אחריות

דגשים לטעינה בטוחה
ואחריות על סוללה

גורמים להאצת קצת דרדור הסוללה:

האחריות על סוללה ניתנת לקופה המצוינת בתעודת האחריות.
קצב דרדור הסוללה צפוי הינו כ  35%בשנה או ל 3000-ק"מ,
המוקדם מבניהם.
יש לשים לב שחיבור הסוללה לרכיב חשמלי לא מקורי של
 Mii2יאיץ את קצב דרדור

סוללה
יש לשים לב שטעינת הסוללה עם מטען לא מקורי של  Mii2יאיץ
את קצב דרדור הסוללה.
אין לעשות שימוש בסוללה יותר מ  36חודשים מיום תחילת
האחריות.
אי הקפדה על זמן השימוש המקסימלי ועל בדיקת תקינות
תקופתית ,גם אחרי תקופת האחריות אסורה ומסוכנת ביותר
ותפתור את  Mii2מכל אחריות!
אין אחריות על נזק לסוללה שנגרם מקצר חיצוני כולל מערכת
הטעינה.
אין אחריות על נזקי קורוזיה או כתוצאה ממגע עם מים ו/או תנאי
לחות.
אין אחריות על שבר/נזק למטען ו/או חלקים ממנו.
לתשומת ליבכם ,רכיבה בתנאי גשם עלולה לבטל את האחריות
על רכיבי מערכת החשמל!

טיפים לאורך חיי סוללה  /מטען אופטימליים
מומלץ מאוד לטעון את הסוללה בסוף כל שימוש משמעותי.
אין לרוקן את הסוללה עד הסוף.
ראשית יש לחבר את המטען לקורקינט ורק לאחר מכן לרשת
החשמל.
מומלץ לחבר את המטען לרשת החשמל רק דרך מייצב זרם
"מגן ברקים".
יש לנתק את המטען מרשת החשמל בתום כל שימוש.
אין להשאיר קורקינט מחובר למטען יותר מ  12שעות.
מומלץ להמתין  30דקות מסוף שימוש בסוללה לתחילת טעינת
הסוללה.
במקרה של אי שימוש בסוללה ,חייבים להקפיד לבצע
טעינה/פריקה לפחות אחת לשבועיים.
סוללה שלא עוברת טעינה/פריקה מתדרדרת ונהרסת תוך זמן
קצר.

עומס יתר ,כולל הרכבה של רוכב נוסף על הקורקינט.
אי הקפדה על לחץ אוויר תקין בגלגלים.
האצה ראשונית באמצעות מצערת במקום בדחיפת הרגל.
תחזוקה לקויה של הקורקינט ובפרט לחץ אויר ,איזון גלגלים
ומערכת הבלמים.
תנאי רטיבות ו/או לחות ,כולל שהיה בקרבת הים לאורך זמן.
תנאי חום גבוה כולל נעילת הקורקינט ברכב בתנאי חום.
אפסון הסוללה ללא טעינה/פריקה לתקופה העולה על  14יום.
פריקת הסוללה למינימום חוזרת.

דגשים לטעינה בטוחה

)בהתאם להנחיות רשות הכיבוי(
יש לבצעה את הטעינה רק תחת השגחה.
יש לבצע את הטעינה במקום מאוורר.
יש לבצע את הטעינה על משטח שאינו דליק כגון פרקט או שטיח.
יש לבצע את הטעינה במרחק בטוח מחומרים דליקים כגון מזרן,
שטיח וילונות וכדומה.
יש לנתק מייד את המטען מרשת החשמל ומהקורקינט מייד
במקרה של ריח מוזר ,קולות מוזרים ,קצר ,הבהוב של נורת החיווי
או במקרה של חבלה או חשיפה לרטיבות .מטען זה אסור לשימוש!
חובה להגיע מיד לאחד מסניפי הרשת לצורך בדיקה ו/או החלפה
של מטען.
יש להפסיק מיד את תהליך הטעינה אם לסוללה יש ריח מוזר,
קולות מוזרים ,קצר ,חבלה או חשיפה לרטיבות או הופעת עשן .יש
להרחיק את הקורקינט למקום פתוח מחוץ לבית ,הכלי אסור
לשימוש ויש להגיע מיד לאחד מסניפי הרשת לצורך בדיקה ו/או
החלפה של הסוללה.
אסור לחשוף סוללות לדרגת חום העולות על  45מעלות.
אסור להשאיר קורקינט ברכב חונה.
קורוזיה/נזקי
סימני
עם
מטען
ו/או
טעינה
שקע
מים/חלודה/שנחשפו לתנאי לחות נחשבים למסוכנים ופסולים
לשימוש.
שימוש במטען שאינו  Mii2מקוריי ו/או מטען פסול ו/או מטען
ללא אישור מכון התקנים הישראלי עלות להסתיים בדליקה ואסון !
כיבוי דליקה ממקור חשמלי ייעשה רק באמצעות חנק הדליקה עם
חול או עם מטף ייעודי ולעולם לא עם מים!

רוכבים יקרים!

הסוללה היא הרכיב המתכלה היקר ביותר בכלי התחבורה שלכם.
כל חריגה מהוראות השימוש היא מסוכנת מאוד !
רק הקפדה על הוראות הבטיחות והשימוש הנכון ,בשילוב תחזוקה קפדנית ,תבטיח
שימוש בטוח !

הלקוח מאשר בחתימתו שקרא והבין והסכים לכל תנאי השירות הכתובים לעיל.
שם מלא ____________________________ מספר שילדה _____________________ תאריך ______________ חתימה ________________

במקרה של גניבה ,תאונה או כל אירוע חריג אנא דווחו מיידית לservice@mii2.co.il-
מוקד השירות  03-5115015 :או 03-5115016

MII2

standing on my own

