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Mulțumire
Vă mulțumim pentru cumpărarea produsului marca Concept și vă dorim să fiți mulțumiți de produsul nostru pe 
întreaga durată de utilizare a acestuia.

Înainte de prima utilizare citiți cu atenție și în întregime manualul de utilizare și păstrați-l pentru o consultare 
ulterioară. Asigurați-vă că și celelalte persoane care vor folosi produsul sunt familiarizate cu instrucțiunile prezentate 
în prezentul manual.

Parametri tehnici

Tensiune 220-240 V ~ 50 Hz

Consum de putere 80 W

Nivel de zgomot 28-55 dB

Gama de frecvențe 2,4-2,4835 GHZ

Puterea emițătorului (max.) 16,66 dBm

INDICAȚII IMPORTANTE PRIVIND SECURITATEA
• Nu utilizați aparatul în alt mod decât cel descris în prezentul manual.

• Înainte de prima utilizare îndepărtați de pe aparat întregul material de
ambalare și materialele de marketing.

• Verificați dacă tensiunea rețelei de alimentare corespunde cu valoarea
tensiunii înscrisă pe placa cu date a aparatului.

• Așezați aparatul numai pe o suprafață stabilă, departe de alte surse de
căldură.

• Nu lăsați aparatul fără supraveghere în timp ce este pornit, eventual
racordat la priza de curent electric.

• La conectarea aparatului la priza de curent și la deconectarea de la priza
de curent, butonul de pornire/oprire trebuie să fie pe poziția oprit.

• Când scoateți aparatul din priză, nu trageți niciodată de cablu, prindeți
de ștecăr și scoateți-l prin tragere.

• Nu permiteți copiilor sau persoanelor cu dizabilități să manipuleze cu
aparatul, folosiți-l în afara acestora.
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• Persoanele cu capacitatea motrică redusă, cu percepția simțului redusă,
cu capacitatea intelectuală insuficientă sau persoanele nefamiliarizate cu
deservire, trebuie să folosească aparatul doar sub supravegherea unei
persoane responsabile și familiarizate cu deservirea.

• Acordați atenție sporită la folosirea aparatului în apropierea copiilor.

• Nu permiteți folosirea aparatului drept jucărie.

• A nu se introduce niciodată degetele, creioanele și nici alte obiecte în
orificiile aparatului.

• A nu se folosi niciodată aparatul fără grilaje de protecție.

• A nu se expune copiii mici și persoanele bolnave la fluxul direct de aer.

• A nu se acoperi aparatul.

• Nu atârnați nimic pe aparat și nici nu puneți nimic în fața acestuia.

• Aparatul trebuie utilizat numai în poziția verticală.

• A nu se folosi aparatul în apropierea dușurilor, căzilor, a chiuvetelor sau
a piscinelor.

• A nu se folosi aparatul într-un mediu umed sau prăfos.

• Nu folosiți aparatul într-un mediu cu gaze explozive sau substanțe
inflamabile (solvenți, vopsele, adezivi etc.).

• Înaintea montării sau a demontării aparatului a se deconecta cablul de
alimentare din priza de curent electric.

• Înainte de curățare și după utilizare a se opri aparatul și a se deconecta de
la priza de curent electric.

• Păstrați aparatul curat, nu lăsați nici un obiect să pătrundă prin grilă
în aparat. Acestea ar putea cauza accidente grave, scurtcircuitarea,
deteriorarea aparatului sau incendiul.

• Nu folosiți substanțe abrazive sau chimic agresive pentru a curăța
aparatul.

• Nu folosiți niciodată aparatul care are cablul de alimentare sau ștecherul
deteriorate, asigurați neîntârziat eliminarea defectului de către un service
autorizat.

• Nu utilizați aparatul dacă acesta nu funcționează corespunzător, dacă
a căzut, dacă este deteriorat sau a fost expus vreunui lichid. Predați-l
pentru testare și reparare la un service autorizat.

• Aparatul nu este destinat folosirii în aer liber.

• Aparatul este potrivit doar pentru utilizare casnică, nu este destinat
uzului comercial.

• Nu atingeți aparatul cu mâinile ude sau umede.

• Nu cufundați cablul de alimentare, ștecărul sau aparatul în apă și nici într-
un alt lichid.

• Nu reparați aparatul prin forțe proprii. Apelați la un service autorizat.

• Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârsta de 8 ani și peste și de
către persoanele cu dizabilități fizice sau capacitate mentală redusă sau
experiență și cunoștințe insuficiente doar dacă sunt sub supraveghere
sau au fost familiarizate cu folosirea aparatului în siguranță și realizează
eventualele pericole. Curățarea și întreținerea efectuată de către utilizator 
nu poate fi exercitată de către copii care nu au vârsta de peste 8 ani și
nu sunt supravegheați. Copiii sub 8 ani trebuie să mențină distanța de
siguranță față de aparat și cablu de alimentare. Copiii nu au voie să se
joace cu aparatul.

La nerespectarea instrucțiunilor producătorului, eventuala reparație nu poate fi recunoscută ca reparație 
de garanție.
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DESCRIEREA PRODUSULUI
1. Panou de comandă
2. Intrare aer
3. Capacul filtrului
4. Panou de comandă
5. Mâner
6. Ieșire aer

DESCRIEREA PANOULUI DE CONTROL
A. Operare mod automat
B. Operare viteze
C. Mod de somn
D. Indicarea vitezei ventilatorului
E. Temporizator
F. Ionizator
G. Blocare copii
H. Lampă UV
I. Indicarea lămpii UV
J. Indicarea purității aerului PM 2.5
K. Indicarea ionizatorului
L. Indicarea schimbării filtrului
M. Buton de pornire
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MANUAL DE UTILIZARE
INSTALAREA FILTRULUI

1. Desprindeți capacul filtrului
2. Scoateți filtrele din corpul aparatului și îndepărtați materialul de 

ambalare de pe acestea.
3. Introduceți filtrele în aparat în ordinea din imagine.
4. Puneți filtrul HEPA în corpul aparatului
5. Puneți filtrul de carbon în corpul aparatului.
6. Puneți prefiltrul și fixați la loc capacul filtrului. (dacă capacul

filtrului nu este pus corect, aparatul nu va funcționa)

ÎNTREȚINEREA FILTRULUI/SENZORULUI DE PRAF

Prefiltru: Curățați filtrul la fiecare 15 zile. Pentru îndepărtarea prafului de pe suprafața filtrului folosiți un aspirator, 
sau spălați-l cu apă și uscați-l bine.
Filtru HEPA + de carbon: Curățați filtrele la fiecare 2 luni. Folosiți aspiratorul pentru aspirarea prafului de pe suprafața 
ambelor filtre. Lăsați filtrele la un loc bine aerisit. Nu expuneți filtrele radiațiilor solare directe. Nu spălați filtrele cu apă. 
Înlocuiți filtrul la fiecare șase luni sau atunci când indicatorul de schimbare a filtrului la 1.500 de ore pâlpâie și resetați 
cronometrul de schimbare a filtrului prin ținerea apăsată a butonul "Child lock".

• Înaintea curățării și a întreținerii a se decupla alimentarea de la rețea.
• Nu porniți purificatorul cu filtre scoase (exploatarea fără efectul de eliminare a prafului poate cauza deteriorarea 

aparatului).
• Dacă aparatul nu se va folosi pe o durată mai îndelungată, deconectați cablul de alimentare (în modul stand-by 

consumă energie).

OPERARE

La racordare la rețeaua de curent aparatul intră în modul standby. La apăsarea butonului "Power" 
aparatul pornește cu ultima setare. (În afara setării temporizatorului și a modului somn). La reapăsarea 
butonului "Power" aparatul trece în modul standby și înregistrează ultima setare.

La apăsarea butonului "Child Lock" butonul se aprinde și se blochează toate funcțiile celorlalte 
butoane.. Pentru părăsirea acestui mod țineți apăsat butonul timp de 3 secunde. La ținerea apăsată 
a  butonului "Child Lock" timp de 5 secunde este afișată pe display durata utilizării filtrului.

La apăsarea butonului "Anion" activați funcția de ionizare, iar butonul se aprinde. La reapăsare 
ionizarea este dezactivată.

1. Filtru HEPA
2. Filtru de carbon
3. Prefiltru
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La apăsarea butonului "Timer" activați setarea temporizatorului de oprire. La fiecare apăsare 
schimbați durata cu 30 de minute. Durata maximă posibil de setat este de 12 ore. Pentru dezactivarea 
temporizatorului țineți apăsat butonul "Timer" timp de 3 secunde.

La apăsarea butonului "UV" activați funcția lămpii UV, iar butonul se aprinde. La reapăsare lampa UV 
este dezactivată.

La apăsarea butonului "Auto" aparatul trece în modul automat, iar butonul se aprinde. În acest mod 
aparatul funcționează în funcție de gradul de impurificare a aerului. PM2.5<60 (motor la putere mică),   
60≤PM2.5<150 (motor la putere medie), PM2.5≥150 (motor la putere mare).

La apăsarea butonului "Sleep" aparatul trece în modul de somn și întreaga iluminare se stinge. Motorul 
funcționează doar la putere mică. În acest mod este disponibil temporizatorul. Modul de somn poate 
fi părăsit prin apăsarea a oricărui buton.

Prin apăsarea butonului "Speed" puteți modifica viteza motorului la viteza mică (500 rotații pe minut), 
medie (700 rotații pe minut) și mare (900 rotații pe minut). Aparatul părăsește modul automat. După 
apăsarea acestui buton viteza motorului nu se va mai schimba automat în funcție de impurificarea 
aerului ci va rămâne la setarea selectată de dumneavoastră.

La funcționare în modul automat, la o iluminare slabă aparatul va trece în modul de somn. La creșterea 
luminii, aparatul va reînnoi funcționarea inițială.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

• În cazul prafului interior, de ex. a polenului, aparatul ar trebui amplasat pe podea. Deoarece polenul, praful etc. se 
rețin de obicei aproape de podea, se recomandă ca purificatorul să fie pus pe podea dreaptă din încăpere.

• Pentru a nu bloca intrarea și ieșirea aerului, amplasați aparatul la aproximativ 30 cm sau mai mult de laturile din 
stânga și dreapta ale peretelui, mobilierului, perdelelor, etc. Pentru o utilizare eficientă a aparatului, vă rugăm să 
lăsați un spațiu liber de cel puțin 30 cm față de perete.

• Nu acoperiți partea superioară a aparatului și nu amplasați pe aceasta nici-un fel de obiecte. (acestea ar putea
cauza defecțiune la aparat).

• Notă: Nu puneți pe aparat magneți sau obiecte metalice.

• Nu blocați intrarea și ieșirea aerului, de ex., nu puneți nici un obiect pe intrarea aerului. Sau pe partea frontală la 
intrarea aerului.

• Amplasați aparatul la o distanță de cel puțin 1 metru față de aparate de televiziune și radio. Amplasarea în
apropierea acestora ar putea cauza perturbarea semnalului.

ÎNTREȚINERE OBLIGATORIE

• Opriți imediat aparatul dacă apare oricare din următoarele situații (poate provoca electrocutarea, scânteie sau
fum)

 - Pe timpul funcționării apare un sunet sau vibrații neobișnuite.
 - Aparatul este neobișnuit de fierbinte și se simte miros de ars.

• Curățați periodic priza
 - Dacă ștecărul este de praf, umiditatea poate deteriora partea izolată a ștecărului și poate provoca incendiu.
 - În cazul în care aparatul nu se folosește timp mai îndelungat, deconectați cablul de alimentare.
 - Nu curățați niciodată ștecărul sau aparatul cu apă.

• Înaintea efectuării întreținerii, nu uitați să deconectați alimentarea. Aparatul poate porni brusc și poate provoca 
electrocutare și rănire.

• Conectați corect ștecărul la priza de curent (dacă ștecărul nu este introdus corect, se poate ajunge la electrocutare 
în urma supraîncălzirii sau chiar al incendiu). Nu folosiți un ștecăr deteriorat sau priză nefixată corespunzător.

• Cablul de alimentare a se scoate întotdeauna prin tragere de ștecăr. Tragerea de cablul poate cauza deteriorarea 
cablului de alimentare, electrocutare, scurtcircuit sau incendiu.

• Dacă apare oricare dintre următoarele situații iar soluțiile din tabelul "Soluționarea problemelor" nu ajută, apelați 
la un service autorizat.

 - Întrerupătorul nu funcționează.
 - Cablul de alimentare sau ștecărul sunt neobișnuit de fierbinți.
 - Ați înregistrat vreun sunet sau vibrații neobișnuite.
 - Există orice alte anormalități sau defecțiuni.

• Pentru a evita electrocutarea, aparatul ar trebui să fie demontat doar de un personal de specialitate.

www.robotworld.ro
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SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR
Defecțiuni obișnuite, descrierea codului de eroare și metoda de eliminare a problemelor.

Defecțiunea Cauza Soluția

Aparatul nu pornește sau 
butonul de pornire nu 
reacționează.

Priza aparatului nu este 
conectată la curentul electric.

Controlați conectarea prizei 
la curent.

Capacul față nu este fixat 
corespunzător.

Controlați fixarea corectă 
a capacului față.

Aparatului nu este amplasat pe 
o suprafața solidă și plană.

Amplasați aparatul pe o 
suprafața solidă și plană.

Lacătul pentru copii este activ. Țineți apăsat butonul "Child 
lock" timp de trei secunde.

Aerul nu este curat însă pe 
display PM 2.5 indică valori 
mici iar purificatorul nu 
funcționează la maxim.

Purificatorul nu este amplasat 
în locul unde poate să absoarbă 
cu ușurință aerul impurificat sau 
praful.

Schimbați locul de 
amplasare a purificatorului. 
(de ex. pe podea)

PM 2.5 indică pe display 
mereu valori mari, chiar dacă 
purificatorul funcționează 
neîntrerupt.

Senzorul de praf este murdar. Curățați senzorul de praf.

Aparatul emană un miros 
neplăcut.

Filtrul este impurificat sau 
nu a fost schimbat un timp 
îndelungat.

Curățați sau schimbați 
filtrul.

Purificatorul funcționează 
deja o durată lungă însă 
calitatea aerului nu se 
îmbunătățește.

Filtrele nu sunt introduse în 
purificator în ordinea corectă.

Controlați ordinea de 
amplasare a filtrelor în 
purificator.

Filtrele nu sunt scoase din 
ambalajul de plastic.

Scoateți filtrele din 
ambalajul de plastic.

După pornire aparatul trece 
imediat în modul de somn.

Modul automat este activat. Dezactivați modul automat.

CONTROL PRIN APLICAȚIE

Înainte ca aparatul să poată fi controlat prin aplicație, trebuie împerecheat cu telefonul dumneavoastră și trebuie să aibă 
acces la rețeaua dumneavoastră Wi-Fi.

Distanța recomandată la setare: mai puțin de 4 metri

Asigurați-vă că purificatorul de aer, routerul și telefonul mobil al dumneavoastră sunt aproape unul de altul, în așa fel 
încât împerecherea să poată să decurgă fără probleme.

Descărcarea și instalarea aplicației

1. Scanați codul QR de mai jos (fig. 1) sau căutați aplicația „Concept Home“ pe Google Play sau App Store și
descărcați-o în telefonul dumneavoastră (fig. 2).

2. Dacă aveți deja Concept Home, lansați aplicația, logați-vă și continuați la instrucțiunile pentru împerechere.
3. Dacă sunteți un utilizator nou, înregistrați-vă (fig. 3). Continuați potrivit instrucțiunilor până la introducerea

codului de verificare și terminați înregistrarea. (fig. 4)
4. Continuați mai departe potrivit instrucțiunilor și creați o familie (fig. 5).

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5

Router
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INSTRUCȚIUNI DE ÎMPERECHERE A APARATULUI

1. La începutul împerecherii trebuie să fiți conectat la rețeaua dumneavoastră Wi-Fi.
2. Cu aparatul pornit țineți apăsat butonul ionizatorului până ce va începe să pâlpâie icoana Wi-Fi.
3. Apoi apăsați în aplicație pe + sau „Add device“ (fig. 6) pentru adăugarea unui aparat nou.
4. Alegeți fișierul "Smart Home Appliances" în meniu în stânga și selectați purificatorul de aer. Confirmați mesajul

"Confirm indicator rapidly blink". (fig. 7)
5. Selectați rețeaua dumneavoastră Wi-Fi la care trebuie conectat aparatul dumneavoastră și introduceți parola

acesteia. (fig. 8)
6. Va începe procesul de setare, care poate dura ceva timp. (fig. 9)
7. Telefonul dumneavoastră va încerca să se conecteze la aparatul dumneavoastră și îl va conecta la rețeaua

dumneavoastră Wi-Fi.
8. După o setare cu succes (fig. 10) apăsați „Completed“ și intrați în interfața de control a aparatului (fig. 11).

Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9

Fig. 10 Fig. 11

AVERTIZĂRI LA PROBLEME CU ÎMPERECHERE

• Verificați dacă parola pe care ați introdus-o la rețeaua dumneavoastră Wi-Fi este corectă.
• Aparatul sprijină doar rețele Wi-Fi de 2,4 GHz.
• Routerul este suprasolicitat de conectarea multor dispozitive.
• În timpul încercării de conectare la aparat (fig. 9) încercați să vă conectați manual la rețeaua Wi-Fi a acestuia.

SERVICE
Întreținerea cu caracter mai amplu sau reparația care necesită o intervenție la părțile interioare ale produsului, trebuie 
să fie executate de către un specialist calificat sau de un service.

PROTECȚIA MEDIULUI
• Optați pentru reciclarea materialelor de ambalare și a aparatelor vechi.
• Cutia de la aparat poate fi predată la un centru de colectare a deșeurilor sortate.
• Predați pungile din polietilenă (PE) la un centru de colectare a materialelor în vederea reciclării.

Reciclarea aparatului la sfârșitul duratei de viață:

Acest aparat este însemnat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/UE privind deșeurile 
de echipamente electrice și electronice (DEEE). Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indică 
faptul că acest produs nu aparține deșeurilor menajere. Trebuie dus la un centru de colectare pentru 
reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Prin asigurarea eliminării corecte a acestui produs 
veți contribui la prevenirea impactului negativ asupra mediului și a sănătății umane, care ar fi cauzate 
prin eliminare necorespunzătoare. Eliminarea trebuie efectuată în conformitate cu reglementările 
privind gestionarea deșeurilor. Informații mai detaliate privind reciclarea acestui produs veți obține 
de la autoritățile locale competente, serviciile de eliminare a deșeurilor menajere sau în magazinul 
unde ați cumpărat produsul.

Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază ale Directivei UE relevante.

Modificările textului, a designului și a specificațiilor tehnice pot fi făcute fără o atenționare prealabilă. Ne rezervăm 
dreptul la efectuarea acestor modificări.
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CONDIȚII DE GARANȚIE

Garanție
Producătorul (eventual importatorul) răspunde de 
faptul că produsul este în conformitate cu legislația  
și îndeplinește cerințele stabilite de normele tehnice 
aferente. De asemenea răspunde pentru faptul că 
produsul are caracteristicile pe care producătorul le-a 
descris în documentele legate de produs sau pe care 
consumatorul le-a presupus, ținând cont de natura 
produsului și pe baza reclamei producătorului, fiind 
responsabil și pentru faptul că produsul se potrivește 
scopului pe care producătorul l-a menționat sau pentru 
care se folosește un astfel de produs.

Termenul de garanție pentru calitatea produsului este de 
24 luni de la preluarea produsului de către consumator.

Garanția nu include uzura produsului cauzată de 
utilizarea normală a acestuia. Consumatorul nu 
beneficiază de dreptul de garanție dacă înaintea preluării 
produsului a  știut că produsul are defecțiuni sau dacă 
a cauzat el însăși defectul.

Un acumulator defect, din punctul de vedere al acestor 
condiții de garanție, se consideră acel acumulator care 
nu este funcțional electronic (adică nu comunică cu 
unitatea de bază, sunt defecte circuitele de încărcare sau 
descărcare etc.) sau are un scurtcircuit intern.
În nici un caz nu se consideră ca fiind un defect, 
din punctul de vedere al garanției, defecțiunile sau 
modificările de parametri cauzate de utilizare curentă și 
uzură (de e. scăderea naturală a capacității).
Pentru acumulatoare este oferit serviciul de garanție pe 
o perioadă de 6 luni. Din punctul de vedere al acestor
condiții de garanție, acumulatorul are caracterul 
materialului consumabil, pentru detalii vezi „Material 
consumabil“.

Material consumabil
La materialele consumabile (baterii ș.a.m.d.) garantăm 
păstrarea parametrilor tehnici pe o durată de 6 luni, 
aceasta în cazul în care nu a fost deteriorat prin utilizare 
necorespunzătoare și nu a expirat durata sa de viață.

Garanția este exclusă în cazurile în care (în special):
• nu au fost respectate condițiile de instalare, exploatare 

și deservire a produsului, care sunt menționate în
manualul de utilizare,

RO
• defecțiunea a apărut din cauza deteriorării

mecanice, termice sau chimice, prin scurtcircuitare,
supratensiune în rețea sau instalare incorectă,

• defecțiunea a apărut prin intervenirea neautorizată
a unei persoane terțe,

• defecțiunea a apărut la o calamitate naturală,
• defecțiunea a apărut ca urmare a unei întrețineri

insuficiente sau necorespunzătoare, în contradicție cu 
manualul de utilizare, inclusiv defecțiunile cauzate de 
depunerile de apă și altele,

• a apărut modificarea culorii suprafețelor de încălzire
sau zgârierea suprafețelor prin folosirea obișnuită,

• este vorba de modificările de aspect și funcționalitate 
cauzate de radiații solare, radiații termice sau de
depunerile de apă sau altele,

• expiră durata de viață a unor părți ale produsului, de
ex. a acumulatorului, becurilor etc.

Garanția nu include obiectele care au fost oferite gratuit 
împreună cu produsul (cadouri, obiecte de promovare, 
etc.).

Valorificarea reclamației
Reclamarea defecțiunii produsului trebuie valorificată 
fără o întârziere inutilă după depistarea acesteia, cel 
târziu însă înainte de expirare a perioadei de garanție.

Reclamarea produsului se valorifică de către consumator 
la vânzătorul la care a achiziționat produsul, eventual 
la oricare dintre service-uri autorizate a căror listă 
face parte din livrarea produsului, eventual care este 
menționat pe internet la adresa www.my-concept.com.

În cazul unei reclamații a produsului, acesta trebuie 
curățat în mod corespunzător și ambalat în siguranță, 
pentru a se evita deteriorarea la transportul acestuia 
în service-ul autorizat, în cazul în care produsul nu este 
predat personal.

Consumatorul are obligația de a dovedi încheierea 
contractului de vânzare-cumpărare prin prezentarea 
unui document de achiziționare a acestuia.

În același timp, la reclamația produsului consumatorul 
descrie defecțiunile reclamate și efectuează opțiunea 
dreptului la reclamare.

Soluționarea reclamației
În cazul în care este vorba de o defecțiune care poate 
fi eliminată, consumatorul are dreptul la eliminarea 
gratuită, la timp și reglementară a defecțiunii.

Date despre produs
Model:

Numărul de fabricație:

Data vânzării: Ștampila și semnătura unității de vânzare:

Dacă acest lucru nu este posibil, ținând cont de natura 
defecțiunii, consumatorul poate solicita livrarea unui 
produs nou fără defecțiuni (schimb), sau dacă defecțiunea 
este legată doar de o piesă a produsului, schimbul 
unei astfel de piese. Dacă însă, având în vedere natura 
defecțiunii, mai ales când defecțiunea poate fi eliminată 
fără întârziere, cerința de schimbare a produsului sau 
a componentei acestuia este neadecvată, consumatorul 
are dreptul la eliminarea gratuită a defecțiunii.

In cazul în care este vorba de o defecțiune care nu poate 
fi eliminată, eventual în cazul în care consumatorul are 
dreptul la schimbul produsului sau a componentei 
acestuia însă acest schimb nu este posibil, de ex. din 
motivul neexistenței acestui produs, consumatorul este 
îndreptățit să returneze produsul (reziliere la contract).

Consumatorul are dreptul la livrarea unui produs nou 
(schimb) sau la  înlocuirea componentei produsului  și 
în cazul în care defecțiunea poate  fi  eliminată,  însă 
produsul nu poate fi folosit reglementar din cauza 
defecțiunilor repetate ale defecțiunii reparate sau în 
cazul unui număr mai mare de defecțiuni. În aceste 
cazuri consumatorul are dreptul la returnarea produsului 
(rezilierea la contract).

Dacă nu se ajunge la returnarea produsului (rezilierea la 
contract) sau dacă consumatorul nu valorifică dreptul de 
livrare a unui produs fără defecțiuni (schimb), la înlocuirea 
componentelor acestuia sau  la repararea produsului, 
poate solicita o reducere adecvată. Consumatorul are 
dreptul la o reducere adecvată și în cazul în care nu-i 
poate fi livrat un produs nou fără defecțiuni, nu poate 
fi înlocuită componenta sau produsul reparat, precum 
și în  cazul în care nu se ajunge la remediere într-un 
timp adecvat sau remedierea ar cauza consumatorului 
probleme semnificative.
Vânzătorul, service-ul autorizat sau muncitorul desemnat 

de acesta va hotărî despre reclamație imediat, în cazurile 
complicate în termen de trei zile lucrătoare. Această 
perioadă nu include perioada adecvată, în funcție 
de tipul produsului, necesară evaluării profesionale 
a defecțiunii. 

Reclamația, inclusiv eliminarea defecțiunii, trebuie 
soluționată fără amânare inutilă, cel târziu în 30 de zile de 
la valorificarea reclamației, dacă vânzătorul sau service-
ul autorizat care soluționează reclamația nu au convenit 
cu consumatorul asupra unei perioade mai lungi.

La returnarea produsului (rezilierea la contract) 
consumatorul trebuie să returneze de asemenea 
accesoriile produsului și toate documentele livrate 
împreună cu produs.

Consumatorul nu are dreptul la livrarea pieselor și 
a componentelor defecte, care au fost înlocuite în cadrul 
reparației produsului.

Celelalte drepturi ale consumatorului, legate de 
achiziționarea produsului, nu sunt afectate de aceste 
condiții de garanție.

Notă: Reclamațiile produsului deteriorat în timpul 
transportului sunt reglementate de regulamentul de 
reclamații al transportatorului.
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