
Manual de utilizare 
 

CEAS DE PERETE CU CUARŢ TECHNO LINE WT 7006 
Cod produs: 672741 
 
 

Punerea în funcţiune 
Instalaţi 1x baterie AA LR06 în compartimentul baterii respectând polaritatea corectă (+/-). 
 

Setarea orei 
Pentru a seta ora rotiţi butonul de reglare - aflat în partea posterioară a ceasului - în sensul acelor de ceasornic, respectiv în sens 
invers acelor de ceasornic.  
 

Instrucţiuni de siguranţă 
 Aparatul poate fi utilizat numai în spaţii interioare.  

 Feriţi aparatul de şocuri sau aplicarea extremă a forţei.  

 Feriţi aparatul de temperaturi înalte, acţiunea directă a razelor de soare, praf şi umiditate.  

 Nu scufundaţi aparatul în apă.  

 Evitaţi contactul cu materialele corozive.  

 Nu aruncaţi aparatul în foc. Pericol de explozie.  

 Nu deschideţi carcasa şi nu demontaţi componentele aparatului.  
 

Instrucţiuni de siguranţă privind bateriile  
 Nu folosiţi decât baterii alcaline. Nu folosiţi baterii reîncărcabile.  

 Instalaţi bateriile respectând polaritatea corectă (+/-).  

 Înlocuiţi întotdeauna întreg setul de baterii.  

 Nu amestecaţi niciodată bateriile vechi cu cele noi.  

 Înlocuiţi imediat bateriile descărcate.  

 Scoateţi bateriile din compartiment dacă nu folosiţi aparatul o perioadă mai lungă de timp.  

 Nu reîncărcaţi bateriile nereîncărcabile, nu le aruncaţi în foc. Pericol de explozie! 

 Nu depozitaţi bateriile în apropierea obiectelor metalice, căci în caz de contact se poate produce un scurtcircuit.  

 Feriţi bateriile de temperaturi înalte, umiditate extremă sau acţiunea directă a razelor de soare.  

 Depozitaţi bateriile în afara razei de acţiune a copiilor. Pericol de sufocare din cauza înghițirii bateriilor!  
 
Nu folosiţi produsul decât în scopul pentru care a fost conceput.  
 
 

Baterii/baterii reîncărcabile 
Consumatorul final este obligat prin lege (Legea nr. 426/2001 privind regimul deşeurilor) să returneze bateriile şi 
bateriile reîncărcabile uzate. Aruncarea lor laolaltă cu deşeurile menajere este interzisă! Bateriile/bateriile reîncărcabile 
care conţin substanţe periculoase sunt marcate prin simbolul pubelei cu roţi barate. Simbolul indică faptul că aruncarea 
produsului în locurile de depozitare a gunoiului menajer este interzisă. Simbolurile chimice pentru respectivele substanţe 
periculoase sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. 

Vă puteţi debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea 
dumneavoastră. 
Vă respectaţi astfel obligaţiile legale şi contribuiţi la protejarea mediului înconjurător! 
 
 

Reguli generale 
În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediului înconjurător, al protejării sănătăţii omului şi al utilizării resurselor 
naturale cu prudenţă şi în mod raţional, consumatorul este solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice 
punct de colectare şi reciclare din localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare.  
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roţi barată cu două linii în formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei 
colectări separate, la un centru de colectare şi reciclare a produselor electronice şi nu laolaltă cu gunoiul menajer.  

 


