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Introducere 
Vă mulțumim pentru achiziția realizată. DeTeWe Outdoor 8000 este o stație de emisie/recepție cu 
consum redus de energie electrică şi fără costuri suplimentare, cu excepția costurilor minime legate 
de reîncărcarea acumulatorului.  
Aparatul este  conceput pentru a  funcționa  în  condiții extreme. Deoarece este protejat  împotriva 
apei  stropite  aparatul  este  ideal  pentru  domenii  precum  şantiere  de  construcții  sau  ateliere, 
activități sportive sau organizarea spectacolelor. Culoarea sa portocalie sare de oriunde în ochi şi de 
aceea aparatul este uşor de localizat dacă a fost cumva uitat din greşeală. Iar datorită razei sale de 
acțiune de maxim 9 km aparatul poate acoperi şi distanțe mai mari.  
Outdoor  8000  emite  pe  frecvențe  aprobate  (PMR)  şi  poate  fi  folosit  în  orice  țară  în  care  este 
permisă folosirea acestui serviciu.  
Manualul de utilizare va răspunde în mare parte întrebărilor dvs. privind operarea produsului. 
Dacă aveți întrebări la care nu găsiți răspuns în acest manual vizitați 
www.detewe‐home.de  
 
 
Elementele de operare şi displayul 
 
 

1. Antena   

2. Conexiune căşti 

3. Tasta meniu   ‐ pentru activarea meniului 

4. Tasta apel   ‐ emite un ton de apel 

5. Tasta înainte   ‐ măreşte volumul sonor 

- trece la următorul punct din meniu 

6. Microfon 

7. Difuzor 

8. Tasta înapoi   ‐ diminuează volumul sonor 

- trece la punctul anterior din meniu 

9. Tasta ON/OFF 

10. Tasta  convorbire    ‐  apăsați  pentru  a 

vorbi/eliberați pentru a asculta 

- confirmă o setare în meniu 

11. Display  
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a= canal / b= cod CTCSS 
 

- simbolul apare atunci când se emite semnal 

- simbolul apare atunci când se recepționează semnal 

- volum difuzor 

- taste blocate 

- afişarea nivelului de încărcare a acumulatorului 

- modul Vox activat 

- modul Scan activat 

- modul Dual‐scan activat 

 
Caracteristici 

- Protejat contra apei stropite (IPX2) 
- Nu presupune costuri cu licența sau stabilirea conexiunii 
- Display iluminat 
- Modul economisire energie 
- Funcția scanare (caută partenerul de conversație la schimbarea canalului sau alte stații 

din apropiere) 
- Funcția Dual Channel Monitor  (semnalizează activități de emisie pe canalul setat  şi pe 

un al doilea canal) 
- Funcția VOX (activare prin voce la utilizarea stație cu şi fără căşti) 
- Automatic  Squelch  (valoare  de  prag  fix  setată  începând  cu  care  puterea  semnalului 

activează filtrul de zgomot) 
- Compresor de dinamică integrat pentru sunete clare 
- Funcția call (emite ton de apel timp de 3 sec.) 
- Funcția Roger beep (semnalizarea încheierii apelului) 
- Volum sonor setabil în 8 trepte 
- 5 tonuri de apel 
- Afişarea nivelului de încărcare al bateriei 
- Semnalizare acustică pentru nivel slab de încărcare al bateriei 
- Cronometru 
- Blocarea tastelor  
- Căşti speciale (Air Tube headset) cu poziție stabilă şi ecranarea zgomotelor din mediul 

înconjurător 
- Clip curea detaşabil  

 
Operarea aparatului 
Domenii de utilizare/Declarația de conformitate 
Outdoor 8000 poate fi folosit atât în scopuri private, cât şi profesionale, de ex. pentru comunicarea 
între două sau mai multe maşini, biciclete sau schiori. 
Sau poate fi folosit pentru a vorbi cu copiii dvs. atunci când aceştia sunt afară la joacă etc. 
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Avertizare: 
Verificați normele locale în vigoare înainte de a începe să folosiți aparatul într‐o altă țară decât cea 
din care  l‐ați cumpărat. S‐ar putea ca standardul de emisie folosit de acest aparat să fie  interzis  în 
acea țară. 
 

Simbolul  CE  de  pe  aparat,  ambalaj  şi  manualul  de  utilizare  indică  faptul  că  produsul 
îndeplineşte cerințele directivei R&TTE 1995/5/EG. 
Declarația de conformitate o găsiți la adresa: http://www.detewe‐home.de  

 
Instrucțiuni de siguranță 
Citiți în întregime aceste instrucțiuni de siguranță. Familiarizați‐vă cu toate funcțiile acestui produs. 
Păstrați manualul pentru referințe ulterioare. 
 

Nu atingeți antena dacă protecția antenei prezintă daune, căci dacă există contact  între antenă şi 
piele în timpul transferului de semnal pot rezulta mici arsuri pe piele. 
Acumulatoarele/bateriile pot provoca daune materiale, ca de ex.  incendii, atunci când materialele 
conducătoare, ca de ex. bijuterii, chei sau lanțuri ating polul liber al bateriei. Materialele produc un 
scurtcircuit  şi se  încălzesc. Manevrați cu grijă bateriile/acumulatoarele  încărcate, mai ales dacă  le 
păstrați într‐o geantă, portofel sau alt obiect împreună cu obiecte metalice.  
Nu  plasați  aparatul  deasupra  unui  airbag  sau  în  zona  de  declanşare  a  airbagului.  Airbagurile  se 
deschid  în  mare  forță.  Dacă  stația  emisie/recepție  se  află  în  zona  de  declanşare  a  airbagului 
aparatul poate fi aruncat cu mare putere în interiorul maşinii şi astfel pot rezulta răniri grave. 
Păstrați o distanță de minim 15 cm între stația emisie/recepție şi un pace maker.  
Deconectați imediat stația emisie/recepție dacă aceasta distorsionează aparatele medicale. 
Nu  schimbați  niciodată  bateriile/acumulatoarele  în  spații  în  care  există  pericol  de  explozie. 
Producerea de scântei poate declanşa în aceste spații incendii sau explozii, ceea ce poate conduce 
la rănire gravă sau chiar moarte. 
 

Spațiile  în care există pericol de explozie  sunt de obicei  semnalizate, dar nu  întotdeauna. Printre 
aceste  spații  amintim  zonele  în  care  se  află  rezervoare  de  combustibil,  de  ex.  sub  puntea 
vapoarelor, depozite de combustibil etc.; zonele în care aerul conține chimicale sau particule, de ex. 
praf, pulbere metalică; toate zonele în care sunteți sfătuiți să opriți motorul autovehiculului dvs. 
 

Nu aruncați niciodată bateriile/acumulatoarele în foc, căci pot exploda. 
Țineți bateriile departe de mâinile copiilor. 
În anumite țări este interzisă utilizarea unei stații de emisie/recepție în timpul şofatului. Respectați 
aceste norme legale. 
Deconectați aparatul dacă vi  se cere acest  lucru  la bordul unui avion. Folosirea acestui aparat  se 
face în conformitate cu instrucțiunile şi cerințele companiei de zbor. 
Deconectați  întotdeauna aparatul acolo unde există panouri  indicatoare  în acest sens. Spitalele  şi 
clinicile folosesc aparate sensibile la frecvențele înalte externe.  
Înlocuirea  sau modificarea  antenei  poate modifica  funcționarea  aparatului;  în  plus  nu mai  sunt 
respectate normele CE. În plus, antenele fără autorizare pot defecta aparatul.  
Nu  atingeți  antena  în  timpul  transferului  de  semnal,  căci  astfel  influențați  raza  de  acțiune  a 
aparatului. 
Îndepărtați acumulatoarele/bateriile dacă nu folosiți aparatul o perioadă mai lungă de timp.  
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Funcționarea cu acumulatoare/baterii 
Dacă doriți să obțineți o perioadă de  funcționare ce nu poate  fi atinsă  fără  încărcarea aparatelor 
puteți folosi şi baterii tip AAA (micro). 
Încărcarea cu încărcătorul de birou este posibilă numai dacă acumulatorul este poziționat în stație. 
 
Curățarea şi întreținerea 
Ştergeți aparatul cu o cârpă moale, uşor umezită. Nu  folosiți soluții de curățare sau solvenți, căci 
acestea  pot  dăuna  carcasei  pătrunzând  în  interiorul  aparatului  şi  producând  astfel  daune 
permanente. 
Contactele acumulatorului se şterg cu o cârpă uscată, ce nu lasă scame.  
Dacă aparatul  se umezeşte deconectați‐l  şi  îndepărtați  imediat bateriile/acumulatoarele.  Ştergeți 
compartimentul  bateriilor  cu  o  cârpă  moale.  Lăsați  compartimentul  deschis  până  este  uscat 
complet. Folosiți aparatul numai după ce este complet uscat.  
 
Evacuarea 

Pentru a proteja mediul înconjurător şi a recicla materialele utilizatorii sunt obligați prin lege 
să evacueze aparatele uzate sau defecte numai  în punctele de colectare special amenajate 
pentru deşeul electric şi electronic. 
Produsele electrice şi electronice uzate nu au voie să fie aruncate în gunoiul menajer! 

Evacuați produsul uzat conform normelor legale în vigoare. 
 
Evacuarea bateriilor/acumulatoarelor uzate 
Ca şi consumator final sunteți obligat prin lege să returnați toate bateriile şi acumulatoarele uzate; 
acestea nu pot fi aruncate în gunoiul menajer! 
Bateriile/acumulatoarele  ce  include  substanțe  dăunătoare  sunt  însoțite  de  simbolurile 
corespunzătoare, care indică faptul că acestea nu pot fi aruncate în gunoiul menajer. 

Simbolurile pentru metalele grele  implicate sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = 
plumb (aceste simboluri apar pe baterii/acumulatoare dedesubtul simbolului coş de 
gunoi).  
Bateriile/acumulatoarele uzate pot  fi evacuate  în punctele de colectare  legale din 

regiunea sau zona în care locuiți. 
În acest fel participați activ la protecția mediului înconjurător.  
 
Operarea 
Pentru a putea opera o stație emisie/recepție toate aparatele trebuie să fie setate pe acelaşi canal 
şi să se afle în interiorul razei de acțiune pentru recepție (max. 9 km în aer liber). 
Deoarece aceste aparate  folosesc canale  libere,  toate acestea  sunt  folosite de  toate aparatele  în 
funcțiune  (în  total  8  canale).  De  aceea  nu  putem  garanta  caracterul  privat  al  acestui  tip  de 
comunicare.  Oricine  care  dispune  de  un  aparat  de  acelaşi  gen,  setat  pe  canalul  dvs.,  va  putea 

asculta convorbirile dvs. Dacă vreți să comunicați apăsați tasta PTT  . 
Imediat după acționarea acestei  taste aparatul  trece  în modul emisie  şi puteți vorbi  la microfon. 
Toate aparatele de recepție aflate  în  interiorul razei de acțiune, setate pe acelaşi canal  şi care se 
află în standby (nu în modul emisie) pot recepționa mesajul dvs. Pentru a putea răspunde trebuie să 
aşteptați  încheierea  mesajului  din  partea  celui  care  emite.  La  finalul  fiecărui  transfer  de  date 

aparatul redă un sunet. Pentru a răspunde apăsați tasta PTT   şi vorbiți în microfon.  
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Dacă tasta PTT este acționată simultan de doi sau mai mulți utilizatori recepția se va face numai 
pentru semnalul cel mai puternic. Toate celelalte semnale sunt reprimate. De aceea nu trebuie să 
transferați decât un semnal (apăsați tasta PTT) atunci când canalul este liber. 
 
Raza de acțiune a undelor radio este puternic  influențată de obstacole precum clădiri, structuri 
metalice  şi  de  beton,  denivelări  pe  teren,  păduri,  vegetație  etc.  De  aceea,  uneori  se  poate 
întâmpla ca raza de acțiune dintre două sau mai multe aparate PMR să fie limitată la numai câțiva 
zeci de metri. Veți descoperi rapid că un aparat PMR funcționează cel mai bine atunci când între 
utilizatori nu se află prea multe obstacole.  
 
Punerea în funcțiune 
Conținut colet 
Acest manual este valabil pentru aparatele DeTeWe Outdoor 8000 Duo Case  şi DeTeWe Outdoor 
8000 Qaud Case.  
 
Verificați conținutul coletului: 

  Duo Case  Quad Case 
Aparate emisie/recepție  2  4 
Clipuri pentru curea  2  4 
Seturi acumulatoare  2  4 
Căşti speciale  2  4 
Încărcător de birou  1  2 
Adaptor rețea  1  2 
Manual de utilizare  1  1 
Geantă pentru depozitare şi transport   1  1 

 
 
Montarea/îndepărtarea clipului de curea 
Pentru  a  îndepărta  clipul  curea  de  pe  aparat  apăsați  clipul  curea  (B)  în  direcția 
antenei, în timp ce trageți de limba clipului (A). 
La reinstalarea clipului se aude un clic atunci când acesta intră la locul lui.  
 
 
Instalarea acumulatoarelor 

 
 
Îndepărtați clipul curea. 
Desfaceți limba de blocare (C) şi împingeți capacul compartimentului 
acumulatoarelor. 
Instalați  acumulatorul  reîncărcabil.  Respectați  polaritatea  corectă. 
Contactele metalice de pe acumulator (D) trebuie să fie orientate  în 
sus pentru a putea realiza contact cu capacul compartimentului. 
Aşezați capacul şi clipul curea.  
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Încărcarea acumulatorului 
După  ce  ați  instalat  acumulatorul  puteți  plasa  aparatul  pe  stația  de 
încărcare pentru încărcarea acumulatorului. 
 
Plasați stația de încărcare pe o suprafață plană. 
Introduceți un  capăt al adaptorului  rețea  în priză,  iar  celălalt  capăt  în 
conexiunea din partea posterioară a stației de încărcare. 
Aşezați  aparatul  emisie/recepție  în  stația  de  încărcare,  după  cum  se 
vede în imagine. 
Dacă aparatul este aşezat corect se aprinde led‐ul încărcare. Încărcarea 
completă a acumulatorului durează între 8 şi 10 ore.  
 
Nu scurtcircuitați şi nu aruncați acumulatoarele în foc. 
Îndepărtați acumulatorul din aparat dacă nu‐l folosiți o perioadă mai lungă de timp. 
 
Afişarea nivelului de încărcare acumulatoare/baterii 
Nivelul de încărcare al acumulatoarelor/bateriilor este afişat pe display prin simbolul acumulator, în 
funcție de numărul de segmente ale simbolului. 

 
Acumulator/baterie încărcată 

Acumulator/baterie 2/3 încărcată 

Acumulator/baterie 1/3 încărcată 

Acumulator/baterie descărcată 

 

Când nivelul de încărcare al acumulatorului/bateriei este redus clipeşte simbolul acumulator pentru 
a indica că acestea trebuiesc schimbate sau reîncărcate. 
 
Folosirea aparatului emisie/recepție 
Cronometru 

Țineți apăsată tasta   timp de 4 sec. pentru a intra în modul cronometru. 

Apăsați  pentru a porni cronometrul. 

Apăsați  pentru a opri cronometrul. 

Apăsați  pentru a reseta cronometrul. 

Țineți apăsată tasta   timp de 4 sec. pentru a ieşi din modul cronometru. 
 
Cuplarea/decuplarea aparatului 

Pentru cuplare: țineți apăsată tasta    .  Aparatul  redă  un  sunet,  iar  pe  display  apare  canalul 
setat, codul CTCSS şi ora. 

Pentru decuplare:  țineți apăsată  tasta    . Aparatul  redă un  sunet,  iar pe display nu mai apare 
nimic.  
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Setarea volumului difuzorului 

Volumul sonor al difuzorului poate fi setat cu ajutorul tastelor   şi   
Nivelul de setare pentru volumul sonor este afişat pe display. 
 
 

Recepționarea unui semnal 
Aparatul se află întotdeauna în modul recepție atunci când este pus în funcțiune şi 
nu emite. Atunci când  recepționați un  semnal pe canalul  setat  şi codul CTCSS pe 
display apare simbolul RX. 
Pentru ca şi alți utilizatori să poată recepționa mesajul dvs. aparatele trebuie să fie 

setate pe acelaşi canal şi cod CTCSS.  
 
Emiterea unui semnal 

Țineți apăsată tasta   pentru a emite un semnal. 
Țineți  vertical  aparatul, microfonul  la  o  distanță  de  10  cm  de  gură  şi  vorbiți  în 
microfon. 

Eliberați tasta   atunci când ați încheiat transmisia. 
 
Schimbarea canalelor 
Stația emisie/recepție are 8 canale disponibile. 
Pentru a schimba canalele: 

Apăsați o dată tasta  . Canalul actual clipeşte pe display. 

Apăsați tasta   sau   pentru a seta canalul. 

Apăsați    pentru  a  confirma  selecția  canalului  şi  a  vă  reîntoarce  în  modul 
recepție. 

Pentru confirmare şi pentru a activa următoarea opțiune apăsați   
 
CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) 
Codul CTCSS cu două poziții corespunde unei frecvențe sonore speciale pe care o foloseşte stația de 
emisie/recepție. Nu puteți  recepționa mesajele altor utilizatori  ce emit pe acelaşi  canal decât  cu 
condiția să folosească acelaşi cod CTCSS.  
Stația emisie/recepție dispune de 38 de coduri CTCSS: 

‐ Apăsați de două ori tasta  . Codul CTCSS clipeşte. 

‐ Apăsați   sau   pentru a seta un alt cod. 

‐ Apăsați   pentru a confirma setarea şi a vă reîntoarce la modul recepție. 

‐ Pentru confirmare şi pentru a ajunge la următoarea opțiune apăsați   
 
Monitorizare 
Funcția monitorizare permite căutarea semnalelor slabe pe canalul actual. 

Apăsați simultan   şi   pentru a activa funcția monitorizare. 

Apăsați   pentru a dezactiva funcția monitorizare. 
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Modul de funcționare VOX 
Aparatul este compatibil şi cu funcția de transfer prin comenzi vocale (VOX). În modul VOX aparatul 
emite un  semnal, dacă a  fost activat de vocea dvs.  sau de un alt  zgomot din apropierea dvs. Nu 
recomandăm folosirea modului VOX dacă utilizați aparatul într‐un mediu zgomotos sau vântos.  
 

Apăsați   de trei ori. 

Apăsați   pentru a activa funcția VOX (ON); apăsați din nou   pentru a seta 

sensibilitatea VOX, afişată în colțul din dreapta al displayului. Apăsați   până ce 
pe display apare OFF, pentru a dezactiva funcția VOX (OFF). 
În modul VOX este afişat simbolul VOX. 

Apăsați   pentru a confirma selecția şi a vă reîntoarce în modul recepție. 
 
Scanarea canalelor 
Funcția scanare caută continuu prin canalele 1 până la 8 semnalele active. 

Țineți apăsată tasta  . Apăsați scurt   pentru a activa scanarea. 
Eliberați tastele. 
Dacă  este  găsit  un  semnal  activ  (într‐unul  dintre  cele  8  canale)  scanarea  este 
oprită şi veți recepționa semnalul activ. 

Apăsați   pentru a comunica prin canalul activ. Apăsați     pentru  a  continua  scanarea 
canalelor. 
 
 
Tonuri de apel 
Tonul de apel are rolul de a atenționa un utilizator că doriți să comunicați cu el.  
 
Setarea tonului de apel 
Puteți alege dintre 5 tonuri de apel diferite. 
 

Apăsați   de patru ori. Pe display apare CA. 

Apăsați   sau   pentru a selecta un alt ton de apel sau selectați OFF pentru 
a dezactiva tonurile de apel. 

Apăsați   pentru a confirma selecția şi a vă reîntoarce în modul recepție. 
 
Emiterea unui ton de apel 

Apăsați scurt tasta  . Tonul de apel este trimis timp de 3 sec. pe canalul setat.  
 
Activarea/dezactivarea tonului de confirmare (Roger beep) 

După eliberarea tastei    aparatul  emite  un  sunet  de  confirmare,  în  aşa  fel  încât  cel  care 
recepționează semnalul să poată recunoaşte faptul că ați încheiat mesajul. 
Totodată pentru  cel  care  trimite  semnalul acest  sunet  semnalizează  faptul  că  tasta emisie a  fost 
operată corect. 
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Apăsați de cinci ori tasta  ; pe ecran apare ro. 

Apăsați    pentru  activarea  tonului  de  confirmare  (ON)  sau    pentru 
dezactivare (OFF).  

Apăsați   pentru a confirma selecția şi a vă reîntoarce în modul recepție. 
 
Sunet taste ON/OFF 
Atunci când acest sunet este activat aparatul reproduce un semnal scurt tip bip  la acționarea unei 
taste. 

Apăsați   de şase ori; pe display apare to. 

Apăsați   pentru activarea sunetului tastelor (ON) sau   pentru dezactivare 
(OFF). 

Apăsați   pentru a confirma selecția şi a vă reîntoarce în modul recepție. 
 
Funcția Dual Channel Monitor (DCM) 
În modul  recepție  stația  este  setată  pe  un  canal  cu  un  anumit  cod  CTCSS.  Stația  recepționează 
numai  pe  acest  canal  şi  numai  semnalele  transmise  cu  acel  cod  CTCSS.  Funcția  DCM  permite 
recepționarea unui al doilea canal cu cod CTCSS. 

Apăsați   de şapte ori; pe display apare DCM OFF. 

Apăsați   sau   pentru a seta canalul. 

Apăsați    pentru  a  confirma  selecția  canalului  şi  activați  punctul  din meniu 
„Selecție sub‐canal CTCSS” (SUB CHANNEL SELECTION).  

Apăsați   sau   pentru a seta codul CTCSS. 

Confirmați cu   
 

Pentru dezactivarea acestei funcții alegeți OFF  la selecția canalului. Cu funcția DCM activată stația 
comută alternativ între canalul standby + CTCSS şi cel de‐al doilea canal + CTCSS. 
 
Blocarea tastelor 

Țineți apăsate deodată tastele   şi   timp de 4 sec. Pe ecran apare simbolul 

 

Țineți încă o dată apăsate deodată tastele    şi    pentru  a  dezactiva 
blocarea tastelor. 

 
Utilizarea căştilor 
Coletul acestei stații include şi o pereche de căşti speciale (aşa‐numitele Airtube‐headsets), care au 
o poziție stabilă şi ecranează cât mai bine posibil zgomotele din mediul înconjurător. 
 

Pentru utilizare conectați căştile  la mufa căşti a stației emisie/recepție şi  introduceți apoi casca  în 
urechea stângă sau dreaptă.  
Setați  cu  grijă  volumul  sonor  în  aşa  fel  încât  să  nu  dăunați  auzului  dvs.  Cablul  căştilor  poate  fi 
poziționat în spatele urechii. 
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Pentru optimizarea poziției căştilor aveți posibilitatea de a fixa căştile pe haină cu ajutorul unui clip. 
Acelaşi lucru este valabil şi pentru microfon. 
 

Microfonul este prevăzut cu o tastă ce trebuie acționată atunci când vreți să vorbiți. Această tastă 

înlocuieşte  tasta PTT   a  stației atunci  când  sunt  conectate  căştile. Căştile,  la  fel  ca  şi  stația, 
suportă funcția VOX. Funcția vă permite să vorbiți fără să apăsați vreo tastă.  
 
Date tehnice 
Canale           8 
CTCSS            38 
Frecvență          446.00625MHz ‐ 446.09375 MHz 
Raza de acțiune        max. 9 km (în aer liber) 
Alimentare pro aparat emisie/recepție  4 baterii alcaline AAA sau acumulator NiMH 
Puterea de emisie        ≤ 500mW ERP 
Tip modulație          FM ‐ F3E 
Interval canal          12,5 KHz 
 
Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice. 
 
Tabel canal/frecvență 

 
 
 
Țări în care aparatul de emisie/recepție poate fi utilizat 
Austria ✔     Finlanda ✔     Letonia ✔     Spania ✔ 
Belgia ✔     Franța ✔     Lichtenstein ✔   Elveția ✔ 
Bulgaria ✔     Germania ✔     Luxemburg ✔    Suedia ✔ 
Croația ✔     Grecia ✔     Olanda ✔     Turcia ✔ 
Cipru ✔     Ungaria ✔     Norvegia ✔     Marea Britanie ✔ 
Cehia ✔     Islanda ✔     Polonia ✔     România ✔ 
Danemarca ✔   Irlanda ✔     Portugalia ✔ 
Estonia ✔     Italia ✔     Slovenia ✔ 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare reprezintă o publicație a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi IVS GmbH (Im Frauental 
14, 92224 Amberg, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv traducerea, sunt rezervate. Reproducerea integrală sau parțială, prin orice metode, cum ar fi fotocopierea, filmarea sau capturarea în sisteme electronice de procesare a 
datelor, necesită aprobarea prealabilă din partea German Electronics SRL sau IVS Germania. 
Prezentele instrucțiuni de utilizare reprezintă datele tehnice ale produsului în momentul tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică în procesul de fabricație. 
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