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Vă rugam să reţineţi următoarele instrucţiuni: 
• Acest aparat este proiectat pentru redarea semnalelor audio. Orice altă utilizare este 
interzisă în mod expres. 
• Asiguraţi-vă că există o ventilaţie adecvată la poziţionarea dispozitivului. Trebuie să existe 
un spaţiu liber de cel puţin 10 cm în spatele dispozitivului. 
• Nu acoperiţi dispozitivul cu ziare, feţe de masă, perdel/draperii etc. 
• Vă rugăm să reţineţi atunci când decideţi unde să puneţi dispozitivul pe care suprafeţele 
de mobilier sunt acoperite de diferite tipuri de lac și plastic, dintre care majoritatea conţin 
aditivi chimici. Acestea pot provoca coroziunea picioarelor dispozitivului, ducând astfel la 
petele de pe suprafaţa mobilei, care pot fi dificil sau imposibil de îndepărtat.
• Dacă dispozitivul este expus la schimbări bruște de temperatură, de exemplu atunci când 
este luat din frig si adus într-o încăpere caldă, așteptaţi cel puţin două ore înainte de a-l 
utiliza.
• Aparatul este destinat utilizării în încăperi uscate. Protejaţi aparatul de ploaie, umiditate 
(picături de apă sau stropi) și căldură (încălzitoare sau razele directe ale soarelui etc.).
• Utilizaţi aparatul numai într-un climat moderat.
• Nu așezaţi obiecte care conţin lichide (de exemplu vase, pahare)  pe dispozitiv.
• Nu așezaţi obiecte precum lumanări aprinse pe dispozitiv.
• Nu deschideţi în nici un caz carcasa dispozitivului. Garanţia nu acoperă daunele rezultate 
din manipularea necorespunzătoare.
• Nu folosiţi nici un agent de curăţare, deoarece acest lucru poate deteriora carcasa. 
Curăţaţi dispozitivul cu o bucată din piele curată și umedă.
• Furtunile cu descărcări electrice reprezintă un pericol pentru toate dispozitivele electrice. 
Chiar dacă dispozitivul este oprit, acesta poate fi deteriorat de o lovitură de fulger la reţea. 
Scoateţi întotdeauna mufa de alimentare în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.
• Acest echipament este un aparat electric de clasa a II-a sau dublu izolat. Acesta a fost 
proiectat astfel încât să nu necesite împământare.
• ATENŢIE: Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiţi numai cu 
același tip sau cu un tip echivalent.
• AVERTISMENT: Bateriile (acumulatorul sau bateriile instalate) nu trebuie expuse la căldură 
excesivă, cum ar fi soarele, incendiul sau altele similare.
• Trebuie acordată atenţie aspectelor de mediu legate de eliminarea bateriilor.
• Nu ar trebui să se pună pe aparat surse de flacără deschisă, cum ar fi lumânările aprinse.
• Simbol deșeu-3 Eliminarea corectă a acestui produs. Acest marcaj indică 

faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere 
nicăieri pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune asupra 
mediului sau sănătăţii umane cauzate de eliminarea necontrolată a deșeu-
rilor, reciclaţi-o în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a 

resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, utilizaţi sistemele de returnare și de 
colectare sau contactaţi distribuitorul unde a fost achiziţionat produsul. Aceștia pot lua acest 
produs pentru reciclarea ecologică în condiţii de siguranţă.

Notă:
• Nu conectaţi alte echipamente în timp ce dispozitivul este pornit. Opriţi și celelalte dispozi-
tive înainte de a le conecta între ele.
Avertizment cu privire la expunerea la câmpuri electromagnetice  
generate de frecvenţe radio



• Acest echipament trebuie instalat și operat în conformitate cu manualul furnizat. Dispozi-
tivul conţine o antenă încorporată și nu trebuie să fie co-localizat sau să funcţioneze împre-
ună cu alte antene sau transmiţătoare.

Avertisment important privind bateria
• Produsul conţine o baterie și un sistem de încărcare care este proiectat să funcţioneze 
la temperaturi care nu depășesc 50 ° C. Lăsarea acestui produs într-un automobil închis 
sau în portbagajul unui automobil în care temperatura poate depăși 50 ° C poate duce la 
deteriorarea permanentă a bateriei, la incendiu sau la explozie. Îndepărtaţi produsul din 
autovehicul atunci când ieșiţi, nu plasaţi produsul în portbagajul autovehiculului și nu lăsaţi 
produsul în locuri unde temperatura poate depăși 50 ° C.

Respectarea Directivei privind elimi narea  
corespunzatoare a Deseurilor de Echipamente Electrice :
• Acest produs este în conformitate cu Directiva UE DEEE (2012/19 / UE). Acest produs 
poartă un simbol de clasificare pentru deșeurile de echipamente electrice și electronice 
(DEEE). Acest produs a fost fabricat cu piese și materiale de înaltă calitate, care pot fi reuti-
lizate și sunt adecvate pentru reciclare. Nu aruncaţi produsul rezidual cu deșeuri menajere 
și alte deșeuri normale la sfârșitul duratei de viaţă. Duceţi-l la centrul de colectare pentru 
reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Adresaţi-vă autorităţilor locale pentru a 
afla mai multe despre aceste centre de colectare.

Respectarea Directivei privind restricţionarea utilizării 
anumitor substanţe periculoase în echipamente electrice  
şi electronice (RoHS) :
• Produsul pe care l-aţi achiziţionat respectă Directiva UE RoHS (2011/65 / UE). Nu 
conţine materiale periculoase și interzise specificate în directivă.

Informaţii privind ambalajul:
• Materialele folosite la ambalarea produsului sunt reciclabile în conformitate cu 
Regulamentul National de mediu. Nu aruncaţi materialele de ambalare împreună 
cu deșeurile menajere sau alte deșeuri. Luaţi-le la punctele de colectare a materi-
alelor de ambalare desemnate de autorităţile locale.
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