרול  אוטו

 זמן בדקות שהצג יכבה אוטומטית  התחלה בדחיפה או לא
 הגבלת מהירות באחוזים  ק מהקונטרולרהגבלת הזרם המופ

  
   . לקבל מאיתנופרוט מלא  ואופן ביצוע ההגדרות  ניתן 

   .יכולה לשבש את הביצועים של המוצרהגדרה לא נכונה 
  

  טעינת הסוללה ושמירה 
  

יכול לגרום נזק  י איזיבייק "שימוש במטען אחר שלא אושר ע. י איזיבייק בלבד"יש להישתמש במטען שסופק ע
  . צטבר לסוללה ואף לפיצוץ או שריפהמ

במקרה של שריפה קשה .  תמיד יש סכנה בסוללות ליתיום. בצע הטענה במקום מבודד מחפצים אחרים 
 . במידת האפשר בצע השגחה על הטעינה .   כיבוי עם חול  אפשרי. לכבות עם מיים 

רצוי בסיום , צע טעינה כל פעם שאפשר לכן ב. ההפך הוא הנכון. אין צורך וגם לא נכון לרוקן סוללת ליתיום
 . הרכיבה 

הכנס קודם את פלג  הטעינה לשקע הטעינה בקורקינט ואחר .   הטעינה מתבצעת כאשר נורת המטען אדומה 
  .  תועל לראות את המתח על גבי הצג. כאשר הנורה ירוקה הטעינה היסתיימה .כך לשקע בקיר 

זמן טעינה . ככל שהזמן ארוך יותר כך הקיבולת גבוהה יותר  . ת של הסוללהלזמן הטעינה מצביע על הקיבו
 ) הזמנים נמדדים ממצב של סוללה שעשו בה שימוש מלא ( קצר מצביע על קיבולת נמוכה 

 .  שעות 5  כ  אמפר זמן הטעינה יהיה10במידה ויש לך סוללה של .  אמפר לשעה 2המטען טוען בקצב של 
יש בכך .  לנסות לתקן אותה עי גורם כל שהוא שלא הוסמך עי איזיבייקאין, אין לפרק את הסוללה מהמוצר

 . קרא בעיון את המדריך המסופק עם המטען. סכנה של ממש
  

  שמירה על אורך החיים של הסוללה   
   . כדאי לשמור עליהויום מאוד יקרה כידוע סוללת הלית

מרחקי הרכיבה ,  בתלות תדירות הרכיבה  שנים  וזאת3סוללת הליתיום של איזיבייק תשמש אותך בין שנה ל 
  .   משקל הרוכב ואופן ההקפדה על הכללים לפי המדריך הזה, המצטברים

  
כאשר יש , כאשר המעצורים לא מכוונים נכון , יותר כאשר יש חוסר אויר בגלגלים  הרבה " מתאמצת"הסוללה 

לכן תמיד התחל את .  כל רכיבהכמובן שבעלייה הסוללה מתאמצת מאוד וכן בתחילת .  ו"רוח נגדית וכ
  . הרכיבה בדחיפה קלה

  
לחץ .   לחץ אויר נמוך מקשה מאוד ומאמץ את המנוע והסוללה   ) PSI 40 (בגלגליםלחץ אויר תקין יש לוודא 

  . אויר נמוך יגרום לקיצור משמעותי בחיי הסוללה
רמים יצה עד ידיות המעצור גוגם ללא לחמעצורים שלא מכוונים כראוי ועוצרים את הקורקינט  : מעצורים

סובב את . רפידות המעצורשל יש לוודא שהגלגלים מסתובבים חופשי ללא לחץ .  על המנוע והסוללהץלמאמ
גלגל ,  סיבובים 2  כ  גלגל אחורי יעשה.  ובדוק שהוא ממשיך להיסתובב  אחרי השחרורבאויר הגלגל ביד 

  ) . באויר(.  סיבובים10 כ קידמי 
  . התחלה עם ידית מצערת בלבד מאמצת מאוד את המנוע והסוללה .  התחל בדחיפהיבהבכל תחילת רכ

  
  . צור איתנו קשר מיידי, טעינה או סוללה נושאבכל מקרה של התנהגות מוזרה ב
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  מעצורים ובטיחות 
  

לפני שהמוצר צריך להגיע מהר הוא צריך לעצור מהר , אנחנו מקנים לבטיחות חשיבות עליונה 
 שילדה קשיחה וחזקה וכן בנושא  G3 בתכנון של הושקעו הרבה מאמצי פיתוח לכן .  ומדוייק

  . מעצורים איכותיים בשני הגלגליםב
  

כחודש לאחר רכישת הכלי יש להגיע לחנות ממנה נרכש המוצר או למעבדת איזיבייק לביצוע 

יבדקו , יבדק האם קיים חופש כל שהוא במפרקי השילדה,   יבדקו כל הברגים .בדיקה כללית
יותר מכך .  על מנת שהאחריות תיהיה בתוקףחינם והוא חובהל הוא "הטיפול הנ. המעצורים ויכוונו

  . לטובת הבטיחות של הרוכב
  

יכול (אין לשמן את המעצור .  י מי שיודע היטב איך לבצע כוון"כוון וטיפול במעצורים יעשה רק ע
  . לנקות ולהרכיב, יש לפרק . יתפקד נכון במידה וחדר חול למעצור הוא לא ) לגרום להשבתה שלו

  . והמרחקים המטצברים, תלוי בתדירות הרכיבה .  שנים 3רפידות יש להחליף פעם בשנה עד 
 
  

  :עצירת חרום 
קודם יש .  כאשר יש צורך לבצע עצירה מאוד מהירה חייבים להיתכופף כדי להוריד מרכז כובד

תמיד יש להקדים בלחיצה על ידית . רים בו זמנית להיתכופף ומייד לבצע את העצירה בשני המעצו
  . העצירה  את הגלגל האחורי

  
  .  ללא היתכופפות עלולה להביא להתהפכות מיידית מהירה עצירה

שימוש בקידמי הוא לעזרה לאחורי .  במצב רגיל ברוב המקרים מספיק להישתמש במעצור האחורי
   . מאוד בבטיחות העצירהה גבוהחשיבות שימוש נכון במעצורים בעל .  במידת הצורך

  
  
 
  
  
  

  צמיגים  פנימיות ותקרים 
  

   . CST מסופק עם צמיגים איכותיים של G3.1ה 
במקרה . גם הפנימית איכותית  .   x 2.125 12.5מידת הצמיג 

ברוב המקרים . של תקר החנויות מעדיפות להחליף פנימית 
החליף ההמלצה שלנו היא לתקן את התקר ולא ל. פנימית זולה
 אפשר לתקן תקר גם ללא . זה קל ופשוטG3ב . את הפנימית

ניתן לראות סרטון הדרכה **  .  נשמח ליעץ איך לעשות זאת ללא הוצאת הגלגל.הוצאת הגלגל 
  . לכוון מעצורים וכן סרטון תיקון תקר באתר איזיבייק 
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  קיפול הקורקינט 

  . מתקפל בקלות ובמהירות G3ה 
  

  . משוך ביד את הצוואר העליון לכיון אחור .  מעלות 90ב סובב את הסגר 
  
  
  

כדאי . לאחר הגעה לזוית כמו בתמונה החזק בכידון ומשוך לאחור 
  . לאחורלהעזר במעצור האחורי  כדי שהקורקינט לא ידחף 

 )עם לחיצה על המעצורים(אפשר להחזיק את הכידון ולמשוך לאחור 
   
 
  
  
 
 

 .הבורד מהעץמוטות ההיגוי לבין ועות מצד ימין ומצד שמאל בין רצהבעזרת :  נעילת הקיפול 
 .ניתן להחזיק את הקורקינט כמו מריצה בעת הצורך

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  

 הכידון גובה 
  . כידון מוטות שני יש

 . הכידון גובה שינוי מאפשרים המוטות
  .קחז החבק את להדק יש.  חבק י"ע למקומו מקובע מוט כל
 . הרוכב וגובה נוחות לפי וטהמ גובה את לקבע יש
 הכידון מוטות . מדיי גבוה למצב הכידון את להרים אין

 .הקידמי המזלג בתוך מ"ס 10 לפחות להיות צריכים
 סכנה מהווה למותר מעבר  הגבהתו ו הכידון מוט הוצאת
 .ממש של מיידית

 שהידיים כך הרוכב לגובה הכידון גובה את להתאים יש
  .נעולים מרפקים ולא קל כיפוף עם יהיו
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  תחזוקה וטיפולים שוטפים 
  

  . אין צורך בהחלפת שמנים . הקורקינט איננו דורש טיפולים תקופתיים כפי שנהוג ברכב
  . במיוחד אסור לשמן את מערכת העצירה , אין צורך לשמן חלקים כל שהם 

  
  . בה האם לא חסר אויריש לבדוק לפני כל רכי .  PSI 40שמור על לחץ אויר בגלגלים של : חשוב 

  . חשוב להדק חזק את חבקי מוטות הכידון
  

כאשר המעצור מכוון נכון ידיות המעצור יעצרו לאחר .  לכוון מעצורים נכון חשוב: כוון מעצורים
אם הידית מגיעה קרוב לגריפ סימן לכך שלא בוצע כוון נכון או שהרפידות נשחקו ויש . לחיצה קצרה 
  . ק שהגלגל מסתובב בצורה חופשית והוא לא נמצא תחת לחץ של הרפידותיש לבדו. צורך להחליפן

. י בעל מקצוע בלבד"לביצוע ע, במידה והקורקינט לא עוצר מדוייק וחזק יש לבדוק מה הסיבה 
  . במקרה הצורך צור קשר עם איזיבייק

  
  

ים יודעת כמעט כל חנות אופני.  י החלפת הפנימית כולה"מתבצע עהתיקון  ברוב המקרים :תקר 
  ) יש לנתק את כבל המנוע(קל לשלוף גלגל אחורי , .   תיקון תקר הוא פשוטG3במקרה של . לבצע

  . יש סירטון באתר להדגמת הביצוע
בשימוש נכון אורך החיים של הצמיג . יש להחליף לפי הצורך . צמיגים נשחקים : החלפת צמיגים 
 עצירה כאשר הגלגל ננעל הצמיג יהרס עם מבצעים. בשימוש מוגבר שנתיים . הוא כשלש שנים

  . במהירות 
במידה ובורג כל שהוא .  יש לשים לב לברגי הקורקינט במיוחד באזור הצוואר:חיזוקי ברגים 

לאחר החודש הראשון של ) .  דבק למנעית שחרור ברגים(משתחרר יש לחזקו עם לקוטייט 
כל הברגים .  אין שום שחרורהשימוש יש לעבור על כל הברגים וגם על המעצורים ולבדוק ש

  . בקורקינט עשויים נירוסטה והם מובקגים עם לוקטיט או שמבוצע שימוש באום עם נעילת ניילון 
  

  חופשים בשילדה 
  .  שלא יהיו חופשים וגם לאחר שימוש רבךתוכנן כ G3ה 

רה את דחוף קדימה ואחו, לחץ על שני המעצורים . החזק את הכידון בשתי ידיים?  איך בודקים 
 יש לאתר את .  ולטפלבמידה ומורגש חופש אפילו קטן ביותר יש לבדוק מייד מה הסיבה. הכידון 

  .  צור קשר עם איזיבייק במקרה של חופש . מקור החופש ולתקן בהתאם 
  

דאג שלא . נקה את החישוקים עם מטלית לחה. נקה את משטח הדריכה עם מטלית לחה:  נקיון 
  . לכלוך כולל בתוכו חומרים שמזיקים למתכת . יצטבר לכלוך על המוצר 

  
  . כוון מעצורים, גיםרחיזוק ב, כחודש לאחר הקנייה יש לבצע בדיקה כללית 

  PSI 40לחץ אויר תקין , יש לבדוק תקינות מעצורים לפני כל רכיבה 
  . מדי חצי שנה יש לבצע בדיקה כללית כמו הבדיקה הראשונה

  . ין לשמן מעצורי דיסק א. ככל אין לשמן שום חלק במוצר 
  )  לפי מרחק קצה הכבל בלחיצה (רפידות מעצור יש להחליף כאשר הן שחוקות 

  .  שנים כדאי להחליף3אחרי . צמיגים יש להחליף לפי הצורך 
  

  מפרט 
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  .אצלנו  לראות ניתן  תעודה התחבורה משרד  ואושר לפי הנחיות נבדק  תקינה

  . קיום בורד וגודלו.  הסוללהג  בתלות גודל" ק17 ל 12בין   משקל 

  T5,T6  6061  ואלומיניום 6063אלומיניום   שילדה

  . מ" מ950  מרחק בין צירי גלגלים 

  . מ" מ160  בגודל  TEKTRO ARIESקידמי ואחורי דיסק מכאני של   מעצורים

  . עם מפסק חשמלי דגם איכותי  WUXING  ידיות מעצור 

   . ג רוכב" ק75במישור ללא עצירות    10.4A 48 מ עם סוללת " ק35  טווח רכיבה

  .ש " קמ25  מהירות 

תאורה אחורית , הקידמי  הפנס בתוך מובנה צופר בכידון צופר , אור מתג  תאורה
  עצמאיתעם סוללה 

  וואט 250  מנוע 
  AIKEMAגיר פלנטרי  וקלאצ של 

  . כולל חישן מהירות 

  . עם הגנות ביאמס . תאים 52סהכ  ,  48V  10.4Aליתיום    סוללה 

  . ג" ק110עד   משקל רוכב מותר 

  38n/m  מומנט מנוע 

  . 16%  טיפוס בשיפוע 

  כלולה   אזעקה 

   SANS 2A  מטען 

  . הגדרות חכמות, גל מרובע   15A  בקר 

   צג משולב עם מצערת    LCD  צג

 CST 12.5 X 2.125  צמיגים 

   גלגל אחורי וגלגל קידמי ABS-PC  מגיני בוץ

זמן נדרש לטעינה 
  מלאה

 .  אמפר שעה 2 שעות  עם מטען 5כ 

  אנודיז שחור   צבע 

  VELO FOAM  גריפים

 115x30x45cm  גודל בקיפול 

גובה כידון מקס 
 מהקרקע

  

120cm 

 .ניתן לנעול את הקיפול . מתקפל כולל ידיות כידון   קיפול 

    

 
   

      
  
  
 
  
  

.specEnglish    
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Tested successfully and approved . 
EMC & EVD certification.   

Type approval  

Min 12 kg , max 17kg (var by battery capacity)   weight  

Alloy 6063 T5 AND alloy 6061 T6.   Frame material  

950mm   Wheel  distance   

Double disk 160mm Tektro arie.    Brake  

Wuxing top line    Brake lever    

 .with 48v 10.4A  32 km   Range   

25 km/h  Speed    

Li-ion  48v 10.4A  Battery 

Front light wuxing with horn, rear self led with battery.   Light  

250 Watt .  
Aikema BLDC planetary gear and clutch.torqe 38 N/m   

Motor   

48v 10.4A sincpower cells . (other option available)    Battery   

Up to 110 kg.    Allowed load   

16% (75kg)     Climb slop    

include  Alarm   

SANS 2A   changer  

15A square wave . intelegant seeting .    controller   

LCD  (model S5)  Display   

CST 12.5 X 2.125 Tire   

ABS-PC fender  

5h with 2A charger.   Charge time   

Black anodize    Color    

VELO FOAM  Grip  

115x30x45cm Fold size   

120cm Handlebar hight   

Fully foldable , include the handlebar .  fold 

Design and produce by easybike .  Trade mark  
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  כתב אחריות מוגבלת 
  לסוללה חודשים 12 של ואחריות למוצר חודשים 24 של לתקופה מוגבלת ריותאח מציעה איזיבייק

  .הרכישה לאחר שבוע עד איזיבייק באתר ברישום מותנת האחריות.   הרכישה מיום החל
 .לאיזיבייק לדווח יש בעלות העברת של במקרה .בלבד המקורי הראשון לרוכש מוגבלת האחריות

 . הרכישה לאחר מייד המוצר רישום פרטי דף את לאיזיבייק לשלוח באחריות הקונה
  

 ושרות אחריות מימוש
את  יתאר הלקוח . איזיבייק עם קשר יצור הלקוח : כלדקמן לפעול יש במוצר תקלה של במקרה
 במקרים פשוטים .  הטיפול להמשך מאיזיבייק הנחייה יקבל הלקוח . מפורטת בצורה התקלה

 את יעביר הלקוח . ראשונה עזרה ויקבל לחנותהלקוח מכאנים כמו תקר או כוון מעצורים יפנה 
 שיקול לפי מסוימים במקרים . הטיפול בסיום אותו ויטול הטיפול לצורך איזיבייק למעבדת המוצר
 .הובלה תיהיה באחריות איזיבייק  איזיבייק של דעתה
 האחריות תחום

 פי על הכלי החלפת או/ו לתיקון מקרה בכל מוגבלת והתחייבותה איזיבייק של אחריותה כי מוסכם
 נזקים ,לגוף נזקים על בפיצוי חייבת החברה תהא לא ,מקרה בשום .זה אחריות בכתב המפורט

 כתוצאה בעקיפין או במישרין שיגרם אחר נזק כל או שימוש מניעת ,רווחים מניעת ,הפסדים ,לרכוש
 . תקלה עקב בו השימוש מחוסר או , במוצר מהשימוש

  
 אחריות חלה לא בהם המקרים

 סביבה. כימיים חומרים עם מגע ,שריפה ,סביר בלתי חום , מכאנית ממכה שנגרמה חיצונית פגיעה
 תחזוקה או הזנחה .שלא או במתכוון חבלה , נפילה ,תאונה . ומלחית גבוהה מאוד לחות רמת עם
 ראוש שלא בכלי שהוא כל שינוי . חדירת מים למערכת החשמלית  ,ההוראות לפי שלא נכונה לא

 , בצבע שהיא כל פגיעה . ו"וכ מרוץ , בתחרות שימוש . חוקי בלתי שימוש .איזיבייק י"ע בכתב
 צמיגים של טבעי בלאי או שחיקה כוללת לא האחריות .באחריות כלולה לא וכדומה שריטות
 .באחריות כלולות לא נורות .בלמים ורפידות

  
  לתביעה תנאים

 י“ע שינוי או תיקון בוצע לא ,בכלי שינויים בוצעו שלא בכך מותנית אחריות למימוש בסיס דרישת 
 נעשה ולא , בכתב באישור שלא אביזרים אליו חוברו לא .איזיבייק י“ע בכתב הוסמך שלא גורם

 של השימוש מטרות פי ועל בכלי וסביר רגיל שימוש בוצע .היצרן של מקוריים לא בחלקים שימוש
 .  ג"ק 90 על עולה אינו  נוסף משא כולל הרוכב שקלמ .היצרן של השימוש הנחיות פי ועל היצרן
 שילדה  מספר עם    כולל המקוריים הבעלים ידי על רכישה של הוכחה או מקורית חשבונית הצגת
   . תואם סידורי

  הטיפול במוצר 
במידה והטיפול איננו כלול . ידווח ללקוח מהי התקלה שנמצאה . יבוצע איבחון וזיהוי תקלה 

ח יבוצע ללא אישור של " ש100טיפול שעלותו עד .  לקוח לצורך תשלוםם עם  התואבאחריות י
לפי שיקול דעתה . המוצר יטופל כך שיחזור למצב תיפקוד מלא ותקין לשביעות רצון הלקוח . הלקוח

 .  באחריות כלול לא העבודה עלות מרכיב . של איזיבייק חלקים פגומים יתוקנו או יוחלפו בחדשים
איזיבייק תשמור פרוט הטיפול בהיסטוריה של המוצר לפי .   ידווח ללקוח מה בוצעבסיום הטיפול
  . הלקוח ימשוך את המוצר מאיזיבייק מייד בסיום הטיפול. מספר שילדה
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  פרטי הרכישה 
  

    רכישה תאריך

   דגם המוצר

    מס חשבונית

    שילדה מספר

    סוללה סידורי מס

   סוג הסוללה 

    הערות 
  
  

  
   הקונה

    שם מלא

    ז .ת

    טלפון 

    מייל 

    כתובת הקונה 
  
  
  

  
  המוכר 

    שם מלא

    ז .ת

    טלפון 

    מייל 

    כתובת המוכר  
  
  
  

  
  /http://www.easybike.co.il/warranty-and-user-guide-2המדריך ניתן להורדה מהכתובת 

  
 ___________________________הקונה  חתימת
 . האחריות תנאי את והבנתי קראתי

  
  

 __________________________המוכר   חתימת
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  :רישום טיפולים שבוצעו
  
  

  תאור הטיפול   מי ביצע  תאריך

      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      

      
      

  


