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SAFETY WARNING

Read these safety instructions before using the device and store them for
possible future reference.
• Persons, who have not read this manual, should not use this device.
• The device is not intended for use by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental capacity.
• Children should be monitored to ensure that they do not play with the
device.
• The device should not be exposed to dripping or splashing water.
• Open flame sources, such as candles, should not be placed near the
device.
• The device is intended for use only in a temperate climate.
• Make sure that your smartphone is completely secured to your selfiestick.
• Avoid selfie-stick usage in the following locations and situations:  
crowded areas, public transportation, while driving any vehicle, riding
on bicycle, roller-skates, skate-boards or during any other motion
process, nearby animals and around dangerous places such as cliffs,
roads, rails, exposed electric wires, landslide areas and etc.
• Never make a phone/ video call when the smartphone attached to a
selfie-stick.
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הוראות בטיחות

MP-SFI-01

.קראו את הוראות הבטיחות לפני השימוש במכשיר ואכסנו אותם לעיון עתידי
.אין להשתמש במוצר זה לפני קריאת הוראות הבטיחות
•
.המוצר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי מוגבלות פיזית או נפשית
•
.יש להשגיח על ילדים בעת שימוש במוט הסלפי ולוודא כי אינם משחקים עימו
•
. כולל נתזי מים,אין לחשוף את המוצר למים
•
. כדוגמת נרות,אין למקם את המוצר סמוך למקור אש גלוי
•
. מעלות צלזיוס5-35 המוצר מיועד לשימוש במזג אויר יבש בלבד ובטמפ’ שבין
•
.יש לאבטח את הטלפון באופן מיטבי לתפס הטלפון שבמוט הסלפי
•
:אין להשתמש במוט הסלפי במקומות ובמצבים הבאים
•
 ברכיבה על אופניים או, בעת נהיגה בכלי רכב, בתחבורה ציבורית,באזורים הומי אדם
•
 במקומות מסוכנים, בצמוד לבעלי חיים,גלגיליות או סקייטבורד או במהלך כל תנועה מהירה
 חוטי חשמל, פסי רכבת, כביש,בהם אפשר להיפגע כתוצאה מחוסר תשומת לב (מצוק
.)’ אזורי מפולת וכד, אזורי אסון,חשופים
. וידאו כאשר הטלפון מחובר למוט הסלפי/ אין לבצע שיחת טלפון
•
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WARRANTY

1. Thank you for purchasing a Barkan’s selfie-stick.
2. This product is covered by a limited warranty to the original
purchaser, only that this product is free from defects in workmanship
and materials for TWO YEARS from the date of purchase.
3. This warranty excludes the AUX cable and electronics parts, which
are covered with ONE YEAR of Limited Warranty from the date of
purchase.
4. The warranty does not cover any defects or costs caused by the
damages through normal wear and tear, water damages, alteration,
misuse, neglect, accident, service by anyone other than an authorized
service center, or force majeure.
5. Upon verification of the product and purchase date , this product will
be replaced when returned with proof of purchase.
6. For all warranty claims, the product must be returned to the store
from which the product was bought.
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אחריות
.אנו מודים לך על רכישת מוט סלפי מתוצרת ברקן1.1

 האחריות תקפה עבור.מוצר זה מכוסה על ידי אחריות מוגבלת לשנתיים ממועד הרכישה2.2
.הרוכש המקורי ומתייחסת לתקינות ושלמות חלקי המוצר
 אשר מכוסים, וכן את חלקי האלקטרוניקהAUX -אחריות זו אינה כוללת את כבל ה3.3
.ע”י אחריות מוגבלת לשנה ממועד הרכישה
, שינוי המוצר, נזקי מים,האחריות אינה מכסה כל פגם או נזק שנגרם כתוצאה מבלאי סביר4.4
 שירות על ידי מי שאינו מורשה לכך ע”י חברת ברקן, תאונה, הזנחה,שימוש לרעה
.או כוח עליון
.לאחר אימות פרטי המוצר ותאריך רכישה המוצר יוחלף כנגד תעודת רכישה5.5
. יש להחזיר את המוצר לחנות ממנה המוצר נקנה,במקרה של תביעת אחריות6.6

