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3 מידע על המוצר

הערות חשובותתמיכה

מיחזור

טיפול בתקלות
 Mi Toy Train Set :שם

MTWJ02MT  :דגם
כמות: 63 חלקים.

חומר מבנה: עץ אשור, פוליפרופילן, גומי
משקל נטו:  3.5 ק"ג.

www.mi-il.co.il נקודות איסוף באתר היבואן
supportmi@hemilton.co.il :תמיכה ושרות בדוא"ל

) Mi Ecosystem מיוצר על ידי: מיטאנג תרבות ויצירתיות בע"מ )מקבוצת
כתובת היצרן: מחוז שוניל, בייג'ינג, סין

 היבואן:  המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ, האופה 8,
ישפרו סנטר, מודיעין 08-6852114 

היצרן והיבואן מצהירים בזאת שהמוצר הינו בתאימות מלאה עם הדירקטיבות 
והנורמות האירופאיות הישימות.

הקטר החשמלי מיועד לגרור שלושה קרונות. העמסתם   .1
מעבר למותר תגרום לרכבת לנוע שלא כמתוכנן ואף עשויה 

לגרום נזק למוצר.
חלקי פסי הרכבת מתאימים לחלקים מסויימים אחרים אבל   .2

לא לכולם. אל תנסו לחבר בכח חלקים לא מתאימים על 
מנת להמנע מנזק למוצר.

במצב של אחסון ממושך ללא שימוש, יש להסיר את   .3
הסוללה. סוללה נוזלת תגרום נזק למוצר.

תחזוקה: אין לנתק חלקים המגיעים מורכבים, אין לשטוף   .4
במים. ניקוי באמצעות מטלית יבשה בלבד. יש לשמור על 

המוצר נקי ויבש.

מידע לגבי הפסקת שימוש ומחזור המוצר: השלכה נכונה של המוצר. סימון זה 
מציין כי אין לזרוק את המוצר ביחד עם פסולת ביתית.

למניעת נזק אפשרי לסביבה ולציבור, יש למחזר את המוצר בכדי לאפשר שימוש 
חוזר בחלקים בני קיימא במוצר. להחזרת המוצר המשומש יש ליצור קשר היבואן 

או עם הרשות המקומית במקום מגוריכם.

כאשר הרכבת אינה מתקדמת או נוסעת באופן הרגיל, יש 
לנסות צעדים אלו:

1. בדקו שסימוני ה'+' וה '-' על הסוללה תואמים את אלו 
שבבית הסוללה.

2. החליפו לסוללה חדשה.
3. בדקו שלא נתקע עצם כלשהו בין הגלגלים

הכרת המוצר1
"Mi Toy Train Set" הינו סט צעצועים לילדים בני 3 שנים ומעלה. פסי הרכבת מיוצרים מעץ אשור.

הסט כולל 63 חלקים וכולל חלקים כגון תחנת רכבת, עמק, גשר, מנוף, תמרורי מסילה ועוד. לסט קיימות אפשרויות הרכבה מגוונות המעודדות את 
הילדים לגלות אפשרויות חדשות וללמוד תוך כדי התהליך.

פסי הרכבת עושים שימוש בשגם ומחבר. 
לצורך הרכבת חלקים שונים יש להתאים חלק 

עם חיבור בולט לחלק עם חיבור שקוע. יש 
לוודא ששני החלקים מתאימים לפני הפעלת 

לחץ להידוק החיבור.

יש להניח את הרכבת על הרצפה או על 
המסילה וללחוץ על הכפתור בגג קטר הרכבת 

על מנת להדליק או לכבות את הרכבת.

לחלקי הרכבת יש מגנטים מובנים לצורך 
חיבורם ללא מאמץ

1. שחררו את הבורג על גג הקטר על ידי 
מברג פיליפס. הסירו את החלק העליון.

2. וודאו כי סימוני ה'+' וה '-' מתאימים לאלו 
שבתא הסוללה על הקטר והכניסו את 

.AA הסוללה מסוג
3. הרכיבו חזרה את מכסה הגג והדקו את 

הבורג. כעת הרכבת תוכל לנסוע שוב.
.1.5 V AA יש להשתמש רק בסוללות  

  הדרכה של מבוגר רצויה בזמן החלפה 
הסוללות.

  לתשומת ליבכם – הסוללות אינן כלולות 
."Mi Toy Train Set" בסט המשחק

הפעלה וכיבויהרכבת המסילה התקנת הסוללה

תכולת האריזה8

תעודת אחריות7
__________________________________________  שם  מלא: 

___________________________________________ כתובת: 

 מקום הרכישה: ___________________ דגם :____________

תאריך רכישה :___________תום תקופת האחריות: _______  

כמפורט בתעודת האחריות. מספר סידורי: _____________

נותנים  אנו  לפיכך  לצרכן.  שיווקו  לפני  בקפדנות  נבדק  זה  מוצר 
3 חודשים ממועד הרכישה בכפוף  אחריות לטיב המוצר לתקופה של 
לתנאים הבאים: אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית הקנייה. 
מכל  שבר  נאות,  בלתי  שימוש  הבאים:  במקרים  תחול  לא  האחריות 
סיבה שהיא, נזק לקוח או תקלה כתוצאה מחדירת נוזל. האחריות אינה 
כוללת: צבע וציפויים )ובכלל זה שריטות וקילופים( ,שברים, סדקים, עיוות 
מכאני, חלקי פלסטיק או מתכת של המוצר, חלקי גומי, תקלות וליקויים 
נוזל, חיבור למתח חשמלי או סוללה שונה מהמצוין  כתוצאה מחדירת 

בהוראות השימוש.

לידיעתך:
1. אחריות על המוצר הינה ל- 3 חודשים ממועד הרכישה.

2. האחריות על המכשיר תבוטל במידה וגורם שאינו מוסמך טיפל במוצר
ללא אישורנו בכתב.

3. זמן טיפול במעבדה הינו עד 10 ימי עסקים - מסירת המוצר למרכז
שירות הינו על אחריות הלקוח ועל חשבונו.


