
00 17 77 40 
00 17 77 41 
00 17 77 42 
00 17 77 43 
00 17 77 44 
00 17 77 45  

Instrucțiuni de folosire

Banderolă pentru Sport   Sport-

Armband

RO

00177787
00177788
00177789
00177790



Instrucțiuni de folosire 

1. Note privind siguranța 
• Produsul este destinat numai pentru uz privat, necomercial.
• Utilizați produsul numai în scopul prevăzut.
• Protejați produsul de praf, umiditate și supraîncălzire și folosiți-l numai într-un mediu uscat.
• Nu utilizați produsul în medii umede și feriți-l de stropi de lichide.
• Nu lăsați materialul în care a fost ambalat produsul la îndemâna copiilor din cauza riscului de 

sufocare.

2. Utilizarea permisă
• Banderola de sport ”active” este destinată exclusiv pentru a fi atașată în partea de sus a 

brațului unei persoane pentru a proteja de praf un telefon inteligent sau un player MP3.
• Lumina integrată în acest produs asigură o mai bună vizibilitate în timpul activităților în aer 

liber, în întuneric sau la amurg/zori.
• Lumina integrată în acest produs nu înlocuiește un sistem de iluminare aprobat pentru traficul 

rutier!

• Utilizați numai baterii (sau baterii reîncărcabile) care corespund tipului specificat.
• Asigurați-vă că bateriile sunt introduse corect și că se respectă polaritatea (+și - și marcajele).
• Nu scurtcircuitați bateriile.
• Nu încărcați bateriile.
• Nu aruncați bateriile în foc.
• Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor.
• Nu permiteți copiilor să schimbe bateriile fără supraveghere.
• Scoateți bateriile din produsele care nu sunt utilizate o perioadă lungă de timp.
• Scoateți din produs și aruncați imediat bateriile consumate.

Avertisment - Baterii
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3.  Buton de pornire/oprire și funcții  

Clic  
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4x  

 LED  

 OFF (OPRIT)  
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4. Schimbarea bateriei (tipul bateriei: celula buton cu litiu, 3V, CR2032) 
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5. Informații privind reciclarea
Observație privind protecția mediului:

După implementarea Directivei europene 2012/19/UE și 2006/66/UE în sistemul juridic 
național, se aplică următoarele: 
Dispozitivele electrice și electronice, precum și bateriile, nu trebuie aruncate împreună 
cu deșeurile menajere. Consumatorii sunt obligați prin lege să returneze dispozitivele 
electrice și electronice, precum și bateriile, la sfârșitul duratei lor de viață, la punctele 

de colectare publice create în acest scop sau la punctul de vânzare. Detaliile privind acest aspect 
sunt definite de legislația națională a țării respective. Acest simbol de pe produs, manualul de 
instrucțiuni sau pachet indică faptul că un produs este supus acestor reglementări. Prin reciclare, 
reutilizarea materialelor sau a altor forme de utilizare a dispozitivelor/bateriilor vechi, veți avea o 
contribuție importantă la protejarea mediului nostru.
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Hama GmbH &Co KG 
86652 Monheim/Germania 

www.hama.com

Toate mărcile enumerate sunt mărci înregistrate ale companiilor respective.
Fac excepție erorile și omisiunile, care pot surveni modificări tehnice.
Se aplică termenii noștri generali de livrare și plată.  00
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