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MAȘINĂ DE GĂURIT CU ACUMULATOR 

MANUAL DE UTILIZARE 
 

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ȘI SĂ PĂSTRAȚI ACEST MANUAL DE INSTRUCȚIUNI PENTRU CONSULTĂRI 
ULTERIOARE 

 

Avertismente privind mașina de găurit: 
AVERTISMENT: Citiți toate avertismentele și instrucțiunile privind siguranța. Nerespectarea 
avertismentelor și instrucțiunilor poate duce la electrocutare și/sau răniri. Păstrați toate instrucțiunile 
pentru consultări ulterioare. 
 
Siguranța spațiului de lucru 

 Păstrați spațiul de lucru curat și bine iluminat. Spațiile de lucru dezordonate sau întunecate cresc riscul 
de producere a accidentelor. 

 Nu utilizați uneltele electrice în medii cu atmosferă explozivă, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor 
sau pulberilor inflamabile. Uneltele electrice generează scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii. 

 Țineți la distanță copiii și persoanele din jur în timp ce utilizați o unealtă electrică. Distragerea atenției 
poate duce la pierderea controlului. 

 
Siguranța electrică 

 Ștecărul uneltei electrice trebuie să fie compatibil cu priza. Nu încercați să modificați ștecărul în niciun 
fel. Nu utilizați adaptoare de ștecăr cu unelte electrice prevăzute cu împământare. Ștecărele 
nemodificate și prizele corespunzătoare reduc riscul de electrocutare. 

 Evitați contactul corpului cu suprafețe legate la pământ, cum ar fi țevi, radiatoare, cuptoare și frigidere. 
Există un risc sporit de electrocutare în cazul în care corpul dumneavoastră intră în contact cu aceste 
suprafețe. 

 Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau la medii umede. Pătrunderea apei în uneltele electrice crește 
riscul de electrocutare. 

 Nu forțați cablul de alimentare. Nu vă folosiți de cablul de alimentare pentru a transporta unealta sau 
pentru a scoate ștecărul din priză. Feriți cablul de căldură, ulei, muchii ascuțite sau componente aflate în 
mișcare. Înlocuiți imediat cablurile de alimentare deteriorate. Cablurile de alimentare deteriorate cresc 
riscul de electrocutare. 

 Atunci când lucrați cu unelte electrice în aer liber, utilizați un prelungitor pentru exterior. Utilizarea unui 
cablu de alimentare pentru exterior reduce riscul de electrocutare. 

 Dacă utilizarea unei unelte electrice într-un mediu umed nu poate fi evitată, alimentați unealta de la o 
sursă prevăzută cu un întrerupător de protecție la defectarea circuitului de împământare. Utilizarea unui 
întrerupător de protecție la defectarea circuitului de împământare reduce riscul de electrocutare. 

 
Siguranța personală 

 Acționați cu precauție, acordați atenție maximă activităților pe care le desfășurați și utilizați-vă simțul 
practic în timpul manevrării unei unelte electrice. Nu utilizați unelte electrice atunci când aveți o stare 
de oboseală sau când vă aflați sub influența alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție 
în timpul utilizării uneltelor electrice poate duce la vătămări corporale grave. 

 Utilizați echipamente individuale de protecție. Purtați întotdeauna ochelari de protecție. Echipamentele 
de protecție precum măștile antipraf, încălțămintea antiderapantă, căștile sau antifoanele utilizate 
corespunzător reduc vătămările corporale. 

 Evitați pornirea accidentală. Asigurați-vă că ați pus comutatorul în poziția oprit înainte de conectarea la 
sursa de alimentare și/sau la acumulator, de ridicarea sau transportarea uneltei. Transportarea uneltelor 
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electrice ținând degetul pe întrerupător și  conectarea la sursa de alimentare a  uneltelor electrice care 
au întrerupătorul în poziția pornit cresc riscul de producere a accidentelor. 

 Purtați haine adecvate. Nu purtați haine largi sau bijuterii care atârnă. Feriți-vă părul, îmbrăcămintea și 
mănușile de componentele în mișcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în 
componentele în mișcare. 

 Înlăturați orice chei de reglare înainte de a porni unealta. O cheie atașată la o componentă rotativă a 
uneltei electrice poate provoca vătămări corporale. 

 Nu vă întindeți către anumite zone atunci când utilizați echipamentul. Mențineți-vă permanent echilibrul 
și sprijiniți-vă ferm pe picioare. Aceste măsuri vă permit să controlați mai bine unealta electrică în 
situații neașteptate. 

 Utilizați numai dispozitive de siguranță aprobate de către organisme de standardizare autorizate. Este 
posibil ca dispozitivele de siguranță neaprobate să nu ofere o protecție adecvată. 

 
Utilizarea și îngrijirea uneltelor electrice 

 Nu forțați uneltele. Utilizați unelte electrice potrivite pentru lucrarea pe care doriți să o efectuați. 
Unealta electrică potrivită va funcționa corespunzător și în siguranță numai în cadrul lucrărilor pentru 
care a fost concepută. 

 Nu folosiți unealta electrică dacă nu o puteți porni sau opri cu ajutorul comutatorului. Orice unealtă 
electrică ce nu poate fi controlată printr-un comutator este periculoasă și trebuie reparată. 

 Deconectați ștecărul de la sursa de alimentare și/sau acumulatorul de la unealta electrică înainte de 
efectuarea oricăror reglaje, schimbarea accesoriilor sau depozitarea uneltelor electrice. Aceste măsuri 
de precauție reduc riscul de pornire accidentală a uneltelor electrice. 

 Depozitați uneltele neutilizate într-un loc la care să nu aibă acces copiii și alte persoane fără experiență. 
Uneltele electrice sunt periculoase în cazul utilizării de către persoane neinstruite. 

 Întrețineți cu grijă uneltele. Verificați dacă există alinieri necorespunzătoare sau blocaje ale 
componentelor în mișcare, componente rupte sau orice alte condiții care pot afecta funcționarea uneltei 
electrice. Dacă unealta electrică prezintă deteriorări, dispuneți repararea acesteia. Întreținerea 
necorespunzătoare a uneltelor electrice cauzează numeroase accidente. 

 Mențineți ascuțite și curate componentele tăietoare. Componentele cu muchii tăietoare bine ascuțite și 
întreținute corect se blochează mai greu și sunt mai ușor de controlat. 

 Utilizați numai accesoriile recomandate de către producător pentru modelul achiziționat de 
dumneavoastră. Accesoriile care pot fi potrivite pentru o unealtă pot genera risc de rănire atunci când 
sunt utilizate cu o altă unealtă. 

 
Utilizarea și îngrijirea uneltelor alimentate cu acumulator 

 Asigurați-vă că butonul de pornire este în poziția „oprit” înainte de a introduce acumulatorul. 

Introducerea acumulatorului într-o unealtă electrică al cărei acumulator este în poziția „pornit” crește 

riscul de producere a accidentelor.  

 Reîncărcați acumulatorul numai cu ajutorul încărcătorului specificat de către producător. Încărcătorul 
care poate fi potrivit pentru un anumit tip de acumulator poate genera risc de producere a incendiilor 
atunci când este utilizat cu un acumulator de alt tip. 

 Utilizați uneltele electrice numai cu acumulatorii special concepuți pentru acestea. Utilizarea altor 
acumulatori poate genera risc de rănire și de incendiu. 

 Atunci când acumulatorul nu este utilizat, feriți-l de alte obiecte, cum ar fi: agrafe de birou, monede, 
chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot scurtcircuita bornele acumulatorului. 
Scurtcircuitarea bornelor acumulatorului poate cauza scântei, arsuri sau incendiu. 
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 În caz de utilizare necorespunzătoare, din acumulator se poate scurge lichid; evitați contactul cu acesta. 
În caz de contact accidental, clătiți cu apă zona atinsă de lichid. Dacă lichidul vă intră în ochi, solicitați 
suplimentar asistență medicală. Lichidul scurs din acumulator poate provoca iritații sau arsuri. 

 
Reparații 

 Dispuneți repararea uneltei electrice de către o persoană calificată, utilizând numai piese de schimb 
originale. Acest lucru vă va permite să utilizați unealtă electrică în siguranță. 

 
Avertismente suplimentare pentru mașini de găurit 

 Folosiți mânerele auxiliare ale uneltei. Pierderea controlului asupra uneltei poate duce la răniri. 

 Țineți unealta numai de suprafața izolată a mânerului atunci când efectuați operații în cadrul cărora 
componentele tăietoare pot atinge cablurile electrice mascate sau cablul de alimentare al uneltei. 
Contactul cu un cablu parcurs de curent electric poate pune sub tensiune componentele metalice 
expuse ale uneltei electrice și poate duce la electrocutarea utilizatorului. 

 Utilizați cleme sau alte mijloace practice de fixare și sprijinire a piesei de prelucrat pe o platformă 
stabilă. Susținerea piesei de prelucrat cu mâna sau sprijinind-o de corpul dumneavoastră poate duce la 
pierderea controlului. 

 Nu găuriți și nu spargeți pereți sau alte zone care pot ascunde cabluri electrice . Dacă această situație nu 
poate fi evitată, deconectați toate siguranțele sau întrerupătoarele circuitului electric de alimentare. 

 Purtați întotdeauna ochelari de protecție atunci când utilizați această unealtă. Utilizați o mască de 
protecție în cazul efectuării lucrărilor în cadrul cărora se produce praf. 

 Purtați mănuși cu căptușeală groasă și faceți pauze dese pentru a limita durata expunerii la praf. 
Vibrațiile apărute în timpul utilizării uneltei pot fi dăunătoare pentru mâini și brațe. 

 Fixați bine materialul pe care urmează să îl găuriți. Nu îl țineți în mână și nu îl așezați pe picioare. Un 
suport instabil poate duce la blocarea burghiului, aceasta ducând la pierderea controlului asupra uneltei 
și la posibile vătămări. 

 Deconectați acumulatorul de la unealtă înainte de a efectua orice operații de asamblare, reglaje sau 
înlocuiri ale accesoriilor. Aceste măsuri de precauție reduc riscul de pornire accidentală a uneltelor 
electrice.  

 Nu țineți cablul de alimentare în apropierea burghiului. Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul 
brațului sau al încheieturii mâinii. Pierderea controlului asupra uneltei atunci când cablul este înfășurat 
în jurul brațului sau al încheieturii mâinii poate duce la răniri. 

 Poziționați-vă astfel încât să evitați situațiile în care vă puteți prinde între unealtă sau mânerul acesteia 
și pereți sau stâlpi. În cazul în care burghiul se prinde sau se blochează în material, momentul reactiv de 
răsucire al uneltei vă poate zdrobi mâinile sau picioarele. 

 Dacă burghiul se blochează în piesa de prelucrat, eliberați imediat butonul de acționare, inversați sensul 
de rotație și apăsați ușor pe butonul de acționare pentru a scoate burghiul. Momentul reactiv de 
răsucire poate fi foarte puternic. Corpul mașinii de găurit va tinde să se răsucească în sens opus sensului 
de rotație al burghiului. 

 Nu țineți strâns unealta și nu puneți mâinile prea aproape de mandrină sau de burghiu. Există pericolul 
ca mâna să vă fie sfâșiată. 

 Atunci când montați un burghiu, introduceți corespunzător tija burghiului în fălcile mandrinei. Dacă tija 
burghiului nu este introdusă suficient de adânc, puterea de prindere a fălcilor este redusă, iar riscul de 
pierdere a controlului asupra uneltei crește. 

 Nu utilizați burghie și accesorii tocite sau deteriorate. Burghiele tocite sau deteriorate se blochează mai 
des în piesa de prelucrat. 

 Atunci când scoateți burghiul din unealtă, evitați contactul cu pielea și utilizați mânuși de protecție 
corespunzătoare atunci când apucați burghiul sau accesoriul. Accesoriile pot fi fierbinți în urma unei 
utilizări prelungite. 
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 Nu puneți în funcțiune mașina de găurit atunci când o țineți în lateralul corpului dumneavoastră. 
Burghiul aflat în mișcare de rotație se poate prinde în îmbrăcăminte și vă poate răni. 

 RECOMANDĂM UTILIZATORILOR SĂ POARTE ECHIPAMENTE PENTRU PROTECȚIE AUDITIVĂ. 

 Valoarea totală declarată a vibrațiilor a fost măsurată în conformitate cu metoda standard de testare și 
poate fi utilizată pentru compararea uneltelor. 

 Valoarea totală declarată a vibrațiilor poate fi utilizată și pentru o evaluare preliminară a expunerii. 

 Avertisment: Emisiile de vibrații în timpul utilizării efective a uneltei electrice pot diferi de valoarea 
totală declarată în funcție de modul în care este utilizată unealta, precum și de necesitatea de 
identificare a măsurilor de siguranță în vederea protejării utilizatorului, bazate pe o estimare a expunerii 
în condiții de utilizare efectivă (ținând cont de toate componentele ciclului de funcționare, cum ar fi 
duratele în care unealta este oprită sau în care funcționează în gol, în plus față de utilizarea propriu-
zisă). 

 

LpA (presiune acustică) 77,8 dB(A) (KWA=3 dB) 

LwA (presiune acustică) 88,8 dB(A) (KWA=3 dB) 

Vibrație 0,670m/s² (K=1,5m/s²) 

 

Avertismente privind acumulatorul: 
 Înainte de utilizarea încărcătorului, citiți toate instrucțiunile și atenționările cu privire la încărcător, la 

acumulator și la produsul care funcționează cu acumulator. 

 Aparatul poate fi utilizat de către copii cu vârste începând de la 14 ani și de către persoane cu capacități 
fizice, senzoriale sau mentale reduse, cu lipsă de experiență sau cunoștințe, numai dacă acestea sunt 
supravegheate sau instruite în ceea ce privește utilizarea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg 
pericolele pe care le implică utilizarea. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. 

 Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii nesupravegheați. 

 Pentru evitarea pericolelor, în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit 
de către producător, de către agentul său de service sau de persoane cu o calificare similară. 

 Utilizați numai încărcătorul livrat împreună cu produsul sau un încărcător compatibil specificat în 
catalogul de produse sau în acest manual. Nu utilizați un încărcător necorespunzător. Utilizați numai 
încărcătoare aprobate de furnizorul produsului. Consultați caracteristicile tehnice. 

 Nu demontați încărcătorul și nu îl folosiți în cazul în care a fost lovit puternic, a fost scăpat pe jos sau a 
fost deteriorat în alt mod. Reasamblarea incorectă poate avea ca rezultat expunerea la risc de șoc 
electric, electrocutare sau incendiu. 

 Nu reîncărcați acumulatorul în medii ude sau umede. Nu expuneți produsul la ploaie sau zăpadă. În cazul 
în care carcasa acumulatorului este fisurată sau deteriorată în alt mod, nu introduceți acumulatorul în 
încărcător. Aceasta poate duce la scurtcircuitarea acumulatorului sau la incendiu. Încărcați numai 
acumulatori aprobați de furnizor (BP08 - 144). Consultați caracteristicile tehnice. Alte tipuri de 
acumulatori pot exploda provocând vătămări corporale și daune. 

 Încărcați acumulatorul la temperaturi de peste 0° C și sub 45° C. Păstrați unealta și acumulatorul în spații 
unde valorile temperaturii nu depășesc 45 °C. Acest aspect este important în vederea prevenirii 
deteriorării grave a acumulatorului. 

 Atunci când deconectați încărcătorul sau cablurile conectate în linie, trageți de ștecăr, nu de cablu. Acest 
lucru va reduce riscul de deteriorare a ștecherului și a cablului electric. 

 Asigurați-vă că ați poziționat cablul astfel încât să nu călcați pe el, să nu va împiedicați de el sau să fie 
supus deteriorării sau solicitărilor în alt mod. 

 Nu utilizați prelungitoare decât dacă este absolut necesar. Utilizarea unui prelungitor necorespunzător 
poate duce la apariția riscurilor de incendiu și electrocutare. 
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 Deconectați încărcătorul de la sursa de alimentare înainte de efectuarea oricăror operații de curățare. 
Acest lucru va reduce riscul de electrocutare. Scoaterea acumulatorului nu va reeduce acest risc.  

 Încărcătorul este conceput pentru funcționare cu o sursă de alimentare standard de uz casnic (numai 
220-240 volți, 50-60 Hz AC). Nu încercați să alimentați încărcătorul de la o sursă de alimentare cu o altă 
tensiune. 

 Această sursă de alimentare trebuie orientată într-o poziție verticală sau la nivelul podelei. 

 Nu dați foc acumulatorului chiar dacă acesta este grav deteriorat sau complet uzat. Acumulatorul poate 
exploda în cazul în care este aruncat în foc. Arderea acumulatorilor litiu-ion generează substanțe toxice. 

 Nu încărcați și nu utilizați acumulatorul în medii cu atmosferă explozivă, cum ar fi în prezența lichidelor, 
gazelor sau pulberilor inflamabile. Introducerea/scoaterea acumulatorului în/din încărcător poate 
aprinde vaporii sau pulberile. 

 În cazul în care conținutul acumulatorului intră în contact cu pielea, spălați imediat cu săpun neutru și 
apă zona afectată. În cazul în care lichidul din acumulator vă pătrunde în ochi, clătiți cu apă ochiul 
afectat (ținându-l deschis) timp de 15 minute sau până când iritația dispare. Dacă sunt necesare îngrijiri 
medicale, informați medicul cu privire la faptul că electrolitul din acumulator este compus dintr-un 
amestec de carbonați organici lichizi și săruri de litiu. 

 Conținutul celulelor deschise ale acumulatorului poate cauza iritarea căilor respiratorii. Aerisiți zona de 
lucru. Dacă simptomele persistă, solicitați asistență medicală. 

 AVERTISMENT: Pericol de arsuri. Lichidul din acumulator poate fi inflamabil în cazul în care este expus la 
scântei sau flacără. 

 Încărcați acumulatorii numai cu încărcătorul livrat împreună cu produsul dumneavoastră. 

 NU stropiți acumulatorul și nu îl introduceți în apă sau în alte lichide. Aceasta poate duce la deteriorarea 
prematură a acumulatorului. 

 Nu depozitați și nu utilizați unealta sau acumulatorul în spații în care temperatura poate atinge sau 
depăși  45 °C (cum ar fi în magazii sau construcții metalice exterioare, pe timp de vară). 

 Atunci când acumulatorul nu este în unealtă sau în încărcător, feriți-l de obiecte metalice. De exemplu, 
pentru a proteja bornele împotriva scurtcircuitării, NU puneți acumulatorul într-o cutie de scule sau într-
un buzunar care conține cuie, șuruburi, chei etc.  Pericol de incendiu sau vătămare. 

 NU aruncați acumulatorul în foc și nu îl expuneți la temperaturi ridicate. Acesta poate exploda. 
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Componentele mașinii de găurit:  
 

 
 

Mandrină rapidă Inel reglare cuplu 
Buton de schimbare a 
sensului de rotație 

Lumină de lucru 

Buton de acționare 

Încărcător 
Acumulator     
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Încărcarea acumulatorului: 
 
AVERTISMENT: La reîncărcarea acumulatorului, puneți acumulatorul și încărcătorul pe o suprafață plana și 
neinflamabilă, departe de materiale inflamabile. 
 
1. Introduceți în priză ștecărul unității de încărcare și porniți încărcătorul dacă este cazul. 
 

 
 
2. Introduceți conectorul de ieșire al încărcătorului în portul de încărcare al acumulatorului. 
 

Notă: După o utilizare normală, durata de reîncărcare va fi de 3～5 ore. Dacă acumulatorul este descărcat 

complet, durata de încărcare va fi de 3～5 ore. 

 

 
3. Indicatoarele luminoase arată procesul de încărcare a acumulatorului. 
 
Notă:  
Atunci când indicatorul roșu este aprins, acumulatorul este descărcat. 
Atunci când indicatoarele roșu și galben sunt aprinse, acumulatorul este încărcat la jumătate din 
capacitate. 
Atunci când indicatoarele roșu și verde sunt aprinse, acumulatorul este încărcat complet.  
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Utilizarea mașinii de găurit: 
 
IMPORTANT: Înainte de a începe, verificați burghiul pentru a vă asigura că acesta nu este uzat excesiv. Nu 
utilizați un burghiu deteriorat sau tocit. Asigurați-vă că burghiul este bine fixat în mandrină și că ați ales 
tipul de burghiu corespunzător pentru materialul pe care doriți să îl găuriți. 
 
Găurirea lemnului 
Asigurați-vă că piesa pe care doriți să o găuriți este fixată corespunzător. Țineți mașina de găurit în linie cu 
capătul burghiului. Apăsați suficient pentru ca burghiul să pătrundă în lemn. Atunci când găuriți lemn, este 
posibil ca burghiul să se supraîncălzească în cazul în care nu curățați așchiile și rumegușul din canelurile 
burghiului. Pentru a face acest lucru: 
1. Opriți mașina de găurit prin eliberarea butonului de acționare. 
2. Acționați butonul de schimbare a sensului de rotație, apoi apăsați butonul de acționare până la 
curățarea burghiului. 
3. Utilizați o perie pentru a înlătura așchiile și rumegușul de pe burghiu. NU folosiți degetele. 
4. Acționați din nou butonul de schimbare a sensului de rotație pentru a continua găurirea. 
Notă: În cazul în care găuriți o piesă din lemn care se poate crăpa ușor, utilizați o bucată de lemn pentru a 
sprijini piesa. Gaura va fi realizată mai bine în cazul în care reduceți forța de apăsare înainte ca burghiul să 
iasă în cealaltă parte a piesei. Întoarceți piesa și finalizați găurirea. 
 
Găurirea metalului 
Trebuie să țineți cont de două aspecte principale atunci când efectuați găuri în metal. 
1. Cu cât materialul este mai dur, cu atât forța de apăsare trebuie să fie mai mare. 
2. Cu cât materialul este mai dur, cu atât viteza de rotație a burghiului trebuie să fie mai redusă. 
 
Iată câteva sfaturi pentru efectuarea găurilor în metal. 
1. Lubrifiați periodic vârful burghiului, cu excepția cazului în care găuriți metale moi, cum ar fi aluminiul, 
cuprul sau fonta. 
2. În cazul în care doriți să efectuați o gaură de dimensiuni mari, efectuați mai întâi o gaură mai mică, apoi 
lărgiți-o până la dimensiunea finală. În general, aceasta este o metodă mai rapidă. 
3. Apăsați suficient de puternic pentru a vă asigura că burghiul pătrunde în material, nu doar se rotește în 
gaură. Burghiul se poate toci , iar durata de utilizare a acestuia va scădea. 
 

Caracteristici tehnice ale acumulatorului 
 

Acumulator Acumulator Li-ion de 14,4 V DC,  1300 mAh 

Durată de încărcare 3-5 ore 

Tensiune de intrare încărcător 100-240V AC 50-60Hz 

Tensiune de ieșire încărcător 18V DC 1500mA 

 

Caracteristici tehnice ale mașinii de găurit 
 

Tensiune nominală 14,4V ⎓ 

Turație în gol 0-400/0-1400 rpm 

Cuplu maxim 32Nm 

Capacitate mandrină de la 0,8 la 10 mm 

Reglaj cuplu 18 + găurire 

 



 

  
                                                                                                             

MAȘINĂ DE GĂURIT CU ACUMULATOR 

RECICLAREA 
Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) pot conține substanțe periculoase ce au un 

impact negativ asupra mediului și sănătății umane, în cazul în care nu sunt colectate separat. 

Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE) și este marcat cu un simbol de 

clasificare a deşeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), reprezentat grafic în 

imaginea alăturată. 

Aceasta pictograma indică faptul că DEEE nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere și că ele fac 

obiectul unei colectări separate. 

Având în vedere prevederile OUG 195/2005 – referitoare la protecția mediului și O.U.G. 5/2015 privind 

deșeurile de echipamente electrice și electronice, vă recomandăm să aveți în vedere următoarele: 

- Materialele și componentele folosite la construcția acestui produs sunt materiale de înaltă calitate, care 

pot fi refolosite și reciclate. 

- Nu aruncați produsul împreună cu gunoiul menajer sau cu alte gunoaie la sfârșitul duratei de exploatare.  

- Transportați-l la centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice unde va fi 

preluat în mod gratuit. 

- Vă rugăm să luaţi legătura cu autorităţile locale pentru detalii despre aceste centre de colectare 

organizate de operatorii economici autorizați pentru colectarea DEEE. 

Conformitatea cu directiva RoHS: Produsul pe care l-aţi cumpărat este conform cu Directiva RoHS UE 

(2011/65/UE). Nu conţine materialele dăunătoare și interzise specificate în Directivă. 

 

               Va mulțumim că participați alături de noi la protejarea mediului si a sănătății umane!   
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