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Manual de utilizare 
Radio cu ceas cu alarmă 
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FUNCȚII ȘI COMENZI 

 
 
1. Pornit- Oprit/ Alarmă dezactivată 
2. <</ REGLARE- / AN/ LUNĂ-ZI/ TEMPERATURĂ/ C-F/ ÎNTRE CONȚINUTUL 
ECRANULUI PORNIT- OPRIT/ BUTON REVENIRE 
3. >> /REGLARE+/ DERULARE/ MOD AȚIPIRE/ DST 
4. AMÂNARE/ MOD DORMIRE/ REGLARE LUMINOZITATE/ MOD ECONOMISIRE 
ENERGIE 
5. SETARE ORĂ/ MEMORIE/ MEMORIE+ 
6. ALARMĂ 1 SETARE ACTIVARE- DEZACTIVARE/ VOLUM REDUS 
7. ALARMĂ 2 SETARE ACTIVARE- DEZACTIVARE/ VOLUM RIDICAT 
8. INDICATOR ALARMĂ 1 
9. INDICATOR PM 
10. INDICATOR ORĂ 
11. INDICATOR ALARMĂ 2 
12. DIFUZOR 
13. ANTENĂ FM 
14. SENZOR TEMPERATURĂ (ÎN INTERIOR) 
15. COMPARTIMENT BATERIE (ÎN PARTEA INFERIOARĂ A DISPOZITIVULUI) 
16. CABLU ALIMENTARE c.a. 
17. ETICHETĂ CARACTERISTICI APARAT 
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MOD AFIȘARE ECRAN CU LED 

 
 

 Indicator oră      Indicator Alarmă 1 
 

 
 
 
Indicator PM 

 
     Indicator Alarmă 2 
 
 
Indicator lună Indicator zi    Indicator temperatură 
 

 
 
 

PUNERE ÎN FUNCȚIUNE 
 

• Alegeți un loc corespunzător pentru dispozitiv, precum o suprafață uscată și pe 
care nu se alunecă, unde puteți utiliza cu ușurință dispozitivul. 
• Introduceți bateria ( rezerva) 
 
INSTALAREA/ ÎNLOCUIREA BATERIEI DE REZERVĂ 
Acest dispozitiv este echipat cu un sistem cu baterie de rezervă, care necesită o 
baterie litiu DC3V CR2032 (nu este inclusă) pentru a menține ora/ setările 
calendarului și presetările radioului în cazul unei întreruperi de alimentare cu c.a.. 
1. Deșurubați și îndepărtați carcasa compartimentului pentru baterie. 
2. Introduceți o baterie litiu CR2032 nouă în compartimentul pentru baterii, 
respectând diagrama de polaritate de pe carcasa compartimentului pentru baterii. 
Utilizați doar dimensiunea și tipul de baterie specificat. 
3. Fixați la loc capacul compartimentului pentru baterii și strângeți-i șuruburile. 
 
Notă: Dispozitivul va funcționa fără o baterie instalată, însă setările pentru oră și 
alarmă și presetările radio se vor pierde și trebuie resetate în eventualitatea unei 
întreruperi sau pene de curent. 
 
IMPORTANT: Asigurați-vă că bateria este instalată în mod corect. Polaritatea 
eronată poate dăuna dispozitivului și anula garanția. Pentru o performanță maximă și 



5	  
	  

pentru o durată de utilizare prelungită, se recomandă utilizarea unor baterii alcaline 
de calitate bună. 

CONECTARE ALIMENTARE c.a. 
 

Conectați cablul de alimentare c.a. într-o priză de uz casnic cu curent alternativ. 
 

SETARE CALENDAR ȘI ORĂ 
 

1. În modul standby, apăsați și mențineți butonul Setare oră (5) pentru aproximativ 2 
secunde pentru a intra în modul setare calendar/ oră. 
2. Indicatorul pentru an se va aprinde intermitent pe ECRANUL CU LED până la 30 
de secunde, fiind pregătit pentru o nouă înregistrare. 
3. În timp ce ecranul clipește, apăsați în mod repetat butoanele dispozitivului (2), (3) 
pentru a seta anul corect. Apăsați și mențineți butoanele dispozitivului (2), (3) pentru 
o scanare mai rapidă înainte și înapoi. Apăsați butonul dispozitivului (5) pentru a 
confirma. 
4. Repetați pașii #2 și #3 pentru a seta luna, ziua, formatul orei, ora curentă și în final 
minutele în același mod. 
 
Note: 
Secvența afișată în modul de setare a calendarului/ orei va fi după cum urmează: 
 
An → Lună → Dată → Format oră 12/24 → Oră reală 
→ Minute reale → oră normală 
 
Pentru a verifica anul în timp ce este afișată ora curentă, apăsați butonul 
dispozitivului (2) o dată. Ecranul cu LED se va modifica la ecranul pentru an timp de 
5 secunde, iar ulterior va reveni în mod automat la ora curentă. 
 
Pentru a verifica data în timp ce este afișată ora curentă, apăsați butonul 
dispozitivului (2) de două ori. Ecranul cu LED se va modifica la ecranul pentru dată 
timp de 5 secunde, iar ulterior va reveni în mod automat la ora curentă. 
Asigurați-vă că ora este setată astfel încât indicatorul PM este afișat în mod corect 
pentru orele de după-masă/ de noapte. 
 

PORNIREA/ OPRIREA DISPOZITIVULUI 
 

Apăsați butonul de pornire/ oprire al dispozitivului (1) pentru a porni sau opri 
aparatul. 
 

REGLARE VOLUM 
 

Apăsați butonul (6) și (7) al aparatului pentru a seta nivelul dorit de volum. 
Informațiile privind nivelul volumului vor apărea pe ecranul cu LED. 

 
REGLARE LUMINOZITATE 

 
În modul radio oprit, apăsați butonul (4) de reglare a luminozității care vă permite 
setarea luminozității ecranului cu LED la modul intens, scăzut cu 2 niveluri.  
1. Ecranul ceasului cu luminozitate scăzută reprezintă setarea implicită. 
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2. Va consuma mai multă energie în cazul în care setați ecranul ceasului la o 
luminozitate mai intensă. 
 

COMUTAREA ECRANULUI PENTRU TEMPERATURĂ ÎNTRE 
GRADE °C (CELSIUS) ȘI °F (FAHRENHEIT)  

 
1. Setați dispozitivul în modul standby utilizând butonul aparatului (1). 
2. Apăsați butonul aparatului (2) pentru a afișa temperatura. 
3. În timp ce temperatura este afișată, apăsați butonul aparatului (2) pentru 
aproximativ 3 secunde pentru a schimba între °C și °F. 

 
REGLARE RADIO 

 
1. În modul standby, apăsați butonul pornire/ oprire (1) al aparatului pentru a porni 
dispozitivul. 
2. Ecranul cu LED va afișa frecvența radio pentru aproximativ 5 secunde, iar mai 
apoi va reveni la modul de afișare normală a orei. 
 
CĂUTARE AUTOMATĂ A POSTURILOR RADIO 
Pentru a căuta în mod automat posturi cu semnal puternic, apăsați și mențineți 
principalul buton (2) și (3) al aparatului până în momentul în care sistemul pentru 
frecvență de pe ecran începe să scaneze. Eliberați butonul. Modul de selectare a 
canalelor se va opri în momentul în care găsește primul post cu semnal puternic. 
 
CĂUTARE MANUALĂ A POSTURILOR RADIO 
1. Apăsați butonul (2) și (3) al aparatului în mod repetat pentru a alege stația radio 
dorită. 
2. Apăsați butonul (6) și (7) al aparatului pentru a sta nivelul dorit al volumului. 
Informațiile privind nivelul volumului vor fi afișate pe ecranul cu LED. 
 
Note:  
• Utilizați selectarea manuală pentru a alege posturile cu semnal mai puțin puternic 
ce pot fi omise în timpul selectării automate. 
 • În cazul în care selectarea automată nu se oprește pe frecvența exactă a postului, 
de exemplu, se oprește la 88.9 MHz în loc de 88.8 MHz, utilizați metoda manuală de 
selectare pentru a seta frecvența exactă a postului dorite. 
 
INDICAȚII PENTRU CEA MAI BUNĂ RECEPȚIE DE SEMNAL 
Pentru a asigura o recepție maximă a selectării de canale FM, desfaceți și extindeți 
în totalitate ANTENA FM EXTERNĂ CU FIR pentru cea mai bună recepție de radio 
FM. 
 
SETAREA/ REAMINTIREA POSTURILOR RADIO PRESTABILITE 
1. Apăsați butonul (2) și (3) al aparatului pentru a selecta postul radio dorit. 
2. Apăsați și mențineți butonul (5) al aparatului, următorul număr al canalului 
prestabilit disponibil memorat va străluci pe ecranul cu LED. (Notă: ,,P01” va străluci 
pe ecran în cazul în care programați canale prestabilite pentru prima dată.) 
3. Apăsați butonul (2) și (3) al aparatului pentru a schimba la numărul prestabilit dorit 
P01 până la P10. 
4. Repetați pașii de la 1 până la 3 pentru a prestabili până la 10 poturri FM. 
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5. Pentru a reaminti una dintre stațiile radio deja programate, apăsați butonul (5) al 
aparatului în mod repetat până în momentul în care ajungeți la numărul prestabilit 
dorit/ postul radio. 
 

SETAREA ALARMELOR ( AL1 ȘI AL2) 
 

Aveți posibilitatea de a selecta fie o alarmă cu semnale sonore, fie radio FM-ul ca 
sursă de alarmă. Secvența de setare pentru alarmă este după cum urmează: 
 
SETAREA ALARMEI 1 ( SEMNAL SONOR) 
Oră normală	  →AL 1 oră → AL 1 Min → AL 1 Alarmă zi lucrătoare → AL 1 
semnal sonor → Oră normală. 
 
SETAREA ALARMEI 1 ( RADIO) 
Oră normală	  → AL 1 oră → AL 1 Minute → AL 1 zi lucrătoare → AL 1 semnal sonor 
→ AL 1 radio → AL 1 volum final radio → Oră normală. 
 
SETAREA ALARMEI 2 ( SEMNAL SONOR) 
Oră normală	  → AL 2 ore → AL 2 Min → AL 2 Alarmă zi lucrătoare → AL 2 
semnal sonor → Oră normală. 
 
SETAREA ALARMEI 2 ( RADIO) 
Oră normală	  → AL 2 oră → AL 2 Minute → AL 2 zi lucrătoare → AL 2 semnal sonor 
→ AL 2 radio → AL 2 volum final radio → Oră normală. 
 
1. În modul standby, apăsați butonul AL1 ( sau AL2) pentru a afișa ora prestabilită a 
alarmei. 
2. Apăsați și mențineți butonul AL1 ( sau AL2) din nou timp de aproximativ 2 
secunde până în momentul în care indicatorul de oră de pe ecranul cu LED se 
aprinde itermitent. Apăsați butonul (2) sau (3) pentru a obține ora dorită pentru 
alarmă. 
3. Apăsați butonul AL1 ( sau AL2) din nou pentru a avansa la indicatorul de minut. 
Apăsați butonul (2) sau (3) pentru a obține minutele dorite pentru alarmă. 
4. Apăsați butonul AL1 ( sau AL2) din nou pentru a avansa la indicatorul pentru ziua 
lucrătoare. Apăsați butonul (2) sau (3) pentru a selecta modul dorit al alarmei pentru 
ziua lucrătoare, după cum urmează: 
 
1-5: De luni până vineri 
1-7: Întreaga săptămână 
6-7: Sâmbătă și duminică 
1-1: O zi a săptămânii ( este necesar să selectați mai departe 1 pentru luni, 2 pentru 
marți și așa mai departe) 
 
5. Apăsați butonul AL1 ( sau AL2) din nou pentru a avansa pentru a selecta sursa de 
alarmă întră Semnal Sonor sau Radio. 
 
Note: 
• În cazul în care doriți să selectați radioul ca sursă pentru alarmă, trebuie să setați 
radioul la postul de radio dorit din modul radio. 
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• După selectarea radioului ca sursă pentru alarmă în timpul setării alarmei, trebuie 
să selectați radio FM și nivelul volumului prestabilit al alarmei ( până la maxim nivelul 
15). În momentul în care radioul este pornit la ora prestabilită a alarmei, radioul va 
începe să emită sunete la un volum redus și va mări în mod treptat nivelul volumului 
prestabilit. 
Notă: nu aveți posibilitatea de a regla nivelul volumului în timpul alarmei cu radio. În 
cazul în care este necesară reglarea volumului, trebuie să opriți inițial radioul și mai 
apoi să îl porniți din nou utilizând butonul PORNIRE/ STANDBY. Alarma va fi de 
asemenea oprită imediat. 
 
6. Apăsați butonul AL1 ( sau AL2) pentru a finaliza setarea și pentru a ieși la ecranul 
ce afișează ora normală. 
7. Pentru a dezactiva ALARMA 1 (sau 2) de la declanșarea automată în zilele 
următoare, apăsați și mențineți butonul AL1 ( sau AL2) pentru aproximativ 2 
secunde, INDICATORUL în cauză se va opri. 
8. Pentru a seta din nou ALARMA 1 ( sau 2) să se declanșeze în mod automat în 
zilele următoare, apăsați și mențineți butonul AL1 ( sau AL2) pentru aproximativ 2 
secunde, INDICATORUL în cauză AL1 ( sau AL2) se va aprinde și alarma/ alarmele 
se vor declanșa ziua următoare la ora fixată. 
 
OPRIREA ALARMEI 
În momentul în care se ajunge la ora alarmei prestabilite, INDICATORUL butonul 
AL1 (sau AL2) va străluci pe ecranul cu LED, iar alarma cu semnale sonore sau cu 
radio se va declanșa timp de 30 de minute, în cazul în care nu este întreruptă prin 
acționarea butonului de amânare. Pentru a opri imediat alarma, apăsați butonul 
corespunzător AL1 (sau AL2) sau butonul PORNIRE/ OPRIRE. Alarma se va 
declanșa din nou la aceeași oră setată următoarea zi sau în momentul în care este 
setată să se oprească în funcție de setările alarmei efectuate de dumneavoastră. 
 

FUNCȚIA DE AMÂNARE 
 
În momentul în care sursa alarmei este declanșată, apăsați butonul de amânare 
pentru a suspenda alarma și pentru a activa funcția de amânare. Alarma se va opri 
temporar și se va declanșa din nou 9 minute mai târziu, însă indicatorul AL1 (sau 
AL2) va străluci încontinuu. 
 
Note: 
• Această funcție de amânare poate fi repetată din nou și din nou. 
• Pentru a opri funcția de amânare înainte ca perioada să se încheie, apăsați butonul 
corespunzător AL1 (sau AL2) sau butonul PORNIRE-OPRIRE/ OPRIRE ALARMĂ. 
Indicatorul AL1 (sau AL2) nu va mai străluci. 
 

FUNCȚIA MOD DORMIRE 
 

Cronometrul pentru funcția de dormire vă permite să opriți dispozitivul după ce un 
timp prestabilit s-a scurs. 
1. În timp ce ascultați radio, apăsați butonul MOD DORMIRE, iar timpul pentru acest 
mod ,,90” (minute) apare pe ecranul cu LED. 
2. Apăsați în mod repetat butonul MOD DORMIRE pentru a selecta un interval 
pentru modul de dormire de 90, 60, 30 sau 15 minute. Așteptați aproximativ 10 
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secunde după ce ați selectat pentru ca dispozitivul să confirme selecția, dispozitivul 
va funcționa pentru durata de timp selectată, iar mai apoi se oprește în mod 
automat. 
3. Pentru a anula cronometrul pentru mod dormire, apăsați în mod repetat butonul 
MOD DORMIRE până în momentul în care observați ora curentă în ecranul cu LED 
după ultima opțiune pentru cronometrul pentru modul de dormire ( 15 minute). 
Această funcție poate fi anulată cu ajutorul butonului (1). 
4. Pentru a opri dispozitivul înainte de durata selectată pentru modul de dormire, 
apăsați în orice moment butonul pornire/oprire. 
 
Notă: Nu există niciun indicator pentru modul dormire în acest dispozitiv. Pentru a 
verifica durata rămasă pentru modul de dormire, apăsați butonul MOD DORMIRE o 
dată. 
 

ALARMĂ MOD AȚIPIRE 
 

Alarma pentru modul ațipire poate fi utilizată de exemplu pentru o perioadă scurtă de 
dormire. Funcția este disponibilă doar în modul standby. 
• Apăsați butonul dispozitivului (3) pentru a selecta durata după care dispozitivul se 
va declanșa. Selectați din intervalul 90-10 minute sau butonul OPRIRE în etape de 
10 minute. 
• După ce timpul selectat s-a scurs, un semnal sonor din ce în ce mai rapid va fi 
emis. Utilizați butonul dispozitivului (1) pentru a opri semnalul sonor. 
 

MOD ORĂ DE VARĂ 
 

În cazul în care ora de vară este disponibilă în statul dumneavoastră, puteți utiliza 
această opțiune pentru a regla cu ușurință ora corectă. 
 
1. În modul standby, apăsați și mențineți butonul dispozitivului orei de vară (3) timp 
de 2 secunde pentru a mări timpul afișat cu o oră. 
2. Pentru a anula modul orei de vară, repetați operațiunea anterioară. 
 

AFIȘARE ALTERNATIVĂ ÎNTRE ORĂ ȘI AFIȘAREA 
TEMPERATURĂ LUNĂ-DATĂ 

 
1. În modul radio oprit, apăsați și mențineți butonul dispozitivului (2) timp de 
aproximativ 3 secunde până în momentul în care opțiunea ,, PORNIT” apare pe 
ecranul cu LED. 
2. Afișajul va alterna între ora curentă timp de 10 secunde și lună-dată timp de 5 
secunde și temperatură timp de 5 secunde, după cum urmează: 
 
 Indicator timp  Indicator Indicator  Indicator 
     lună  zi   temperatură 

 
Afișaj timp de 10 secunde       Afișaj timp de 5 secunde        Afișaj timp de 5 
secunde 
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Pentru a anula această funcție, apăsați și mențineți butonul dispozitivului (2) timp de 
aproximativ 3 secunde până în momentul în care opțiunea ,, OPRIT” este afișată pe 
ecranul cu LED. Ecranul se va modifica la afișarea normală a orei. 
 
Note: În cazul în care înlocuiți bateriile, nu deconectați ștecherul c.a. de la priză. În 
mod contrar, ora curentă și alarma vor fi inițializate. 
 

RESETARE 
 

În cazul în care sistemul nu răspunde sau prezintă o funcționare eronată sau 
intermitentă, există posibilitatea să fi experimentat o descărcare electrostatică (DES) 
sau o un episod de supratensiune care a declanșat oprirea automată a 
microcontrolerului intern. În cazul în care are loc un astfel de incident, doar 
deconectați cablul de alimentare c.a. și îndepărtați bateria de rezervă a sistemului, 
așteptați cel puțin 3 minute, iar mai apoi configurați din nou dispozitivul ca și cum ar 
fi un dispozitiv nou. 
 

AVERTISMENTE 
 

1. A nu se lăsa flăcări deschise, precum lumânările aprinse, pe produs. 
2. Nu plasați produsul în dulapuri închise sau pe grilaje fără o ventilație 
corespunzătoare. 
3. Cablul de alimentare este utilizat pentru a deconecta dispozitivul, dispozitivul 
deconectat trebuie să fie în continuare utilizabil. 
4. Ventilația nu trebuie împiedicată de acoperirea orificiilor de ventilare cu elemente 
precum ziare, fețe de masă, perdele etc. 
5. Nu trebuie expus picurării sau stropirii și niciun obiect umplut cu lichide, precum o 
vază, nu trebuie așezat pe dispozitiv. 
6. Nu conectați antena FM la antena exterioară. 
7. Dispozitivul nu trebuie expus în mod direct luminii soarelui, umidității, vibrațiilor 
sau amplasat într-un mediu cu mult praf. 
8. Nu utilizați abrazivi, benzină, diluant sau alți solvenți pentru a curăța suprafața 
dispozitivului. Pentru a curăța, ștergeți suprafața cu o soluție slabă de detergent 
neabraziv și cu un material moale. 
9. Nu încercați niciodată să introduceți fire, ace sau alte obiecte similare în orificiile 
de ventilație sau de deschidere ale dispozitivului.   
10. Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă, precum lumina soarelui, foc sau 
alte fenomene asemănătoare. 
11. Fiți atenți la aspectele legate de mediu privind scoaterea din uz a bateriilor. 
12. Nu scoateți din uz acest produs la sfârșitul perioadei de funcționare în gunoi 
menajer obișnuit; predați-l unui centru de colectare pentru colectarea dispozitivelor 
electrice și electronice. Prin reciclare, unele materiale pot fi reutilizate. Astfel, aduceți 
o mare contribuție protejării mediului. Adresați-vă administrației dumneavoastră 
locală pentru a vă informa cu privire la un centru de scoatere din uz autorizat. 
 

SPECIFICAȚII 
Interval frecvență:  FM 87.5 – 108 MHz 
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Interval senzor:   de la 32 °F la 122 °F (de la 0°C la +50°C) 
temperatură 
Baterie de rezervă:  3V ( CR2032 baterie litiu plată x 1- nu este inclusă) 
Sursă de alimentare: CA230V 50 Hz 
Consum energie:  5W 
Dimensiuni:   161 x 72 x 64 mm 
Greutate:    390 g 
 

 
Instrucţiuni şi informaţii legate de scoaterea din uz a materialelor utilizate la 
ambalaj 
Scoateţi din uz ambalajul utilizat într-un centru de colectare a deşeurilor din 
localitatea dvs. 
 
SCOATEREA DIN UZ A ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ŞI ELECTRONICE 

 
Acest simbol lipit pe produse sau pe documentele originale semnifică 
faptul că produsele electrice sau electronice uzate nu trebuie aruncate 
împreună cu gunoiul casnic menajer. Pentru scoaterea adecvată din uz 
sau reciclare, predaţi aceste produse unor centre specalizate de 
colectare. Sau, în mod alternativ, în anumite state din Uniunea 
Europeană sau alte state Europene, puteţi returna produsele dvs. 

distribuitorului local, atunci când achiziţionaţi un produs nou echivalent.  
Scoaterea din uz corectă a acestui produs ajută la protejarea resurselor naturale şi 
împiedică efectele negative asupra mediului cauzate de aruncarea 
necorespunzătoare a deşeurilor. Cereţi autorităţilor locale sau centrelor de colectare 
a deşeurilor informaţii suplimentare. În conformitate cu reglementările naţionale, 
scoaterea din uz incorectă a acestor tipuri de deşeuri poate fi sancţionată. 
 
Pentru companiile din statele Uniunii Europene 
Dacă doriţi să scoateţi din uz aparatele electrice sau electronice, cereţi 
distribuitorului sau furnizorului dvs. informaţiile necesare.  
 
Scoaterea din uz în alte state în afara Uniunii Europene.  
Dacă doriţi să scoateţi din uz acest produs, cereţi informaţiile necesare despre 
metoda corectă autorităţilor dvs. locale sau distribuitorului. 
 
 

Acest produs este conform cu reglementările şi normele UE care fac 
referire la el. 
 
Modificările de text, design şi specificaţii tehnice pot să intervină fără notificare 
prealabilă şi ne rezervăm dreptul de a efectua astfel de modificări. 
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RO Condiţii de acordare a garanţiei  
Cardul de garanţie nu face parte din pachetul acestui aparat. 

 
Acest produs beneficiază de o garanţie de 24 de luni de la data achiziţionării de 
către utilizatorul final. Garanţia este limitată la următoarele condiţii. Garanţia este 
valabilă numai pentru bunuri de uz casnic ale clienţilor. Cererea de depanare poate fi 
făcută la magazinul comerciantului de unde produsul a fost achiziţionat sau la 
centrele de servicii menţionate mai jos. Utilizatorul final este obligat să înainteze o 
cerere imediat după apariţia defectelor, însă doar până la expirarea garanţiei. 
Utilizatorul final este obligat să coopereze pentru certificarea defectelor apărute. Se 
acceptă numai produse complete şi curate (conform standardelor de igienă). În cazul 
solicitărilor de garanție eligibile, perioada de garanţie va fi prelungită cu perioada de 
la data înaintării cererii până la data returnării produsului către client. Pentru 
obţinerea serviciilor acestei garanţii, utilizatorii finali sunt obligaţi să îşi certifice 
reclamaţia cu următoarele documente completate corespunzător: chitanţă, certificat 
de garanţie, certificat de instalare. 
 
Această garanţie este nulă în special dacă următoarele sunt aplicabile: 
§ Defectele erau cunoscute la vânzare. 
§ Uzură sau deteriorare provocată de utilizarea obişnuită. 
§ Produsul a fost deteriorat în urma instalării neprofesionale sau greşite, utilizat 

contrar manualului de utilizare aplicabil, utilizat contrar actelor normative şi 
procesului comun de folosire sau utilizat în alt scop decât cel pentru care a fost 
proiectat. 

§ Produsul a fost deteriorat din cauza neglijenţei sau mentenanţei insuficiente. 
§ Produsul a fost deteriorat de murdărie, accidente de forţă majoră (dezastre 

naturale, incendii şi inundaţii). 
§ Defectarea funcţionalităţii cauzată de dualitatea scăzută a semnalului, 

interferenţe ale câmpului electromagnetic etc. 
§ Produsul a fost deteriorat mecanic (ex. buton stricat, căzătură). 
§ Deteriorare provocată de medii nepotrivite, anexe, consumabile (baterii) sau de 

condiţii de funcţionare necorespunzătoare (ex. temperatură crescută, umiditate 
crescută, cutremure). 

§ Informaţiile pe documentele prezentate sunt diferite faţă de cea de pe produse. 
§ Cazuri în care produsul reclamat nu poate fi identificat conform documentelor 

prezentate (ex. numărul de serie sau timbrul de garanţie au fost deteriorate). 
 
Centre de servicii autorizate 
Accesaţi www.sencor.ru pentru informaţii legate de centrele de servicii autorizate. 
 


