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Cunoașteți-vă mai bine ceasul 
MoveTime
Prezentare generală

Față Spate

B

C

D

E

F

G

A

H

I

J

A Cataramă

B Difuzor

C Creșterea 
volumului

În ecranul principal: apăsați o dată pentru a accesa 
agenda și apăsați din nou pentru a selecta un 
contact.
În modul listă: apăsați pentru a mări volumul sau 
pentru a derula o pagină în sus.

D Reducerea 
volumului

În ecranul principal: apăsați pentru a deschide lista 
cu mesaje vocale. 
În modul listă: apăsați pentru a reduce volumul sau 
pentru a derula o pagină în jos.
Când primiți un apel vocal, apăsați scurt pentru a 
răspunde.
Apăsați timp de 3 secunde pentru a începe înregistrarea.
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E Tasta SOS Apeluri de urgență: apăsați lung tasta „SOS” timp 
de cel puțin 3 secunde.

F Buton 
pornire/
oprire

• Pornire/oprire.
• Când primiți un apel, apăsați scurt pentru a-l 

respinge.
• În ecranul principal, apăsați o dată pentru a 

accesa controlul volumului.
• În toate ecranele, în afară de cel principal, apăsați 

o dată pentru a reveni.
• Pentru a reporni dispozitivul MoveTime, apăsați 

lung butonul timp de cel puțin 8 secunde.

G Microfon

H Curea

I Slot SIM

J Port de încărcare

Observații: 
• Ecranul se va aprinde la apăsarea oricărei taste.
• MoveTime acceptă doar rețeaua GPRS.

Ecran

Nivelul de 
încărcare a 
bateriei

Ora

Data

G: GPRS
R: Roaming

Pași

Intensitate semnal

Sugestii mesaje 
SMS vocale 

Când dispozitivul MoveTime se află în afara ariei locale de acoperire 
(de exemplu, când călătoriți în străinătate), semnul de roaming (R) va 
fi afișat lângă indicatorul puterii semnalului. Aceste informații vor fi 
disponibile și în bara de mesaje a aplicației părintelui, care trebuie 
instalată în telefon (vedeți secțiunile următoare).
Observație: s-ar putea să fie nevoie să luați legătura cu operatorul 
dvs. pentru a activa serviciile de roaming.
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Configurarea ceasului MoveTime
Obținerea unei cartele SIM
Pentru configurarea și utilizarea ceasului MoveTime, este necesară o 
cartelă nano SIM (nu este oferită împreună cu produsul). Contactați 
operatorul pentru a solicita o cartelă SIM compatibilă cu rețelele 2G, 
cu un pachet de voce și date.

Introducerea cartelei SIM 
Parcurgeți pașii următori când introduceți cartela SIM, asigurându-vă 
că aveți o conexiune la internet.

Observație: 
elementele 
pentru 
introducerea 

SIM-ului 
sunt fragile. 

Manipulați-le cu 
grijă.
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Observație: Nu încercați să dezasamblați dispozitivul MoveTime. 
Acest lucru va afecta rezistența la apă a ceasului MoveTime și va duce 
la anularea garanției.

Pornirea ceasului MoveTime
Apăsați tasta de pornire/oprire timp de 3 secunde pentru a porni 
ceasul MoveTime.

Introducerea codului PIN
1. Apăsați scurt tasta de creștere a volumului pentru a introduce 

prima cifră a codului PIN.
2. Repetați operațiunea pentru a introduce și celelalte cifre din 

codul PIN.
3. Apăsați tasta de reducere a volumului pentru a valida codul PIN.

Observații: 
1. Puteţi șterge o cifră greșită prin apăsarea tastei de pornire/oprire.
2. Cartela SIM va fi blocată după introducerea greșită de trei ori a 

codului PIN.
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Selectarea cu cursorul: Apăsați tasta SOS pentru a schimba cifrele 
pe ecran.

Confirmarea faptului că ceasul MoveTime este conectat la rețea
Dacă liniuțele care indică puterea semnalului și semnul GPRS (G) 
apar pe ecran, înseamnă că ceasul MoveTime este conectat la rețea. 
Când dispozitivul MoveTime este în afara ariei locale de acoperire 
(de exemplu, când călătoriți în străinătate), această conexiune va fi 
indicată prin semnul de roaming (R) din apropierea liniuțelor care 
indică puterea semnalului.

Instalarea aplicației pentru părinți
Aplicația pentru părinți este necesară pentru a configura și utiliza 
dispozitivul MoveTime. 
Descărcați aplicația din App Store sau din magazinul Google Play, 
după care instalați-o și deschideți-o pe smartphone.
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Crearea unui cont

1. Atingeți Înregistrare pentru a crea contul dvs. MoveTime.

2. Stabiliți un nume de utilizator și o parolă pentru cont.
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3. Asociați o adresă e-mail la cont. Această adresă e-mail va fi 
utilizată pentru a vă trimite o parolă nouă în cazul în care o uitați 
pe cea veche. 

4. Vi se va trimite în contul e-mail un cod de confirmare în decurs 
de câteva minute. Introduceți-l aici în aplicație pentru a continua.

Accesarea contului
Pentru a vă accesa contul, introduceți numele de utilizator și parola.
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Împerecherea
1. Atingeți pentru adăugarea dispozitivului dvs. MoveTime.

2. Introduceți seria IMEI pentru a împerechea ceasul MoveTime.
Introduceți codul unic de identificare al dispozitivului MoveTime 
(IMEI) și atingeți Confirmare pentru a împerechea ceasul MoveTime 
cu telefonul. 
Codul IMEI poate fi găsit fie pe partea din spate a ceasului MoveTime 
(vedeți mai jos), fie în pachetul dispozitivului. O altă variantă este să 
apăsați tasta de creștere și reducere a volumului și butonul SOS 
simultan, pentru a afișa codul pe ecran.

Serverul va trimite un cod aleatoriu către ceas, care va fi afișat pe 
ecranul acestuia. Introduceți acest cod în aplicație atunci când vi se 
cere și confirmați-l.
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Introduceți 
numărul 
IMEI și 
apăsați 

opțiunea 
Confirmare.

3. Introduceți numărul de telefon.
4. Introduceți un nume pentru ceas/copil.
5. Introduceți numărul de telefon al cartelei SIM introduse în ceas.
6. Introduceți o imagine de profil pentru ceas/copil.
7. Introduceți datele copilului (ziua de naștere, înălțimea etc.).

Validarea corectitudinii tuturor informațiilor
Dacă ați realizat cu succes împerecherea ceasului MoveTime și a 
telefonului, pe telefon va apărea ecranul principal al aplicației pentru 
părinți. Aceasta va afișa o hartă pe care se precizează poziția ceasului 
MoveTime. 
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Utilizarea ceasului MoveTime
Accesarea funcțiilor MoveTime
Pornirea/oprirea
• Apăsați tasta de pornire/oprire timp de 3 secunde pentru a 

porni/opri ceasul MoveTime.
• Apăsați tasta de pornire/oprire timp de 8 secunde pentru a 

reporni ceasul MoveTime când acesta nu mai funcționează.

SOS
Apăsați tasta SOS timp de 3 secunde pentru a vă alerta membrii 
familiei dacă este cazul. Ceasul MoveTime va proceda în felul următor:
• Va suna membrii familiei din agendă, unul câte unul, până când 

apelul este preluat. Dacă niciun membru al familiei nu preia 
apelul, ultimul apel va fi către serviciul de urgență (de configurat 
în aplicația pentru părinți).

• Va trimite un SMS către toți membrii familiei cu poziția ceasului.
Observații: 
• Numărul actual pentru serviciile de urgență nu este configurat în 

mod implicit și trebuie personalizat în funcție de regiune.
• Apăsați tasta de pornire/oprire pentru a întrerupe apelul.

Apelarea unui membru al familiei
• Apăsați tasta de creștere a volumului pentru a accesa agenda.



12

• Apăsați tasta de creștere a volumului pentru a trece la persoana 
următoare din agendă.

• Apăsați scurt pentru a apela membrul familiei selectat.
Observație: apăsați tasta de pornire/oprire pentru a reveni la ecranul 
principal.

Trimiterea unui mesaj vocal unui membru de familie
1. Apăsați tasta de creștere a volumului pentru a accesa lista de 

contacte.
2. Apăsați din nou tasta de creștere a volumului pentru a selecta un 

membru al familiei din lista de contacte.
3. Apăsați tasta de reducere a volumului timp de 3 secunde pentru 

a începe înregistrarea.
4. Eliberați tasta pentru a încheia înregistrarea și pentru a trimite 

mesajul vocal.

Trimiterea unui mesaj vocal tuturor membrilor familiei
1. Apăsați tasta de reducere a volumului timp de 3 secunde pentru 

a începe înregistrarea.
2. Eliberați tasta pentru a opri înregistrarea și pentru a trimite 

simultan mesajul vocal.
Observație: când ceasul MoveTime primește un mesaj vocal, va 
pâlpâi o pictogramă de notificare.

Ascultarea unui mesaj vocal
• Apăsați tasta de creștere și reducere a volumului pentru a derula 

în sus și în jos în lista de mesaje vocale.
• Opriți-vă la unul dintre mesaje pentru a-l asculta automat.
Observație: Limita de stocare este de 30 de mesaje vocale. Când se 
atinge numărul maxim, mesajul cel mai vechi va fi suprascris automat. 

Reglarea volumului
• Apăsați tasta de pornire/oprire, apoi apăsați tasta de creștere a 

volumului pentru a crește volumul.
• Apăsați tasta de pornire/oprire, apoi apăsați tasta de reducere a 

volumului pentru a reduce volumul.
Observație: puteți reduce volumul complet, astfel încât ceasul 
MoveTime să treacă în modul silențios. Când primiți un apel, 
dispozitivul MoveTime va vibra dacă această opțiune a fost activată 
în aplicația pentru părinți.
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Oprirea și modul avion
Apăsați tasta de pornire/oprire timp de 3 secunde pentru a afișa 
un ecran de selecție cu 2 pictograme. Apăsați tasta de reducere a 
volumului pentru a activa modul Avion sau apăsați tasta de pornire/
oprire pentru a opri ceasul MoveTime.

Pentru a dezactiva modul Avion, apăsați tasta de pornire/oprire 
timp de 3 secunde. Astfel va apărea un alt ecran de selecție cu 2 
pictograme. Apăsați tasta de reducere a volumului pentru a dezactiva 
modul Avion sau apăsați tasta de pornire/oprire pentru a opri ceasul 
MoveTime.
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Funcțiile aplicației pentru părinți
Ecranul principal al aplicației

Glisați spre 
stânga 

pentru a 
deschide 

lista

  Afișați sau ascundeți meniul cu comenzi rapide.

Atingeți pentru a actualiza poziția ceasului MoveTime.

Atingeți pentru a vedea și configura perimetrele 
electronice.
Atingeți pentru a calcula traseul până la ceasul 
copilului dvs.
Atingeți pentru a vedea numărul de pași făcuți de 
copilul dvs.
Indicatorul nivelului de încărcare a bateriei: Atingeți 
pentru a modifica setările privind economia de 
energie.

Atingeți pentru a apela ceasul copilului dvs.

Atingeți pentru a accesa mesajele vocale schimbate 
cu ceasul copilului dvs.
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Gestionarea membrilor familiei
În aplicația pentru părinți, membrii familiei suplimentari pot fi 
configurați în două moduri: manual sau prin scanarea unui cod QR.

1. Adăugarea unui membru familiei manual
Atingeți contactul dorit, iar apoi opțiunea . Introduceți datele 
privind identitatea membrului, numărul de telefon și, opțional, o 
fotografie, după care salvați modificările.
Membrii familiei adăugați manual pot suna ceasul MoveTime și pot fi 
apelați de aceasta. De asemenea, vor putea fi notificați prin SMS în 
cazul unei alerte SOS trimise de copil.

2. Adăugarea unui membru al familiei prin scanarea unui cod QR
Atingeți contactul dorit, iar apoi opțiunea  pentru a obține codul 
QR. 
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Descărcați și instalați aplicația pentru părinți pe telefonul membrului 
familiei care urmează să fie adăugat. Creați un cont și accesați-l. 
Atingeți opțiunea de a vă alătura unui grup și scanați codul QR din 
aplicația părintelui principal.

Membrii familiei adăugați prin scanarea unui cod QR au acces la 
aproape toate funcțiile aplicației pentru părinți prezentate în acest 
document. Pe lângă funcțiile de apelare și primire de alerte SOS, 
acești membri pot verifica poziția ceasului MoveTime și pot schimba 
mesaje vocale cu acesta. Dar acești membri nu pot adăuga sau șterge 
alți membri de familie (funcție limitată la administratorul unic al 
ceasului, în mod normal, persoana care a realizat configurarea inițială 
a acestuia).

Mesaj vocal

Atingeți tasta  în ecranul principal pentru a accesa meniul cu 
mesaje.
• Mesajele necitite sunt marcate printr-un punct roșu.
• Atingeți unul dintre mesaje pentru a-l asculta.
• Atingeți lung butonul din partea de jos a ecranului pentru a trimite 

un mesaj vocal de maximum 15 secunde către ceasul MoveTime.
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Zona sigură
Atingeți tasta  în ecranul principal pentru a accesa meniul cu zona 
sigură.
Puteți configura zonele geografice denumite zone sigure (de exemplu, 
acasă, școală, la bunica etc.), pe care copilul le vizitează în mod normal.
După terminarea configurării, veți primi notificări în aplicația pentru 
părinți de fiecare dată când copilul intră în zona sigură sau iese din 
aceasta.
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Setările privind economia de energie
Atingeți tasta  în ecranul principal pentru a accesa setările privind 
economia de energie.
Puteți configura frecvența (o dată la 3, 5, 15 sau 30 de minute) și 
modul (precis sau normal) de localizare, pentru a alege varianta 
potrivita în ceea ce privește precizia și durata de viață a bateriei.

Intervalul silențios
Puteți seta ceasul MoveTime pe modul silențios sau pe vibrație 
definind intervale de timp pentru aceste moduri, de exemplu, când 
copilul este la școală. Copilul poate decide să anuleze modul silențios 
prin reglarea volumului pe ceasul MoveTime, dar modul de vibrație 
poate fi controlat doar prin aplicație.
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Trecerea la o versiune superioară
Utilizați meniul de actualizare pentru a verifica dacă este disponibilă 
o versiune software mai nouă pentru ceasul MoveTime sau pentru 
aplicația pentru părinți.
Printr-un clic pe butonul din partea de jos a ecranului veți putea 
verifica dacă există o versiune nouă și, dacă există, o veți putea instala.

Întrebări frecvente
1. Nu se poate obține poziția geografică a ceasului MoveTime.
Verificați dacă este introdusă în ceas o cartelă SIM validă și 
funcțională, dacă a fost introdus codul PIN și dacă liniuțele care indică 
puterea semnalului și semnul GPRS (G) sunt vizibile. Dacă lucrurile 
nu stau astfel, reporniți ceasul (opriți-l și porniți-l) și introduceți codul 
PIN din nou.
Dacă problema persistă, contactați operatorul dvs. local pentru a 
vedea dacă utilizați o cartelă compatibilă cu rețelele 2G și dacă aveți 
acces la internet.

2. Nu se poate obține codul de confirmare
Verificați dacă este introdusă în ceas o cartelă SIM validă și 
funcțională, dacă a fost introdus codul PIN și dacă barele care indică 
puterea semnalului și semnul GPRS (G) sunt vizibile. Dacă lucrurile 
nu stau astfel, reporniți ceasul (opriți-l și porniți-l) și introduceți codul 
PIN din nou.
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Dacă problema persistă, contactați operatorul dvs. local pentru a 
vedea dacă utilizați o cartelă compatibilă cu rețelele 2G și dacă aveți 
acces la internet.

3. Măsuri de luat în cazul unei cartele SIM blocate
Introduceți întâi codul PUK și setați noul cod PIN pentru cartela SIM 
sau puteți contacta direct operatorul local pentru deblocarea cartelei.

4. Măsuri de luat în cazul neconectării la rețea
Verificați dacă este introdusă în ceas o cartelă SIM validă și 
funcțională, dacă a fost introdus codul PIN și dacă barele care indică 
puterea semnalului și semnul GPRS (G) sunt vizibile. Dacă lucrurile 
nu stau astfel, reporniți ceasul (opriți-l și porniți-l) și introduceți codul 
PIN din nou.
Dacă problema persistă, contactați operatorul dvs. local pentru a 
vedea dacă utilizați o cartelă compatibilă cu rețelele 2G și dacă aveți 
acces la internet.

5. Notificare privind rezistența la apă
Ceasul dvs. este rezistent la stropi de apă (certificare IP65). Acesta 
rezistă la stropi sau mici jeturi de apă, dar nu este adecvat pentru a fi 
scufundat în apă (de exemplu, la înot).

6. Precizia poziționării geografice
Ceasul MoveTime oferă trei modalități de poziționare geografică: GPS, 
WLAN și LBS. Precizia poziționării geografice va varia în funcție de 
metoda de poziționare aleasă. Toate datele privind poziția geografică 
sunt doar pentru referință în cadrul unei anumite raze.

7. Serviciul de date
Obținerea poziției geografice a ceasului MoveTime și setarea la 
distanță prin mesaje vocale și aplicație vor funcționa pe baza 
comunicației dintre rețeaua GPRS și serverul cloud. Acestea vor 
genera un trafic de date pentru care se vor percepe costuri.

8. SOS
Administratorul trebuie să știe cum să utilizeze funcția SOS și care 
sunt instrucțiunile de utilizare pentru copii. 

9. Gradul de pericol al materialului din care este fabricat acest 
produs în ceea ce privește copiii 

Materialul utilizat a trecut testele corespunzătoare privind siguranța 
copiilor, care asigură siguranța în cazul utilizării zilnice.

10. Încărcare
Un port de încărcare care este corodat sau murdar va afecta serios 
procesul de încărcare, acesta necesitând o suprafață curată. După 
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activități sportive, ștergeți orice urmă de transpirație de pe ceasul 
MoveTime înainte de a-l încărca.

11. Stocarea și utilizarea datelor de poziționare geografică a 
utilizatorului

Din toate datele referitoare la dvs., le vom utiliza doar pe cele pe care 
ni le furnizați dvs. Nu vom folosi aceste date în scopuri comerciale sau 
de dezvoltare fără autorizație.

www.sar-tick.com

Acest produs respectă limitele SAR naționale aplicabile de 2,0 W/kg.
Valorile SAR maxime specifice le puteți consulta în această secțiune 
a ghidului de utilizare.
Când țineți produsul sau îl utilizați la nivelul corpului, folosiți un 
accesoriu aprobat, precum un toc, sau mențineți-l la o distanță de 
0 mm de corp pentru a asigura respectarea cerințelor de expunere la 
frecvențele radio. Rețineți faptul că telefonul poate emite unde radio 
chiar dacă nu efectuați un apel telefonic.

Certificare
Aprobarea DEEE
Acest dispozitiv este compatibil cu cerințele esențiale și alte 
prevederi relevante ale Directivei 2012/19/EU privind deșeurile de 
echipamente electrice și electronice (Directiva DEEE). 

Acest simbol de pe dispozitiv semnifică faptul că acest 
produs trebuie depus la punctele de colectare la sfârșitul 
duratei lui de viață:
- Centrele municipale de colectare a deșeurilor cu 
containere speciale pentru aceste tipuri de echipament.
- Containere de colectare la punctele de vânzare.

Acestea vor fi reciclate, prevenind împrăștierea substanțelor în mediul 
înconjurător, astfel încât componentele lor să poată fi reutilizate.
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În țările Uniunii Europene:
Aceste puncte de colectare sunt accesibile în mod gratuit.
Toate produsele cu acest semn trebuie aduse la aceste puncte de 
colectare.
În afara jurisdicției Uniunii Europene:
Articolele de echipament cu acest simbol nu trebuie aruncate 
în containere obișnuite dacă în regiunea dvs. există instalații de 
colectare și reciclare potrivite; trebuie duse la punctele de colectare 
pentru a fi reciclate.
ATENȚIE! RISC DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA ESTE ÎNLOCUITĂ 
CU UN TIP INCORECT. ELIMINAȚI BATERIILE UZATE CONFORM 
INSTRUCȚIUNILOR
Pentru respecta regulamentul privind transportul aerian, bateria 
produsului dvs. nu este încărcată. Încărcați-o mai întâi.

Aprobarea RoHs
Acest dispozitiv este compatibil cu Directiva 2011/65/EU privind 
limitarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele 
electrice și electronice (directiva RoHs).

Undele radio
Dovada conformității cu standardele internaționale (ICNIRP) sau cu 
Directiva Europeană 1999/5/EC (R&TTE) este necesară pentru toate 
modelele de modemuri înainte ca acestea să fie scoase pe piață. 
Protecția sănătății și siguranța pentru utilizator și alte persoane este o 
cerință esențială a acestor standarde sau a acestei directive.
ACEST DISPOZITIV RESPECTĂ DIRECTIVELE INTERNAȚIONALE 
PRIVIND EXPUNEREA LA UNDELE RADIO.
Acest dispozitiv este un emițător și receptor radio. El este conceput 
să nu depășească limitele de expunere la undele radio (câmpuri 
electromagnetice ale frecvențelor radio) recomandate de directivele 
internaționale. Directivele au fost dezvoltate de o organizație 
științifică independentă (ICNIRP) și includ o marjă de siguranță 
substanțială concepută să asigure siguranța tuturor persoanelor, 
indiferent de vârstă și stare de sănătate.
Directivele privind expunerea la undele radio utilizează o unitate de 
măsură cunoscută drept rata de absorbție specifică sau SAR. Limita 
SAR pentru dispozitive mobile este de 2 W/kg.
Testele pentru SAR sunt efectuate utilizând poziții de operare 
standard, dispozitivul emițând la cel mai înalt nivel certificat de putere 
pe toate benzile de frecvență testate. Cele mai ridicate valori ale SAR 
admise prin directivele ICNIRP pentru acest model de dispozitiv sunt:
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Nivelul SAR maxim pentru acest model și condițiile în care a fost 
înregistrat.

SAR la nivelul corpului GSM 1800 0,872 W/kg

În timpul utilizării, valorile reale ale SAR pentru acest dispozitiv sunt 
în general cu mult inferioare valorilor enunțate mai sus. Acest lucru 
se datorează faptului că puterea de funcționare a dispozitivului dvs. 
mobil scade automat când pentru un anumit apel nu este necesară 
puterea completă, din motive de eficiență a sistemului și pentru a 
minimiza interferența în rețea. Cu cât puterea de ieșire a dispozitivului 
este mai mică, cu atât mai mică va fi valoarea SAR.
Au fost efectuate teste privind valoarea SAR de la nivelul corpului 
la o distanță de separare de 0mm. Pentru a respecta directivele 
privind expunerea la frecvențele radio în timpul funcționării la nivelul 
corpului, dispozitivul trebuie poziționat la minim această distanță față 
de corp. În cazul în care nu utilizați un accesoriu aprobat, asigurați-
vă că produsul pe care îl utilizați nu conține metale și poziționează 
telefonul la distanța indicată față de corpul dvs. 
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) consideră că informațiile 
științifice prezente nu indică necesitatea precauțiilor speciale pentru 
utilizarea dispozitivelor mobile. Aceasta recomandă să limitați 
folosirea dispozitivului pentru a menține dispozitivul la distanță 
față de cap sau corp, dacă sunteți interesat să reduceți și mai mult 
expunerea.

Pentru informații suplimentare, accesați site-ul web 
www.alcatel-mobile.com
Informații suplimentare despre câmpurile electromagnetice și 
sănătatea publică sunt disponibile la adresa: http://www.who.int/
peh-emf
Acest dispozitiv este echipat cu o antenă încorporată. Pentru 
funcționare optimă, trebuie să evitați atingerea sau degradarea sa.

Licențe

Acest echipament este compatibil cu cerințele esențiale și alte 
prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC. Versiunea completă a 
declarației de conformitate pentru dispozitivul dvs. poate fi obținută 
de pe site-ul nostru: www.alcatel-mobile.com
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Garanție
Acest dispozitiv este garantat împotriva devierii de la specificațiile 
tehnice pentru o perioadă de douăzecișipatru (24) (1) luni de la data 
specificată pe factura dvs. originală.
Conform termenilor acestei garanții, aveți obligația de a informa 
imediat furnizorul în cazul unui defect de conformitate a acestui 
dispozitiv, prezentând o dovadă a achiziției.
Furnizorul sau centrul de service vor decide dacă dispozitivul va fi 
reparat sau înlocuit, după caz.
Reparația sau înlocuirea acestui dispozitiv este garantată timp de 
UNA (1) lună, cu excepția cazului în care există prevederi statutare 
care menționează contrariul.
Această garanție nu se va aplica în cazul deteriorărilor sau 
defecțiunilor cauzate de:

1) nerespectarea instrucțiunilor de utilizare sau de instalare;
2) nerespectarea standardelor tehnice și electrice aplicabile în 

regiunea geografică în care se utilizează acest dispozitiv;
3) întreținerea necorespunzătoare a surselor de energie și a 

instalației electrice generale;
4) accidente sau consecințe ale furtului aparatului în care este 

transportat acest dispozitiv, acte de vandalism, fulgere, incendii, 
umiditate, infiltrare de lichide, condiții climatice adverse;

5) conectarea dispozitivului sau integrarea acestuia în orice 
echipament nefurnizat sau nerecomandat de către producător;

6) orice intervenție de service, modificare sau reparație efectuată 
de persoane neautorizate de către producător, furnizor sau de 
către centrul de service aprobat;

7) utilizarea acestui dispozitiv în alt scop decât cel pentru care a 
fost conceput;

8) funcționări incorecte provocate de cauze externe (de exemplu, 
interferență radio de la alte echipamente, fluctuații ale tensiunii 
electrice);

9) conexiuni necorespunzătoare, din cauza transmisiei radio 
nesatisfăcătoare sau absența acoperirii cu relee radio.

De asemenea, garanția este exclusă dacă marcajele sau seriile IMEI de 
pe acest dispozitiv au fost îndepărtate sau modificate.
Acest dispozitiv este garantat și împotriva defectelor ascunse (defecte 
inerente în design, producție etc.).
Nu există alte garanții exprese sau implicite, de orice natură, în afara 
acestei garanții limitate tipărite.

1) Perioada de garanție poate varia în funcție de țară.
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Producătorul nu va fi făcut responsabil pentru daune incidentale 
sau de consecință de orice natură, incluzând, dar fără a se limita la, 
pierderi sau daune comerciale, în limita maximă în care declinarea 
răspunderii pentru aceste daune este permisă de lege. Unele țări/
state nu permit excluderea sau limitarea deteriorărilor incidentale sau 
rezultate, sau limitarea duratei garanției tacite, astfel că limitările sau 
excluderile de mai sus pot să nu se aplice pentru dvs.


