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din nou bateriile. Dacă acest procedeu nu va soluționa problema, 
contactați unitatea de vânzare sau 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 este destinat doar utilizării casnice, nu este destinat uzului
comercial.

• Păstrați aparatul la distanță față de sursele de căldură precum calorifere,
cuptoare ș.a.m.d. Feriți-l de radiațiile solare directe sau umezeală.

• Nu introduceți aparatul în cuptor cu microunde și nici într-un alt cuptor.
• Nu atingeți aparatul cu mâinile ude sau umede.
• Acest produs este un aparat de măsurare fragil. Evitați lovirea sau căderea

acestuia.
• Nu reparați aparatul prin forțe proprii. Apelați la un service autorizat.
• Valorile măsurate de acest cântar au doar un caracter informativ. Nu

prezintă un sfat medical.
• Nu folosiți acest aparat dacă aveți un stimulator cardiac, EKG sau un alt

aparat medical intern.
• A nu se utiliza în timpul sarcinii.
• Nu utilizați pe podele alunecoase sau dacă aveți umede tălpile picioarelor.
• Acuratețea datelor poate varia dacă vă cântăriți după un efor fizic.
• 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 supravegheate
sau au fost familiarizate cu utilizarea aparatului în siguranță și pricep
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.

DESCRIEREA PRODUSULUI

1 Suprafață de cântărire
2 Display

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

INSTALAREA BATERIILOR
• Deschideți capacul compartimentul pentru baterii de pe partea inferioară a aparatului.
• Introduceți în compartimentul pentru baterii 4 baterii AAA (micro-creion) și închideți bine capacul.

Notă: Cântarul poate fi utilizat imediat după instalarea bateriilor. Cântarul va indica doar greutatea actuală. Pentru 
măsurarea altor parametri folosiți aplicația mobilă.

DESCĂRCAREA APLICAȚIEI
• Pentru a utiliza toate funcțiile cântarului, descărcați aplicația mobilă Feelfit. 
• Aplicația poate fi descărcată de pe Google play (Android) sau App Store (iOS). Pentru o procedare mai rapidă citiți 

unul dintre codurile QR de mai jos. 

Google play App Store
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ÎMPERECHEREA APLICAȚIEI
• Activați funcția Bluetooth în telefonul mobil
• Lansați aplicația Feelfit și continuați potrivit instrucțiunilor de pe displayul telefonului.
• După setarea datelor de bază, înregistrați-vă.
• Pentru adăugarea unui aparat nou apăsați „+“ pe displayul telefonului și urcați pe cântar. După o împerechere cu 

succes apare pe displayul telefonului icoana cântarului, apăsați pe ea.

MĂSURARE
• Puneți cântarul pe o suprafață dreaptă și solidă.
• Urcați cu picioarele goale în mijlocul cântarului, așa cum este ilustrat în figura de mai jos.
• Așteptați până ce va fi afișată greutatea dumneavoastră. Apoi va fi afișat un zero care se deplasează, ceea ce înseamnă 

măsurarea parametrilor corpului. După terminarea măsurării va fi afișată din nou greutatea dumneavoastră.
• Toate valorile măsurate vor fi afișate în aplicația din telefon.

SUGESTII PENTRU MĂSURARE OPTIMĂ
• Pentru o măsurare cât mai precisă și mai consistentă, recomandăm să folosiți cântarul la aceeași oră în fiecare zi.
• Puneți cântarul pe o suprafață solidă uscată. Cântăriți-vă cu picioarele goale amplasate uniform pe cântar. Tălpile 

trebuie să fie curate și uscate.
• Nu vă cântăriți după exerciții fizice, duș, baie sau saună, consum de alcool, dacă aveți febră sau după ce ați mâncat.

AFIȘAREA DISPLAYULUI
• În imaginea de mai jos este descrisă afișarea displayului aparatului.

Exploatare obișnuită, 
cântarul este conectat

Schimbați bateriile Fără conexiune la 
aplicație

Schimbați bateriile Suprasolicitare Calibrare

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Pentru curățarea suprafeței aparatului folosiți doar cu o cârpă umedă. Nu folosiți agenți de curățare sau obiecte dure, 
deoarece acestea pot deteriora suprafața aparatului!
Nu curățați niciodată aparatului sub jet de apă, nu-l clătiți și nu-l cufundați în apă! 
Depozitați aparatul la un loc uscat!

www.robotworld.ro
2



68

RO

SERVICE

Întreținerea cu caracter mai amplu sau reparația care necesită o intervenție la părțile interioare ale produsului, trebuie 
efectuată de către o persoană calificată 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.

Lichidarea acumulatoarelor și a elementelor de baterii
Atunci când aparatul de acumulator sau element de baterie, aceste componente conțin substanțe care la descompunere 
pot polua mediul înconjurător. Înainte de eliminarea aparatului sau schimbarea acumulatorului, eventual a elementului 
de baterie, componenta inițială trebuie scoasă și predată la un centru de colectare adecvat.

ATENȚIE!
Acumulatorul sau elementul de baterie:
• Nu aruncați niciodată în foc!
• Nu dezmembrați niciodată!
• Nu scurtcircuitați niciodată ieșirile acestuia!
În cazul în care s-ar ajunge la curgerea acumulatorului deteriorat, soluția acumulatorului are caracter bazic. La contactul 
cu pielea spălați imediat ușor cu apă și săpun și apelați la un medic.

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

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

 RO  Condiții de garanție
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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.

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,

• 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.

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.

RO În 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.

Producător

Jindřich Valenta - Concept 
Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň, 
Republica Cehă
CUI 13216660
tel.: + 420 465 471 400, fax: +420 465 473 304,
email: servis@my-concept.cz 
www: www.my-concept.com

Date despre produs

Model:

Numărul de fabricație:

Data vânzării: Ștampila și semnătura unității de vânzare:
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Tel.: +420 465 471 400 
E-mail: info@my-concept.cz 

Jindřich Valenta – Concept 
Vysokomýtská 1800, Choceň 

IČO: 13216660 
DIČ: CZ6702171377 

Frequency range (GHz) Max. Transmit power (dBm) 

2,4 – 2,4835 GHz ≤ 20 dBm

EU Declaration of conformity

Product / model 

Type: 

Body composition smart scale VO4010, VO4011 

CS20C 

Name and address of 

manufacturer: 

Jindřich Valenta – Concept

Vysokomýtská 1800 

565 01 Choceň 

The product described above complies with the relevant harmonization legislation of the 

European Union: 

directive 2014/35/EU (LVD), 

directive 2014/30/EU (EMC), 

directive 2011/65/EU (RoHS), 

directive 2014/53/EU (RED) 

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. 

Subject of the declaration: The product is intended for household. The product is designed for 

weighting the weight of people. 

Relevant harmonized standards used: 

EN 62368-1:2014+A11:2017 

EN 62479:2010 

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 

ETSI EN 301 489-17 V3.1.1 

EN 55032:2015 

EN 55035:2017 

ETSI EN 300 328 V2.2.2 

Signed and followed by the name: 

In:   Choceň 15.12.2020

Name and function:   Dominik Jehlička, Product engineer SDA
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