
  

  

 

RO  Ghid de Instalare şi Manual de Utilizare 

 

Ceas SDC 100  

      Oră             Minut  

  

Introduceţi două baterii AA de 1,5 V în compartimentul bateriilor.  
Respectaţi polaritatea indicată de semnele “+” şi “-“.  
 

 Traducerea textului din figură:  

 

 

 

 

Creştere cu o oră printr-un clic 

 

Creştere cu un minut printr-un clic  

NOTE: Vă rugăm setaţi încă un minut pentru a regla ora pentru precizia 

ceasului. Vă rugăm să menţineţi minutele sub 30 minute pentru a regla 

ora.  

SPECIFICAŢII:  

Rotire Oră/minute  
Forma 24 ore  
Alimentare de la baterii: 2 x 1,5 V de tip AA (neincluse)  
Dimensiuni: 175 x 90 x 70 mm  
Greutate: 270 g  
 

CONDIŢII DE GARANŢIE  

CARDUL DE GARANŢIE NU REPREZINTĂ PARTE DIN AMBALAJUL 

DISPOZITIVULUI.  

  

Produsul este garantat pentru o perioadă de 24 luni de la data achiziţiei de 

către cumpărătorul final. Garanţia este limitată la următoarele condiţii. 

Garanţia priveşte doar bunurile clientului utilizate în scopuri casnice. 

Cererea de service poate fi depusă fie la magazinul distribuitorului de unde 

a fost cumpărat produsul, fie la centrele de service autorizate menţionate 

mai jos. Utilizatorul final este obligat să emită cererea de service imediat ce 

au apărut defectele, însă obligatoriu până la finalul perioadei de garanţie. 

Utilizatorul final este obligat să coopereze în constatarea defectelor 

pretinse. Va fi acceptat doar un produs complet şi curat (conform 

standardelor igienice). În cazul unei pretenţii de garanţie eligibile, perioada 

de garanţie va fi prelungită cu perioada de la data depunerii cererii şi până 

la data preluării produsului de către utilizatorul final, sau până la data la care 

utilizatorul final este obligat să îl preia. Pentru a beneficia de service în 

temeiul prezentei garanţii, utilizatorul final este obligat să însoţească 

cererea de următoarele documente complete: chitanţă, certificat de 

garanţie, certificat de instalare.  

Prezenta garanţie este nulă în următoarele cazuri:  

■ Defecte care au existat la momentul vânzării şi de care s-a ştiut.  

■ Uzură sau deteriorare cauzate de utilizarea obişnuită.  

■ Produsul a fost deteriorat de instalarea neprofesională sau greşită, utilizat 

în neconcordanţă cu manualul aplicabil, utilizat în neconcordanţă cu 

legislaţia adoptată şi procesele obişnuite de utilizare, sau utilizat în alt scop 

decât cel pentru care a fost prevăzut.  

■ Produsul a fost deteriorat în urma întreţinerii neadecvate sau insuficiente.  



■ Produsul a fost afectat de murdărie, situaţii de forţă majoră (dezastre 

naturale, incendii, şi inundaţii).  

■ Defecte de funcţionalitate cauzate de puterea slabă a semnalului, 

interferenţei electromagnetice, etc.  

■ Produsul a fost deteriorat mecanic (de ex. buton rupt, cădere)  

■ Deteriorare cauzată de utilizarea de materiale neadecvate, consumabile, 

baterii sau alte condiţii de lucru impropri (de ex. temperaturi ridicate, 

umiditate ridicată, cutremur, etc.)  

■ Reparaţiile, modificările sau alte acţiuni efectuate de personal 

neautorizat.  

■ Utilizatorul final nu a făcut dovada dreptului de garanţie (data şi locul de 

achiziţie).  

■ Datele de pe documentele prezentate diferă faţă de datele de pe produse.  

■ Cazuri când produsul pretins a fi în garanţie nu poate fi identificat conform 

documentelor prezentate (de ex. seria numerică sau timbrul de garanţie au 

fost deteriorate).  

  

Centre de service autorizate  

Vizitaţi www.sencor.eu pentru informaţii detaliate privind centrele de 

service autorizate.  

  

INSTRUCŢIUNI ŞI INFORMAŢII PRIVIND SCOATEREA DIN UZ A 

MATERIALELOR AMBALAJELOR FOLOSITE  
  

Scoateţi din uz materialele folosite la ambalaj prin intermediul unui centru public de 

procesare a deşeurilor.  

  

SCOATEREA DIN UZ A APARATELOR ELECTRICE ŞI ELECTRONICE  
Semnificaţia acestui simbol de pe produs, accesoriile sale sau ambalaj 

indică faptul că produsul nu poate fi tratat ca deşeu casnic menajer. Vă 

rugăm scoateţi din uz acest produs prin centrul de colectare local, 

autorizat în reciclarea deşeurilor provenite de la echipamentele 

electrice şi electronice. Alternativ, în anumite state din Uniunea 

Europeană sau alte state Europene, puteţi returna produsul dvs. la distribuitorul 

local când achiziţionaţi un produs nou echivalent. Scoaterea din uz corectă a acestui 

produs va ajuta la protejarea resurselor naturale valoroase şi la prevenirea 

impactului negativ asupra mediului înconjurător şi sănătăţii umane, care pot fi 

cauzate de scoaterea din uz neadecvată a deşeurilor. Vă rugăm solicitaţi autorităţilor 

dvs. locale sau celui mai apropiat centru de colectare a deşeurilor detalii 

suplimentare. Scoaterea din uz inadecvată a acestui tip de deşeuri poate face 

obiectul incidenţei reglementărilor naţionale în vigoare.  

  

Pentru companiile din Uniunea Europeană Dacă doriţi să 

scoateţi din uz un dispozitiv electric sau electronic, solicitaţi 

informaţiiile necesare de la distribuitorul sau furnizorul dvs.  

  

Scoaterea din uz în alte state în afara Uniunii Europene  

Dacă doriţi să scoateţi din uz acest produs, solicitaţi informaţiile 

necesare despre metoda corectă de scoatere din uz de la 

autorităţile locale guvernamentale sau de la distribuitorul dvs. 

local.  

  

  

Acest produs îndeplineşte toate cerinţele de bază ale legislaţiei UE 

privitoare la produs.  

  

 

Modificările de text, design şi specificaţii tehnice pot fi efectuate fără notificare 

prealabilă şi ne rezervăm cu această ocazie dreptul de a face astfel de modificări.  

http://www.sencor.eu/
http://www.sencor.eu/

