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Stimate client, 

vă mulţumim că aţi ales TESLA RoboStar iQ600. 

Înainte de a utiliza aspiratorul robot, vă rugăm să citiţi cu atenţie regulile de utilizare în siguranţă şi să respectaţi toate regulile generale 

de siguranţă. 

 Păstraţi acest Manual de utilizare.

 Respectaţi regulile din acest Manual pentru a reduce riscul deteriorării aspiratorului robot sau al rănirii dumneavoastră.

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ IMPORTANTE 

Acest aparat este un dispozitiv electromecanic complex, vă rugăm să acordaţi atenţie următoarelor instrucţiuni: 

 Aspiratorul robot nu este destinat utilizării în locuri înălţate, fără bariere- etaje, scări, balcoane, mobilier şi altele. Aparatul este dotat cu

senzori anti-cădere, dar pot interveni circumstanţe când sistemul de control evaluează situaţia incorect (senzor murdar, defectarea

senzorului, reflectarea luminii, impurităţi  prinse etc.) şi nu împiedică căderea (nu opreşte aspiratorul robot). În aceste cazuri, vânzătorul nu

poate accepta nicio eventuală pretenţie a cumpărătorului pentru o astfel de deteriorare a aparatului.

Profitaţi şi de posibilitatea de a crea în aplicaţia TESLA o „Zonă interzisă” sau un „Perete virtual”, pe care aspiratorul robot nu le va curăţa / 

spăla cu apă. Cu toate acestea, din motive de siguranţă, utilizarea aspiratorului robot în locuri înălţate nu poate fi recomandată. 

 Dispozitivul este destinat numai curăţării pardoselilor interioare. Nu-l utilizaţi afară, de exemplu pe o terasă cu un capăt deschis.

 Aparatul este destinat exclusiv utilizării în interior, la temperatura camerei (max. 40°C).

 Aparatul nu este destinat utilizării în aer liber sau într-un mediu comercial sau industrial.

 Pentru un efect maxim de curăţare, utilizaţi aspiratorul robot cât mai des.

 Înainte de utilizare, asiguraţi-vă că rezervorul de impurităţi şi filtrul HEPA sunt montate corect.

ROM
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 Utilizaţi numai accesorii originale concepute pentru acest model. 

 Pentru încărcare, utilizaţi numai accesoriile furnizate de producătorul aspiratorului robot. Utilizarea altor accesorii decât cele originale poate 

duce la deteriorarea aspiratorului robot, electrocutare sau incendiu. 

 Nu atingeţi părţile conectate la reţeaua electrică cu mâinile ude. 

 Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în prezenţa copiilor, nu-l folosiţi într-o încăpere unde doarme un copil mic. 

 Nu permiteţi copiilor să utilizeze aspiratorul robot, nici chiar sub supravegherea unui adult. 

 Nu vă aşezaţi pe aspiratorul robot şi nu plasaţi pe el niciun fel de obiecte. 

 Nu utilizaţi aparatul dacă cablul de alimentare este deteriorat. 

 Nu deschideţi şi nu reparaţi aparatul sau accesoriile sale, astfel v-aţi expune riscului rănirii prin electrocutare şi al pierderii garanţiei. 

 Nu utilizaţi aparatul dacă aveţi mâinile sau picioarele ude. 

 Păstraţi-l departe de substanţe inflamabile şi volatile. 

 Nu utilizaţi aparatul în medii extrem de calde, prăfuite sau umede şi evitaţi expunerea suprafeţei din plastic a aparatului la căldură radiantă. 

 Nu utilizaţi aparatul în apropierea obiectelor cu apă care l-ar putea deteriora, de ex., prin răsturnarea recipientului cu apă. 

 Evitaţi stropirea aspiratorului robot sau a interiorului acestuia cu un lichid care l-ar putea deteriora. 

 Nu curăţaţi aspiratorul robot cu apă. 

 Aspiratorul nu este rezistent la apă. 

 Nu utilizaţi aspiratorul pe podele umede. 

 Nu aspiraţi lichide, ţigări aprinse, chibrituri, substanţe inflamabile, cioburi, obiecte ascuţite, făină, ciment, tencuială, cuie, materiale 

pulverulente, bucăţi mai mari de hârtie, pungi din plastic sau alte obiecte care pot deteriora aspiratorul. 

 În timpul aspirării poate avea loc o încărcare electrostatică, care poate fi periculoasă pentru utilizator. 

 Informaţi-vă şi conlocuitorii în privinţa utilizării aspiratorului robot pentru a preveni rănirea. 

 Nu utilizaţi aspiratorul robot în cazul în care rezervorul de impurităţi este plin. 

 Producătorul şi importatorul în Uniunea Europeană nu sunt răspunzători pentru daunele cauzate prin funcţionarea aparatului, cum ar fi 

rănirea, opărirea, incendiul, vătămarea corporală, deteriorarea altor bunuri etc. 

 

CONŢINUTUL AMBALAJULUI 

Verificaţi cu atenţie dacă aţi despachetat toate accesoriile furnizate, pe perioada de garanţie vă recomandăm să păstraţi cutia originală din 

carton, Manualul de utilizare şi materialul de ambalare. 

MANUAL DE UTILIZARE - cea mai recentă versiune 

Având în vedere dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a aspiratorului robot, ne rezervăm dreptul de a modifica Manualul de utilizare.  

Versiunea actuală a Manualului de utilizare poate fi găsită pe pagina modelului TESLA RoboStar iQ600, pe www.tesla-electronics.eu, eventual 

direct în aplicaţia TESLA. 
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PRIMA PORNIRE 

1. Deschideţi partea din spate a bazei de încărcare (A). 

2. Introduceţi cablul de alimentare în canalul pentru cablu şi conectaţi cablul de alimentare la reţea (B).  

3. Plasaţi staţia de încărcare lângă perete şi asiguraţi suficient spaţiu în jurul staţiei de încărcare (C).  

4. Suprafaţa trebuie să fie plană, vă recomandăm să lipiţi staţia de perete sau de podea cu o bandă adezivă cu două feţe pentru a-i fixa ferm 

poziţia. Poziţionaţi cablul de alimentare, astfel încât să nu se încurce în periile de curăţare laterale. 

 

 
 

5. Plasaţi aspiratorul lângă staţia de încărcare, astfel încât să o atingă uşor cu contactele de încărcare. 

6. Bateria aspiratorului începe să se încarce în mod automat. Vă recomandăm ca, înainte de prima curăţare, să încărcaţi bateria complet. 

 

 
 

Culoarea roşie: starea de încărcare a bateriei este sub 20% 

Culoarea  albă: starea de încărcare a bateriei este de peste 20% 

Culoarea  albă, clipire lentă: încărcarea bateriei 

Culoarea roşie, clipire: eroare 

 

Indicator LED (A) 

Observaţie:  

Asiguraţi-vă că staţia de încărcare se află în raza de acţiune a unui semnal WiFi de bună calitate şi puternic de la routerul WiFi, astfel încât să se 

poată conecta la reţeaua WiFi în timpul încărcării. Aspiratorul robot are nevoie de această conexiune WiFi şi în timpul încărcării pentru a fi 

orientat corect şi disponiibil pentru a începe curăţarea.  

 

7. Instalaţi aplicaţia pe smartphone-ul dumneavoastră şi urmaţi ghidul pentru conectarea smartphone-ului la aspiratorul robot. Operarea şi 
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toate funcţiile extinse ale aspiratorului robot sunt descrise în aplicaţie (Configurare > Manual de utilizare). 

 

Android: căutaţi pe Google Play „TESLA RoboStar iQ500/iQ600“ 

Apple: căutaţi în Apple Store „TESLA RoboStar iQ500/iQ600“ 

 

8. Pentru prima împerechere a smartphone-ului cu reţeaua WiFi, permiteţi în smartphone WiFi, Bluetooth şi GPS. 

9. Asiguraţi-vă că acoperirea WiFi pentru smartphone-ul dumneavoastră şi aspiratorul robot este de înaltă calitate şi suficient de puternică. 

Dacă este posibil, efectuaţi prima configurare a aspiratorului robot în apropierea routerului WiFi. 

10. Dacă nu vă puteţi conecta la aspiratorul robot cu telefonul mobil datorită modificării parolei sau a setărilor routerului, resetaţi WiFi în 

aspiratorul robot şi împerecheaţi-l din nou cu smartphone-ul dumneavoastră. 

11. Resetare WiFi în aspiratorul robot:  

Apăsaţi simultan butonul  şi butonul  de pe panoul superior timp de 3 secunde, LED-ul albastru va începe să clipească lent. 

12. Pentru pornirea aspiratorului, apăsaţi butonul  de pe panoul frontal sau porniţi curăţarea cu aplicaţia TESLA din smartphone şi 

aspiratorul robot va începe prima curăţare.  

13. Dacă în timpul curăţării, aspiratorul ajunge într-o zonă cu semnal WiFi slab sau fără semnal WiFi, este posibil ca derularea aspirării să nu 

se afişeze corect în aplicaţie. 

 

PRIMA CURĂŢARE 

 Îndepărtaţi toate obstacolele din încăperi, care pot împiedica curăţarea eficientă. 

 Îndepărtaţi şi obiectele care ar putea deteriora funcţionarea aspiratorului robot sau pe care le-ar putea înfăşura pe perii sau aspira. 

 În timpul spălării, covorul trebuie să fie asigurat, astfel încât robotul să nu treacă peste el. Dacă pe aspirator este instalat un modul de mop, 

curăţarea ar putea fi întreruptă sau ar putea avea loc udarea nedorită a covorului. 

 Lumina directă a soarelui poate reduce sensibilitatea senzorilor aspiratorului, vă rugăm să evitaţi lumina directă a soarelui. 

 Mobilierul negru şi de culoare închisă şi culoarea închisă a pardoselii, în combinaţie cu intensitatea redusă a luminii, nu ar putea fi 

detectate corect datorită naturii fizice a senzorilor. Prin urmare, poate avea loc un impact uşor, care va fi amortizat de protecţia frontală la 

impact. Aspiratorul nu va intra pe o suprafaţă neagră sau de culoare închisă. 
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SPĂLAREA CU APĂ 

 

Efectuaţi umplerea cu apă numai în afara corpului aspiratorului robot!  

Deschideţi capacul din plastic, umpleţi rezervorul cu apă şi puneţi-l înapoi în dispozitiv. La manipularea cu rezervorul de apă, poate avea loc o 

uşoară scurgere de ex., de apă reziduală. În acest caz, ştergeţi imediat zona udată cu o cârpă uscată. Nu udaţi aspiratorul sau partea sa 

interioară cu apă, aspiratorul nu este rezistent la apă. Umeziţi uşor ţesătura de mop şi stoarceţi-o, astfel încât să nu picure apă de pe ea. Instalaţi 

ţesătura de mop pe modulul de mop şi fixaţi-l pe aspiratorul robot. 

 După terminarea curăţării, scoateţi modulul de mop. 

 Apa se scurge în mod automat, de aceea nu lăsaţi aspiratorul imobilizat sau cu rest de apă în rezervorul de apă, pentru a preveni scurgerea 

apei pe podea. 

 Nu folosiți ștergere umedă pe covor. În aplicația TESLA, puteți crea o „Zonă interzisă” sau un „Perete virtual” pe care aspiratorul robot nu îl 

va curăța/șterge cu apă. 

 Vă recomandăm ca după fiecare spălare să vărsaţi apa rămasă în rezervorul de apă pentru a împiedica blocarea orificiului de scurgere cu 

depozite de calciu. 

 Dacă după curăţare mopul este murdar, îl puteţi spăla cu atenţie în apă călduţă. 

 Vă recomandăm să spălaţi podeaua cu apă curată, agentul de curăţare poate produce spumă şi, astfel, înrăutăţirea picurării apei pe mop, 

eventual poate lăsa pete pe podeaua uscată. 

 

ÎNTREŢINEREA REGULATĂ A ASPIRATORULUI ROBOT 

 

ATENŢIE! 

Pentru o curăţare cât mai eficientă, vă recomandăm să efectuaţi întreţinerea în mod regulat. 

ÎNTREŢINEREA INSUFICIENTĂ POATE DUCE LA DETERIORAREA  ASPIRATORULUI ROBOT ŞI LA PIERDEREA GARANŢIEI. 
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Înainte de a efectua curăţarea şi întreţinerea, opriţi aspiratorul. Ştergeţi capacul superior al aspiratorului cu o cârpă moale uscată sau uşor 

umedă. Nu utilizaţi agenţi de curăţare pentru curăţarea suprafeţei aspiratorului robot, deoarece aţi putea să o deterioraţi. 

 

A Orificii de ventilaţie 

B Difuzor 

C Emiţător de semnal laser  

D Senzor de distanţă cu ultrasunete 

E Senzor de impact 

F Senzori de distanţă de la perete 

G Senzori împotriva căderii 

H Roată de deplasare frontală 

I Perie laterală de curăţare 

J Capac baterie 

K Perie centrală principală 

L Cadru perie centrală principală 

M Roată de deplasare 

N Filtru de aer 

 

REZERVOR DE IMPURITĂŢI/ REZERVOR DE IMPURITĂŢI 2în1 - curăţare după fiecare aspirare 

 După fiecare aspirare, goliţi conţinutul rezervorului de impurităţi în coş. 

 Nivelul de umplere a recipientului de praf afectează semnificativ puterea de aspirare a aspiratorului şi calitatea aspirării. 

 Dacă utilizaţi apă pentru curăţarea rezervorului de praf, după curăţare, înainte de reinstalarea lui în aspirator, uscaţi-l bine. 

 

Filtrul HEPA - curăţare minim o dată de săptămână 

 Curăţaţi filtrul HEPA, în funcţie de necesitate şi de frecvenţa aspirării, săptămânal, prin batere, folosind o perie de praf sau prin aspirarea lui 

cu un aspirator obişnuit. 

 Aspirarea cu un filtru HEPA murdar sau fără un filtru HEPA introdus poate deteriora aspiratorul. 

 Nu curăţaţi filtrul HEPA cu degetele sau cu peria, ci numai sub jet de apă curată (nu utilizaţi agenţi de curăţare). 

 Lăsaţi filtrul HEPA să se usuce bine. 
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 Nu instalaţi niciodată în aspiratorul robot un filtru HEPA umed! 

 Vă recomandăm să înlocuiţi filtrul HEPA cel mai târziu o dată la 6 luni. În cazul în care constataţi uzarea sau murdărirea filtrului HEPA, 

înlocuiţi-l mai devreme. 

 

SENZORII - curăţare o dată de săptămână 

Curăţaţi cei patru senzori împotriva căderii (G) şi senzorul de distanţă de la perete (F) o dată pe săptămână, cu o cârpă fină şi uscată. Verificaţi 

dacă nu este blocată protecţia frontală la impact (E) sub care se află senzorul de impact. Curăţaţi de praf şi emiţătorul de semnal laser (C). 

 

PERIA CENTRALĂ DE CURĂŢARE ŞI PERIILE LATERALE DE CURĂŢARE - curăţare o dată de săptămână 

Scoateţi peria centrală principală prin apăsarea ambelor prinzătoare de pe carcasa periei. Pentru îndepărtarea părului încurcat în peria principală, 

utilizaţi instrumentul de curăţare. Menţineţi peria centrală de curăţare fără cantităţi mari de păr, praf, bumbac etc. Verificaţi ambele perii de 

curăţare laterale cel puţin o dată pe săptămână, precum şi orificiul pentru aspirarea aerului şi îndepărtaţi părul încurcat şi alte impurităţi.  

ROATA DE DEPLASARE FRONTALĂ - curăţare o dată pe săptămână 

Menţineţi-o fără păr şi praf. Scoateţi roata centrală de ghidare din aspirator, curăţaţi şi axa roţii şi apoi instalaţi-o înapoi în aspiratorul robot. 

CONTACTELE DE ÎNCĂRCARE ŞI BAZA DE ÎNCĂRCARE - curăţare o dată la 2 săptămâni 

Deconectaţi staţia de încărcare de la reţeaua electrică. Curăţaţi contactele de pe partea frontală a aspiratorului robot şi contactele de pe baza de 

încărcare cu o cârpă moale şi fină. 

Siguranţa laserului 

Senzorul laser al aspiratorului robot îndeplineşte standardul IEC 60825-1:2014 (third edition), pentru clasa 1 a dispozitivelor laser. 

Bateria 

TESLA RoboStar iQ600 este dotat cu o baterie Li-Ion modernă de mare capacitate. Dacă nu utilizaţi dispozitivul pe o perioadă mai lungă de timp, 

încărcaţi bateria o dată la trei luni pentru a evita descărcarea completă a bateriei. 

RESETAREA aspiratorului robot 

Dacă după apăsarea butoanelor de pe aspiratorul robot nu se întâmplă nimic sau dacă aspiratorul robot se comportă altfel decât ar trebui, 

verificaţi mai întâi dacă bateria este complet încărcată. De asemenea, puteţi reseta aspiratorul robot apăsând butonul de resetare situat sub 

capacul superior. 

Actualizarea firmware-ului aspiratorului robot 

Firmware-ul aspiratorului robot este îmbunătăţit în mod continuu. În cazul în care va fi disponibilă o nouă versiune de firmware, în aplicaţia 

TESLA vă va fi oferită opţiunea descărcării actualizării şi instalarea ei în aspiratorul robot. 
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REMEDIEREA PROBLEMELOR 

Problema Remedierea 

Cum să adăugaţi aspiratorul robot în 

aplicaţia TESLA? 

Plasaţi aspiratorul robot şi smartphone-ul în apropierea routerului WiFi. Apăsaţi ambele butoane 

de pe panoul superior timp de 5 secunde, până când veţi auzi o confirmare vocală şi LED-ul 

albastru începe să clipească. Permiteţi în smartphone Localizarea poziţiei (GPS) şi Bluetooth. În 

aplicaţia TESLA selectaţi "Adăugare aspirator robot", selectaţi aspiratorul TESLA, apăsaţi 

"Următorul" şi introduceţi parola pentru conectarea la reţeaua WiFi. 

Nu reuşiţi să conectaţi aspiratorul 

robot în aplicaţia TESLA? 

Dacă aspiratorul robot nu poate fi detectat: 

1. Asiguraţi-vă că în smartphone-ul dumneavoastră sunt pornite Bluetooth şi GPS. 

2. Asiguraţi-vă că aplicaţiile părţilor terţe (VPN, antivirus, firewall etc.) nu blochează accesul la 

smartphone şi Bluetooth. 

3. Conectaţi smartphone-ul în apropierea aspiratorului robot. 

4. Resetaţi WiFi. 

Nu vă puteţi conecta la aspiratorul 

robot? 

1. Aşezaţi aspiratorul robot şi smartphone-ul în apropierea routerului WiFi. 

2. Asiguraţi-vă că aţi completat corect datele de autentificare pentru reţeaua WiFi. 

3. Dacă aspiratorul robot nu este un dispozitiv complet nou, resetaţi WiFi în aspiratorul robot. 

Aspiratorul robot se comportă 

„haotic“. 

Plasaţi aspiratorul întotdeauna în staţia de încărcare şi abia apoi porniţi curăţarea. Dacă este 

vorba de prima curăţare, aspiratorul mai întâi trebuie să mapeze împrejurimile. Dacă mobilierul 

sau alte obstacole sunt mutate, va avea loc o nouă mapare care poate lăsa impresia că 

aspiratorul robot se comportă anormal. Acest fenomen este doar temporar, datorită noii mapări a 

împrejurimilor aspiratorului robot. 

După instalarea aplicaţiei şi 

împerecherea telefonului mobil cu 

aspiratorul robot, aspiratorul este 

„Neconectat“. 

Resetaţi aspiratorul şi încercaţi să îl împerecheaţi din nou. Vă recomandăm ca în timpul 

împerecherii să vă aflaţi în apropierea routerului WiFi. 

Aspiratorul robot nu porneşte 

curăţarea. 

1. Aspiratorul robot are bateria slabă. Înainte de a porni curăţarea, încărcaţi complet bateria.  

2. Bateria este prea caldă. Utilizaţi aspiratorul robot la temperaturi cuprinse între 0°C ~ 40°C. 

Bateria aspiratorului nu poate fi 

încărcată. 

1. Staţia de încărcare nu este conectată la reţea. Asiguraţi-vă că cablul de alimentare este 

conectat corect.  

2. Electrozii de încărcare nu au un contact bun cu aspiratorul robot. Curăţaţi electrozii de pe 

aspiratorul robot şi de pe baza de încărcare. 
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Aspiratorul robot nu se întoarce la 

baza de încărcare. 

Asiguraţi-vă că există suficient spaţiu în jurul staţiei de încărcare şi că zona de detectare a staţiei 

de încărcare este curată. 

Smartphone-ul nu poate detecta 

aspiratorul robot. 

Vă rugăm să resetaţi aspiratorul robot (butonul de sub capacul superior). Permiteţi în 

smartphone Bluetooth şi aveţi aspiratorul robot în apropierea smartphone-ului pentru 

împerecherea cu succces. 

Aspiratorul robot nu se împerechează 

cu aplicaţia TESLA. 

Asiguraţi-vă că staţia de încărcare şi aspiratorul robot se află în raza unui semnal WiFi puternic şi 

stabil de la routerul WiFi. Apăsaţi cele două butoane de pe panoul superior al aspiratorului timp 

de 3 secunde, până când auziţi informaţia că WiFi a fost resetată. LED-ul albastru începe să 

clipească lent - aspiratorul robot este pregătit pentru împerecherea cu telefonul mobil. Porniţi 

aplicaţia TESLA în telefonul dumneavoastră mobil şi urmaţi instrucţiunile. 

Aspiratorul robot este offline (nu este 

conectat la routerul WiFi). 

Asiguraţi-vă că reţeaua WiFi este configurată corect şi că este complet funcţională. Aspiratorul 

robot ar trebui să se afle în permanenţă în raza unui semnal WiFi puternic şi stabil de la routerul 

WiFi. 

Aspirarea este foarte zgomotoasă. Curăţaţi peria centrală principală, periile laterale, roţile de deplasare, partea inferioară a 

aspiratorului robot şi protecţia frontală la impact. 

În timpul aspirării se aude un scârţâit. Scoateţi roata de deplasare frontală şi curăţaţi osia centrală de păr şi praf. Dacă este necesar, 

ungeţi osia roţii. 

Aspiratorul robot se mişcă încet. Curăţaţi senzorul cu ultrasunete. Asiguraţi-vă că grila frontală a senzorului este curată şi fără 

blocaje. 

Curăţare de proastă calitate. 

 

Goliţi rezervorul de impurităţi. Curăţaţi sau înlocuiţi filtrul HEPA şi curăţaţi peria centrală de 

curăţare.  

Aspiratorul robot nu porneşte 

curăţarea planificată. 

1. Dacă bateria aspiratorului robot nu este suficient încărcată, curăţarea nu porneşte. Vă rugăm 

să încărcaţi complet bateria. 

2. Curăţarea planificată nu va fi sincronizată corespunzător între aspiratorul robot şi telefonul 

dumneavoastră dacă aspiratorul robot este deconectat de la reţeaua WiFi. De aceea, menţineţi 

aspiratorul robot în permanenţă în raza unui semnal WiFi puternic şi stabil de la routerul WiFi. 

Ce baterie are aspiratorul robot? Aspiratorul robot este echipat cu o baterie Li-Ion modernă de mare capacitate, fără efect de 

memorie, deci nu trebuie să vă faceţi griji în privinţa încărcării şi descărcării multiple a bateriei. 

Trebuie deconectată staţia de 

încărcare atunci când bateria 

aspiratorului robot este complet 

încărcată? 

În modul standby, aspiratorul robot are un consum foarte redus, de aceea vă recomandăm să nu 

deconectaţi sursa de alimentare cu energie electrică. În cazul în care nu veţi utiliza aspiratorul 

robot pe o perioadă mai lungă de timp, opriţi-l şi deconectaţi şi staţia de încărcare de la reţeaua 

electrică. Cu toate acestea, aspiratorul ar trebui să fie încărcat complet la fiecare trei luni pentru a 

împiedica descărcarea completă a bateriei. 
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Este sigur laserul din aspiratorul robot 

TESLA? 

Aspiratorul robot TESLA utilizează un senzor laser avansat şi sigur. Acest laser este încadrat în 

Clasa 1 de siguranţă a laserelor, care asigură siguranţa pentru oameni şi animale. 

REPARAŢIA ÎN PERIOADA DE GARANŢIE  

Pentru reparaţia în perioada de garanţie, contactaţi comerciantul de la care aţi cumpărat produsul TESLA. 

Garanţia NU ACOPERĂ: 

 utilizarea aparatului în alte scopuri

 uzura obişnuită

 nerespectarea „INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ IMPORTANTE“ din Manualul de utilizare

 defectele electromecanice sau mecanice cauzate de o utilizare necorespunzătoare

 pagube cauzate de elemente naturale, cum ar fi apa, focul, electricitatea statică, supratensiunile etc.

 pagube cauzate de reparaţii neautorizate

 număr de serie ilizibil al aparatului

 bateria, dacă nu îşi menţine capacitatea iniţială după mai mult de 6 luni de utilizare (garanţia pentru capacitatea bateriei este de 6 luni)

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 

Noi, INTER-SAT LTD, org. složka, declarăm că acest dispozitiv este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declaraţiei de 

conformitate UE este disponibil pe www.tesla-electronics.eu. 

Acest produs îndeplineşte cerinţele Uniunii Europene. 

Dacă simbolul coşului cu roată tăiat este ataşat la produs, acest lucru înseamnă că produsului este aplicabilă Directiva 

Europeană 2002/96/CE. Vă rugăm să vă informaţi în privinţa sistemul local de colectare separată a produselor electrice şi 

electronice. Vă rugăm să urmaţi reglementările locale şi să nu aruncaţi produsele vechi la deşeurile menajere obişnuite. 

Eliminarea corectă a produsului vechi va ajuta la prevenirea consecinţelor negative potenţiale asupra mediului şi sănătăţii 

umane. 

Având în vedere dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a produsului, ne rezervăm dreptul de a modifica Manualul de utilizare. Versiunea actuală a 

prezentului Manual de utilizare poate fi găsită pe www.tesla-electronics.eu.  

Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă, fiind rezervate erori de imprimare.  
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