LED of Zion

לקוח יקר/ה,
אנחנו מברכים אותך על רכישת מנורת  LEDמהפכנית מסדרת ”“LED of Zion
המנורה החדשנית והיחידה מסוגה בעולם המאפשרת גידול יעיל וחסכוני של צמחים בגידול ביתי
הנהנת מעוצמת הארה וספקטרום אידיאלי הנדרש ע"י הצמח.
מנורת הגידול פותחה ומיוצרת בישראל )"כחול לבן"( בשיתוף מיטב האגרונומים ומרכזי פיתוח בארץ ובעולם.
על-מנת ליהנות מיעילות מקסימאלית בצריכת האנרגיה ,המנורה בנויה ממיטב החומרים ונוריות LED
בטכנולוגיה מהפכנית מבית  OSRAMהעולמית ).( WWW.OSRAM.COM
כדי להבטיח תוצאות מקסימליות ,חשוב לקרוא היטב את ההנחיות המופיעות בעלון
על-מנת להבטיח פעילות תקינה של המערכת לאורך שנים.

הוראות שימוש:
ניקיון ותחזוקה :יש לנקות את העדשות פעם בשלושה חודשים בעזרת מטלית רכה יבשה בלבד ,יש להקפיד כי
המנורה כבויה בזמן הניקוי.
תלית המנורה :יש להקפיד על מרחק של  25-45ס"מ מקודקודי הצמיחה.
יש להקפיד לתלות את המנורה בעזרת הווים המיועדים.
שים לב!
אין להשתמש במוצר ללא ציוד מגן לעיניים בזמן הפעלתו!
מומלץ לחבר את המנורה לשקע עם מגן ברקים

תעודת אחריות – תאורת גידול חקלאית
 .1חברת ) AGRO LIGHTלהלן "החברה"( נותנת בזאת אחריות למשך שנתיים מיום קנית המוצר.
 .2החברה מתחייבת לתקן ,ללא תמורה ,כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות .ולהחליף ,במידה
ויידרש ,את המוצר או כל חלק ממנו ללא תמורה .היה ומקור הנזק נוצר מפגיעה מכוונת או משמוש לא נכון במוצר,
החברה תהיה פטורה מחיוב לסעיף זה.
 .3החברה מתחייבת להחזיר את המוצר המקולקל למצב בו היה טרם הקלקול .במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך
התיקון ,החברה מתחייבת להשתמש בחלפים מקוריים בלבד.
 .4החברה מתחייבת כי במידה ולא תקיים את האמור בסעיף  3לעיל יסופק מוצר חדש זהה או
מסוג ואיכות דומים ושווי ערך.
 .5החברה מתחייבת לתקן את המוצר תוך  10ימי עסקים מיום מסירתו בחנות בה הוא נרכש.
 .6הוכיחה החברה טרם התיקון כי הקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן יהיה רשאי
לדרוש תשלום בעד התיקון ,הובלתו או החלפתו.
כוח עליון שהתרחש לאחר מסירת הטובין לצרכן ,זדון או רשלנות של הצרכן ,תיקון שנעשה ע"י מי שלא הוסמך ע"י החברה.
 .7החברה מתחייבת למסור לצרכן לאחר התיקון אישור בכתב בו פרוט מהות התיקון ומהות החלקים שהוחלפו.
*יש לוודא כי ספח האחריות הוחתם ע"י החנות בזמן הרכישה.
תאריך רכישה__________________________:

חתימה______________________________:

*יש לוודא כי ספח האחריות הוחתם ע"י החנות בזמן הרכישה.

ניסיתם את המנורה ואהבתם? לשיתוף בחווית הגידול וליצירת קשרagro.light.led@gmail.com :

www.agrolightled.com

