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. עבדנו קשה  אנו מודים ומברכים אותך ברכישת הגלגינוע החדש מבית איזיבייק תודה. 
בנוי לאריכות ימים בשמירה נכונה . הוא     G4כדי להבטיח תמורה מעולה לכסף שלך.   

ישרת אותך נאמנה ובביטחה. אנא שמור על     G4אינו מיועד לתחרויות או קפיצות .  
המוצר תוכנן לאפס תקלות . אם  ביבתך למען כולנו.  הכללים , רכב באדיבות , כבד את ס

  בכל זאת קרתה תקלה אנו לרשותך בשרות מעבר לציפיות. 
 

   כללי הרכיבה
  

  16הרכיבה מותרת החל מגיל  .  
 חובת חבישת קסדה  . 
   איסור להרכיב אדם נוסףחל. 
 קמ"ש   25מקסימום  מהירות נסיעה מותרת 
   או שינוי כל שהוא במערכת .    איסור שינוי מבנהחל 
  בשביל מיוחד או נתיב מיוחד שהוקצו לתנועת אופניים  רכיבה מותרת

בכביש,  –שביל אופניים), ובאין שביל אופניים  –וסומנו בתמרור (להלן 
ואולם מותר להולך רגל להוביל גלגינוע על המדרכה אם אין בכך הפרעה 

 ו )  (ראה תקנות התעבורה בחוברת ז . להולכי רגל
 יציבות הכלי , בדוק  : לחץ אויר תקין בצמיגים, פני כל רכיבה : בדוק ל

במידה וקיים חשש כל שהוא  . שאין חופשים בשילדה , בדוק מעצורים
 לבטיחות הרכיבה  צור קשר עם שרות איזיבייק. 

  אין לרכב על כביש מהיר 
   . יש להחזיק בשתי ידיים את הכידון 
   בתנאי תאורה לקויים וכמובן בחשכה הקפד להדליק אורות 
 הימנע מרכיבה על כביש רטוב , חלק , או עם אפר שגורם לחוסר אחיזה 
  . הימנע ברכיבה בדרכי עפר , חול , דשא וכדומה  

חוקיות : המוצר נבדק ואושר לפי הנחיות משרד התחבורה בהתאם לתקן ישראלי ת"י  
 00*18/084-008511, תעודת בדיקה  6230

 
 
 

  תקנות התעבורה :
 ב122א, 122תקנה  – נהיגה והחזקה בגלגינוע 

   

 .שנים או יותר   16מלאו לו  –גיל הרוכב  .1
 .קילומטר לשעה 25הירות נסיעה מרבית עד  מ .2
לא ירכב אדם על גלגינוע אלא בשביל מיוחד או נתיב מיוחד שהוקצו לתנועת   .3

  –שביל אופניים), ובאין שביל אופניים  –אופניים וסומנו בתמרור (להלן 
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בכביש, ואולם מותר להולך רגל להוביל גלגינוע על המדרכה אם אין בכך 
 .הפרעה להולכי רגל

ניתן לרוכב רישיון   -חד מאלה לא ינהג אדם על גלגינוע אלא אם התקיים בו א .4
נהיגה לפי סימן ב' לחלק ג', לרבות רישיון נהיגה שאיננו בתוקף, ולמעט 

 .  179רישיון נהיגה לפי תקנה 
לאחת מדרגות רישיון   205הרוכב עמד בהצלחה, בבחינה עיונית לפי תקנה  .5

 הנהיגה האמורות בפסקת משנה (א). 
דתו בהכשרה לנהיגה כאמור ניתן לרוכב אישור מאת רשות הרישוי על עמי .6

 . 205בעניינים האמורים בתקנה 
הוא חובש קסדת מגן, שסומנה כאמור בחלק   –חובת נסיעה עם קסדת מגן  .7

ג' בתוספת השנייה לתקנות התעבורה, הקשורה ברצועה שתמנע את  
נפילתה בשעת הרכיבה, שמוצמד לה מחזיר אור שייראה בבירור על ידי  

 .המשתמשים האחרים בדרך
  .והג על גלגינוע, לא ירכיב עליו אדם נוסףהנ .8
כאילו היה הרוכב הולך רגל   110על נהיגה על גלגינוע יחולו הוראות תקנה  .9

,  121(ב),  34באופן שיחצה את הכביש בהליכה ויוביל עמו את הגלגינוע, 
, בשינויים 134-ו 133, 132), (ז   -(ג),(ה) ו129, 128, 127, 126(א), 123, 122

  המחוייבים. 

 
 טיפים ריכוז 
 השימוש לפני והבטיחות שימוש הוראות קרא. 
 40נדרש  לחץ רכיבה.  כל לפני אויר לחץ בדוקPSI 
 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 . 
 ברגים לחזק ,המוצר את לבדוק יש . איזיבייק עם קשר צור  הקנייה לאחר כחודש 

 .ו"וכ מעצורים לכוון
 גלגל נעילת של מצב למנוע מנת על השימוש במעצור קידמי יעשה בזהירות רבה 

 .פתע בעצירת נמוך להיתכופף חובה .האחורי הגלגל והיתרוממות קידמי
 כראוי עוצר לא המעצור כאשר לרכב אין . רכיבה כל בתחילת מעצורים בדוק . 
 קשר איתנו ליצור תהסס אל . אותך לשרת ורוצים זמינים באיזיבייק אנחנו, 

 אליך לחזור מבטיחים ואנו  WHATSAPPסמס או  ב הודעה השאר מענה באין
  .האפשרי בהקדם

2.  
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  הפעלת הקורקינט  
 

  לפני שימוש ראשוני עליך לבצע טעינה מלאה.  
  

   .הקוריקנט מופעל ומכובה בעזרת השלט
  .   1העבר מפסק ראשי למצב   
  

רקע  לחיצה פעמיים על הכפתור עם סימן הברק (הדלקה : 
  כחול בהיר ) . 

  הכפתור עם סימן מנעול פתוח. לחיצה פעם אחת על כיבוי :  
: לחיצה פעם אחת על כפתור עם סימן הפעלת אזעקה 

  מנעול סגור. 
  המוצר מסופק עם שני שלטים.  

על הצג רואים : מהירות (צד ימין למעלה) , מצב סוללה 
  (משמאל)  

  מרחק מצטבר מימין למטה , הילוך חשמלי שמאל למטה. 
של הרכיבה  לחץ על הכפתור האמצעי בצג יוצג המרחק

 הנוכחית . לחיצה נוספת להצגת המתח בספרות.  
  

ר העליון . ושניות) על הכפת 3הדלקת אורות : לחיצה ארוכה (
  צה ארוכה נוספת .יכיבוי לח

דרגות)  ,  5לחיצה קצרה על כפתור עליון להגדלת מהירות (
  לחיצה על התחתון להורדת מהירות 

  
  

  
  
  

  מבט על על מערכת הכידון
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  מעצורים והשימוש בהם. 
  

אחד בכל גלגל.  ידית ימין עוצרת גלגל קידמי מכאנים הקורקינט מצוייד במעצורי דיסק 
   ,ידית שמאל עוצרת גלגל אחורי.  

לפני הרכיבה  בדוק את רגישות המעצורים תחילה במצב עמידה ואחר כך ברכיבה 
  במידה ושיש חשש לחוסר תקינות אסור לרכב . איטית. 

חזק עם  שימוש במעצור קידמי בלבד הוא מסוכן . תמיד יש להישתמש במעצור אחורי ול 
עם  שימוש בו זמנית שני המעצורים בעשה ת הקידמי במידת הצורך . לעצירת חרום 

. גם  תוך הטיית הגוף לאחור  לפני כן היתכופף הכי נמוך שאפשר  עדיפות לאחורי. 
  בעצירת חרום יש עדיפות למעצור האחורי . 

  
טיפול ותחזוקת המעצורים : כאשר העצירה מתבצעת רק לאחר משיכה ארוכה של   

הידית סימן הוא שיש צורך לבצע כיוון או להחליף רפידות .  ידית העצירה לגלגל  
כדי שעצירת הגלגל הקידמי תתבצע בהדרגה  הקידמי צריכה לעשות מהלך ארוך יותר 

  לאחר האחורי.  
  

ניקוי : רפידות יש לנקות מדי פעם . אפשרי ניקוי בלחץ מיים או לחץ אויר . במידה ויש 
  קוי לא פותר את הבעיה יש לפרק ולנקות .  רעשים במעצור והני

פירוק מעצורים , החלפת רפידות , כוון מותר לביצוע רק ע"י טכנאי מקצועי.  טוב יעשה 
  הרוכב אם לא יגע ברכיבים אלו אם הוא לא בטוח ולא מנוסה .  

חל איסור לשימון המעצורים . הימנע לחלוטין משימוש בשמן ובמיוחד לא על הרפידות .   
  פקד. ל רפידות יגרום לבלאי מהיר ואי יכולת לתעשמן 

  
  לעולם אל תירכב על קורקינט אם המעצורים לא מכוונים היטב. 

  סמ בקצה) על הידית מתבצעת עצירה.   3בדוק שלחיצה קצרה (
  

ם הגלגל לא  א : הרם גלגל באויר וסובב אותו ביד . מעצורים לאחר כיוון בדיקת כיוון 
   או שמאל. בדוק האם זוהי רפידה ימין לחץ ע"י רפידה . ישמסתובב חופשי סימן ש

גלגל שלא מיסתובב חופשי גורם לבלאי מואץ של הסוללה ולהקטנת טווח הנסיעה 
    באופן משמעותי. 
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  סוללה וטעינה       
  

רק עם המטען   טעינהיש לבצע  הנושא המסוכן ביותר בקורקינט חשמלי נובע מהסוללה .  
  המקורי. שימוש במטען אחר מהווה סכנה של ממש .  

 
 SANSשעות.  המטען מסוג  5אמפר תיטען במלואה תוך  10עם קיבולת    48Vסוללת 

 אמפר לשעה.   2בעל יכולת הטענה של 
  

  אין צורך לפרוק את הסוללה (ההפך הוא הנכון)   בסיום כל רכיבה הכנס לטעינה .   
כאשר נורת המטען אדומה מתבצעת הטענה . המטען יפסיק טעינה בצורה אוטומטית 

  וולט , ניתן לראות בצג מהו המתח בסיום הטעינה .    54.6בסיום הטעינה . המתח יהיה 
  

צים דליקים . לא לבצע טעינה בחוץ . הימנע  טעינה יש לבצע במקום שלא קרוב לחפ 
  מחשיפה לשמש .  

  
 : אי שימוש בקורקינט לתקופה העולה על כמה ימים ( חורף , נסיעה לחו"ל וכדומה) 

  וולט  48בצע טעינה עד א: 
העבר מפסק ראשי למצב אפס . זהו מצב שהסוללה מנותקת לחלוטין וכך ניתן ב: 

  להחזיקה לתקופה ארוכה ללא נזק.  (שנים)  
  
  

אופן הטעינה המומלץ : תחילה חבר את כבל הטעינה 
שמירה טובה  :לקורקינט ואחר כך לשקע בקיר . הסיבה 

כנסת את  העינה ופלג הטעינה .  אם טיותר על שקע ה
ה ויש ניצוץ זהו סימן שפלג לא הוכנס בקו  כבל הטעינ

מקביל .  יש להימנע מהמצב הזה שפוגע בשקע  
  הטעינה ובפלג הטעינה .  

כאשר הנורה במטען ירוקה סימן שלא מבוצעת טעינה .   
אם הסוללה ריקה והנורה עדיין ירוקה יתכן ונשרף  

לחוסר מגע .  יש  הנתך . או שאין מגע טוב .  לפעמים לכלוך מצטבר על המגעים וגורם 
  לנקות את שקע הטעינה עם לחץ אויר מדי פעם.  

  
  

  קרא בעיון ובצע לפי ההנחיות.   –בתוך קופסת המטען יש הוראות שימוש ובטיחות 
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   הוראות בטיחות לגבי סוללה וטעינה
  

  . הימנע מחשיפת המוצר לשמש
  הימנע מאיחסון המוצר בתוך רכב כאשר החלונות סגורים והשמש יוקדת.  

  מעלות.   80החום ברכב יכול להגיע ל  
  

  אין להוציא את הסוללה מהמוצר. 
  (אם מוציאים סוללה החוצה)  לי יש להיזהר מקצר בין החוטים  חיובי ושלי

  אין לבצע טעינה במקום חם , רטוב או בקרבת חפצים דליקים.  
הישתדל לבודד עד כמה שניתן את הכלי . מומלץ מאוד להחזיק מטפי כיבוי בהישג יד  
ואפילו שקי חול שהם יעילים יותר ממטף בכיבוי סוללת ליתיום.  שימוש במים על מנת  

  לכבות סוללה אינו נכון ואפילו מגביר את השריפה .  
  ליה כח כל שהוא.  אין להפיל את הסוללה או לפגוע בה בצורה מכנית . אין להפעיל ע

  
מקובלים ואשר מקובלים על  משלוח סוללות בטיסה : יש להיצטייד באישורי בטיחות 

חברת התעופה .  יש להצהיר על קיום הסוללה בפני חברת התעופה.   בדרך כלל קיים  
  .   איסור גורף וחמור להטסת סוללות

  
  

   גלגלים / צמיגים / אויר
   

   PSI 40אינטש פנאומטים.  לחץ אויר מומלץ    12מצוייד בגלגלי   G4ה 
  ניפוח מומלץ עם משאבת רגל הכוללת שעון לחץ .   

ק"ג לחץ   70, לרוכב שמשקלו מתחת ל  45ק"ג לחץ אויר מומלץ  90לרוכב שמשקלו מעל 
  .   35מומלץ 

  
לה והמנוע .  .  לחץ נמוך מדי מקשה על הסול רבה וקריטיתללחץ אויר נכון יש משמעות 

טווח הרכיבה יתקצר , אורך חיי הסוללה יתקצר. אחיזה בכביש פחות טובה עד כדי סכנה  
ידוע שאויר זולג דרך   מומלץ לפני כל רכיבה.   –בדוק לעיתים תכופות את לחץ האויר .  

  הגומי החוצה. לחץ האויר יקטן בהדרגה ויש לשים לב לכל ולנפח שוב. 
  

  בה לאיזון הצמיג לאחר הרכבתו. איזון צמיג : יש חשיבות ר 
צמיג לא מאוזן יגרום לרעידות וחוסר יציבות . צמיג שהורכב לא נכון יכול להחליק החוצה 

  הדרכה בנושא ניתן לקבל מאיתנו.    מ החישוק . 
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  הקורקינט כיווץ  /קיפול 
 
 G4  זאת   כמקובל  הוא קורקינט לא מיתקפל

מכיוון שבמצב רכיבה אין שום רכיב של ציר שנתון  
ללחץ או כח.  כאשר יש צורך בהובלה יש צורך  

  .  הקטנת ממדים ב
  

    לכווץ בלבד.לצורך הכנסה קלה לרכב ניתן 
אין צורך לכפל כדי    4Gכיווץ הקורקינט :  את 

להוביל אות ברכב. אפשר פשוט לכווץ אותו. פתח  
די הקורקינט יהיו החבקים וכווץ . מימ 4את  

 מתאימים להובלה ברכב ללא קיפול.  
  
  

  קיפול למימדים קטנים יותר במידת הצורך:  
ע"י שיחרור החבקים . משוך החוצה את הכידון בעדינות עד   קפל את ידיות הכידון 

 ליציאה של מפרק הקיפול.  בצע כיפול כלפי מטה וחזק חזרה עם החבק המהיר.  
 ות . כפל רק אם יש צורך אמיתי לצורך הובלה ברכב .  הערה : אין חובה לכפל ידי

 
  צועה הכלולה במוצר . רעטוף וחזק עם ה

  אם אין צורך ממשי .  להערה : אין חובה לכפ
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   תחזוקה וטיפולים שוטפים
  

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

  
 .  יש לבדוק לפני כל רכיבה האם לא חסר אויר.  PSI 40חשוב : שמור על לחץ אויר בגלגלים של 

  ת הכידון. חשוב להדק חזק את חבקי מוטו
  

: חשוב לכוון מעצורים נכון . כאשר המעצור מכוון נכון ידיות המעצור יעצרו לאחר כוון מעצורים
סימן לכך שלא בוצע כוון נכון או שהרפידות  ידית האחיזהלחיצה קצרה . אם הידית מגיעה קרוב ל

נשחקו ויש צורך להחליפן. יש לבדוק שהגלגל מסתובב בצורה חופשית והוא לא נמצא תחת לחץ 
  של הרפידות. 

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

  
  

ברוב המקרים התיקון מתבצע ע"י החלפת הפנימית כולה.  כמעט כל חנות אופניים יודעת  תקר :
  תיקון תקר הוא פשוט.  קל לשלוף גלגל אחורי (יש לנתק את כבל המנוע)  G4לבצע. במקרה של 

  יש סירטון באתר להדגמת הביצוע. 
נכון אורך החיים של הצמיג  החלפת צמיגים : צמיגים נשחקים . יש להחליף לפי הצורך . בשימוש

הוא כשלש שנים. בשימוש מוגבר שנתיים . עם מבצעים עצירה כאשר הגלגל ננעל הצמיג יהרס 
  במהירות . 

יש לשים לב לברגי הקורקינט במיוחד באזור הצוואר. במידה ובורג כל שהוא  חיזוקי ברגים :
חר החודש הראשון של משתחרר יש לחזקו עם לקוטייט (דבק למנעית שחרור ברגים) .  לא

השימוש יש לעבור על כל הברגים וגם על המעצורים ולבדוק שאין שום שחרור.  כל הברגים 
  גים עם לוקטיט או שמבוצע שימוש באום עם נעילת ניילון . רבקורקינט עשויים נירוסטה והם מוב

  
  חופשים בשילדה 

  תוכנן כך שלא יהיו חופשים וגם לאחר שימוש רב.  G4ה 
דקים ?  החזק את הכידון בשתי ידיים. לחץ על שני המעצורים , דחוף קדימה ואחורה את איך בו

הכידון . במידה ומורגש חופש אפילו קטן ביותר יש לבדוק מייד מה הסיבה ולטפל.  יש לאתר את 
  מקור החופש ולתקן בהתאם .  צור קשר עם איזיבייק במקרה של חופש . 

  
ם מטלית לחה. נקה את החישוקים עם מטלית לחה. דאג שלא :  נקה את משטח הדריכה ענקיון 

  יצטבר לכלוך על המוצר . לכלוך כולל בתוכו חומרים שמזיקים למתכת . 
  שטיפה במיים : אסורה . 

  כחודש לאחר הקנייה יש לבצע בדיקה כללית , חיזוק ברגים, כוון מעצורים. 
  PSI 40קין יש לבדוק תקינות מעצורים לפני כל רכיבה , לחץ אויר ת

  מדי חצי שנה יש לבצע בדיקה כללית כמו הבדיקה הראשונה. 
  ככל אין לשמן שום חלק במוצר . אין לשמן מעצורי דיסק . 

  רפידות מעצור יש להחליף כאשר הן שחוקות (לפי מרחק קצה הכבל בלחיצה )  
  שנים כדאי להחליף.  3צמיגים יש להחליף לפי הצורך . אחרי 
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 G4 מפרט
  

  ק"ג  בתלות גודל הסוללה. קיום בורד וגודלו.  17  משקל 
  T5,T6  6061ואלומיניום   6063אלומיניום   שילדה

מרחק בין צירי 
  גלגלים 

  מ"מ.  950

  מ"מ.  140בגודל     loganקידמי ואחורי דיסק מכאני של   מעצורים
  דגם איכותי עם מפסק חשמלי.   LOGAN  ידיות מעצור 
ק"ג רוכב  75במישור ללא עצירות    10.0A 48 ק"מ עם סוללת  33  טווח רכיבה

  . רכיבה על כביש חלק לא נגד הרוח. 
  קמ"ש . 25  מהירות מקס

הקידמי , תאורה  הפנס בתוך מובנה צופר בכידון צופר , אור מתג  תאורה
  אחורית מופעלת יחד עם הקידמית . 

 וואט  250  מנוע 
   AIKEMA-banxגיר פלנטרי  וקלאצ של 

  תאים . ביאמס עם הגנות.  52, סהכ   48V  10.0Aליתיום    סוללה 
  ק"ג.  110עד   משקל רוכב מותר 

  N/m 32  מומנט מנוע 
  . 16%  טיפוס בשיפוע 

  כלולה   אזעקה 
   SANS 2A  מטען 
  גל מרובע , הגדרות חכמות.   16A  בקר 
  צג משולב עם מצערת     LCD  צג

 CST 12.5 X 2.125  צמיגים 
 גלגל אחורי וגלגל קידמי   ABS  מגיני בוץ

זמן נדרש לטעינה 
  מלאה

 אמפר שעה .  2שעות  עם מטען  5כ 

 אנודיז שחור / או כסוף בצוואר , הגוף וההיגוי בשחור   צבע 
  VELO FOAM  גריפים

 115x24x52cm  גודל בקיפול 
גובה כידון מקס 

  מהקרקע
120cm 

 מתקפל כולל ידיות כידון . ניתן לנעול את הקיפול .  קיפול 
 SANS 48-2A  מטען 
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   כתב אחריות מוגבלת
 חודשים 12 של ואחריות למוצר חודשים 24 של לתקופה מוגבלת אחריות מציעה איזיבייק
  .הרכישה לאחר שבוע עד איזיבייק באתר ברישום מותנת . האחריות  הרכישה מיום החל לסוללה

 לדווח יש בעלות העברת של במקרה .בלבד המקורי הראשון לרוכש מוגבלת האחריות
 . הרכישה לאחר מייד המוצר רישום פרטי דף את לאיזיבייק לשלוח באחריות הקונה .לאיזיבייק

  . לביצוע במעבדת איזיבייק. ק"מ ראשונים 100יש לבצע טיפול ראשון ובדיקת תקינת לאחר 
 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 מכאנים כמו תקר או כוון מעצורים יפנה הלקוח לחנות
 שיקול לפי מסוימים במקרים . בסיום הטיפול אותו ויטול הטיפול לצורך איזיבייק למעבדת המוצר
 .הובלה תיהיה באחריות איזיבייק  איזיבייק של דעתה
 האחריות תחום
 על הכלי החלפת או/ו לתיקון מקרה בכל מוגבלת והתחייבותה איזיבייק של אחריותה כי מוסכם

 ,לגוף נזקים על בפיצוי חייבת החברה תהא לא ,מקרה בשום .זה אחריות המפורט בכתב פי
 בעקיפין או במישרין שיגרם אחר נזק כל או שימוש מניעת ,מניעת רווחים ,הפסדים ,לרכוש נזקים

 . תקלה עקב בו מחוסר השימוש או , במוצר מהשימוש כתוצאה
  

 אחריות חלה לא בהם המקרים
 כימיים חומרים עם מגע ,שריפה ,סביר בלתי חום , מכאנית ממכה שנגרמה חיצונית פגיעה

 הזנחה .שלא או במתכוון חבלה , נפילה ,תאונה . ומלחית גבוהה מאודלחות  רמת עם סביבה.
 בכלי שהוא כל שינוי .חדירת מים למערכת החשמלית   לפי ההוראות, שלא נכונה לא תחזוקה או

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

  
  לתביעה תנאים

 י“שינוי ע 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 שימוש בחלקים
ג .  "ק 110 על עולה אינו נוסף  משא כולל הרוכב משקל .היצרן של הנחיות השימוש פי ועל היצרן
  מספר עם    כולל המקוריים הבעלים ידי על רכישה של הוכחה או מקורית חשבונית הצגת

   שילדה סידורי תואם. 
  הטיפול במוצר 

יבוצע איבחון וזיהוי תקלה . ידווח ללקוח מהי התקלה שנמצאה . במידה והטיפול איננו כלול 
ש"ח יבוצע ללא אישור של  100באחריות יתואם עם  הלקוח לצורך תשלום.  טיפול שעלותו עד 

צר יטופל כך שיחזור למצב תיפקוד מלא ותקין לשביעות רצון הלקוח. לפי שיקול הלקוח.  המו
 כלול לא העבודה עלות מרכיב . דעתה של איזיבייק חלקים פגומים יתוקנו או יוחלפו בחדשים

.  בסיום הטיפול ידווח ללקוח מה בוצע.  איזיבייק תשמור פרוט הטיפול בהיסטוריה של  באחריות
  לדה. הלקוח ימשוך את המוצר מאיזיבייק מייד בסיום הטיפול. המוצר לפי מספר שי
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   פרטי הרכישה

  
    רכישה תאריך

   דגם המוצר
    מס חשבונית
    שילדה מספר
    סוללה סידורי מס

   סוג הסוללה 
    הערות 

  
  

  
  הקונה 

    שם מלא
    ת.ז 

    טלפון 
    מייל 

    כתובת הקונה 
  
  
  

  
  המוכר 

    שם מלא
    ת.ז 

    טלפון 
    מייל 

    כתובת המוכר  
  
  
  

  
 

 הקונה ___________________________ חתימת
 . האחריות תנאי את והבנתי קראתי

  
  

 המוכר  __________________________ חתימת
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  רישום טיפולים שבוצעו:

  
  

  תאור הטיפול   מי ביצע  תאריך
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