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Utilizarea 
Acest dispozitiv este utilizat ca şi un instrument în caz de hărţuire. Dispozitivul 
emite un semnal acustic de îndată  ce este smuls de pe banda încheieturii. 
 
Alimentarea se face cu ajutorul unei baterii buton de 3V (tip: CR2032).  
 
Dispozitivul nu trebuie lăsat să devină umed sau ud. Acest lucru poate duce la 
deteriorarea lui. 
 
Orice alt mod de utilizare decât cel descris mai sus este interzis şi poate 
conduce la deteriorarea produsului, implicând riscuri de scurt-circuitare, 
incendiu, etc. produsul nu poate fi modificat sau transformat. Întotdeauna se 
vor respecta instrucţiunile de siguranţă incluse în aceste instrucţiuni de 
utilizare. Citiţi instrucţiunile de funcţionare cu atenţie şi păstraţi-le pentru 
referinţe ulterioare.  
 
Conţinutul 
- dispozitiv alarmă-panică; 
- 1 x baterie buton CR 2032; 
- port bandă; 
- instrucţiuni de utilizare. 
 
Simboluri 

 Simbolul fulgerului într-un triunghi indică pericol asupra sănătăţii, de ex. 
pericol de electrocutare.  

Semnul exclamării într-un triunghi indică pericol deosebit în timpul 
manipulării, operării şi controlului. 

 Simbolul mâinii indică sugesti speciale şi informaţii de operare. 
 
Instrucţiiuni de siguranţă 

 Garanţia devine nulă dacă deteriorarea produsului a rezultat din 
nerespectarea instrucţiunilor de siguranţă. Nu ne asumăm nici o răspundere 
pentru daunele materiale şi personale cauzate de utilizarea necorespunzătoare 
sau nerespectarea instrucţiunilor de siguranţă.  

 Semnul exclamării indică  observaţii importante din instrucţiunile de 
siguranţă, ce trebuiesc respectate tot timpul. 
 
- Produsul nu poate fi modificat sau transformat, deoarece nu numai  avizul CE 
va deveni nul, ci şi garanţia. 
- Produsul nu trebuie expus la temperaturi extreme, raze solare directe, vibraţii 
puternice, sau stres mecanic excesiv. 
- În urma schimbărilor rapide de temperatură, înainte de a fi utilizat, produsul 
necesită un anumit timp de stabilizare, pentru adaptarea la temperatura 
mediului. Lăsaţi produsul să se adapteze temperaturii, înainte de a-l pune în 
funcţiune. 
- Componentele sistemului nu sunt jucării şi nu trebuiesc lăsate la îndemâna 
copiilor. 
- Vă rugăm contactaţi personal calificat dacă sunteţi nesiguri de siguranţa 
utilizării coerente al produsului. 
- Materialele de ambalat nu le lăsaţi aruncate la întâmplare. Foliile/sacii de 
plastic etc. pot constitui jucării periculoase pentru copii; risc de sufocare! 

- Dacă există prezumţii că funcţionarea în siguranţă nu mai este posibilă, 
deconectaţi imediat aparatul şi asiguraţi-vă împotriva repornirii neintenţionate. 
- Dispozitivul nu trebuie lasat să devină umed sau ud.  
- Vă rugăm, reţineţi că volumul sunetului declanşat de alarmă atinge 
aproximativ 91 dB, când este declanşată. Drept urmare, nu ţineţi niciodată 
dispozitivul chiar lângă ureche. 
- Manipulaţi produsul cu grijă; poate fi deteriorat în urma impactelor, lovirilor 
sau căderilor accidentale, chiar şi de la înălţime mică.  
- Pentru alimentare folosiţi doar o micro baterie de 3V (tip: CR2032). 
- În cadrul companiilor trebuiesc respectate reglementările privind prevenirea 
accidentelor industriale, precum sunt ele stipulate de către Asociaţia privind 
Asigurarea Responsabilităţii Angajatorilor cu privire la Echipamentele Electrice. 
- Întreţinerea, ajustarea sau reparaţiile pot fi efectuate doar de către specialist 
calificat sau atelier de service specializat.  
 
Pentru orice întrebări fără răspuns, vă rugăm contactaţi departamentul nostru 
tehnic sau un alt specialist.  
 
Manipularea bateriilor 
- Bateriile nu se vor lăsa la îndemâna copiilor.  
- Vă rugăm respectaţi polaritatea corectă la introducerea bateriilor.   
- Nu lăsaţi bateriile aruncate  la întâmplare; există riscul de înghiţirea acestora 
de către copii sau animale domestice. În caz de înghiţire, consultaţi imediat un 
medic. 
- Bateriile cu scurgeri sau deteriorate pot provoca arsuri dacă vin în contact cu 
pielea.  Prin urmare, în asemenea cazuri, vă rugăm folosiţi mănuşi de protecţie.  
- Bateriile nu trebuiesc scurt-circuitate, deschise sau aruncate în foc. Pericol de 
explozie! 
- Nu îndepărtaţi niciodată bateriile! 
- Bateriile obişnuite nu trebuiesc reîncărcate. Pericol de explozie!  
- În timpul perioadelor mai lungi de neutilizare (ex. stocare) îndepărtaţi pachetul 
intern de baterii reîncărcabile (din centrul controlului de alarmă), precum şi 
bateriile senzorului şi al telecomenzii, pentru a evita deteriorarea prin 
scurgerea bateriilor. 
 
Pornirea 
Dacă este necesar, înainte de prima funcţionare, îndepărtaţi izolaţia de 
siguranţă a bateriei.  
Acum sistemul este gata de funcţionare.  
 
Declanşarea dispozitivului  
Trageţi port banda pentru declanşarea dispozitivului.  
Pentru dezactivare, împingeţi acul retractat, care este ataşat port benzii, înapoi 
în carcasă. 
 
Înlocuirea bateriilor 
- scoateţi ambele şuruburi din carcasă. 
- deschideţi carcasa cu atenţie. 
- scoateţi bateriile uzate. 
- introduceţi o nouă baterie buton de 3 V cu polaritatea corectă (polul pozitiv în 
jos) (tip: CR2032) în compartimentul de baterii.  
-  închideţi carcasa din nou şi strângeţi şuruburile anterior scoase.  
 
Întreţinere şi curăţare 
Cu excepţia înlocuirii bateriilor conform celor anterior descrise, produsul nu 
necesită lucrări de întreţinere. 
 
Pentru curăţarea exterioară a produsului, este suficientă o pânză curată, 
uscată şi moale. 
Nu folosiţi nici un fel de agenţi de curăţare agrseivi. 
 
Dezafectarea 
a) generalităţi 

Dezafectaţi produsele nefuncţionale conform reglementărilor specifice în 
vigoare. 
 
b) bateriile obişnuite şi reîncărcabile 
În calitate de consumator, aveţi datoria (Ordonanţa privind Bateriile) 
dezafectării corespunzătoare a tuturor bateriilor obişnuite şi reîncărcabile 
uzate; este interzisă dezafectarea acestora odată cu gunoiul menajer! 

 Bateriile obişnuite şi reîncărcabile periculoase sunt marcate cu aceste 
simboluri pentru a indica faptul că dezafectarea lor odată cu gunoiul menajer 
este interzisă. Simbolurile pentru metalele grele utilizate sunt: Cd = cadmiu, Hg 
= mercur, Pb = plumb. 
 
Bateriile obişnuite şi reîncărcabile uzate, precum şi bateriile buton pot fi 
returnate la punctele de colectare din localitatea dumneavoastră, atât la 
magazinele noastre sau oriunde se vând baterii obişnuite, reîncărcabile şi 
baterii buton! 
 
Astfel, vă îndepliniţi obligaţiile statutorii şi contribuiţi la protecţia mediului 
înconjurător.  
 
 
Date tehnice 
Tensiune de lucru .................. 1 x 3 baterie buton (tip: 

CR2032) 
Durata de viaţă a bateriei....... aprox. 90 minute cu semnal 

de alarmă permanent. 
aprox. 12 luni în repaus. 

Nivel acustic.......................... aprox. 91 dB (A) la o 
distanţă de 1 m. 

Temperatura de operare......... -100 la + 600 C. 
Greutate.................................. aprox. 19 grame  
Dimensiuni (Î x l x D)............ aprox. 59 x 30x 21 mm. 
 
 
 
 


