
Casti in-ear
 

Manual de utilizare



Descriere

Iti multumim ca ai ales un produs Tellur
Pentru a asigura o functionare optima, in conditii de
maxima siguranta, te rugam sa citesti cu atentie acest
manual de utilizare inainte de a folosi produsul. 
Pastreaza manualul pentru consultari viitoare.

Nu folositi castile la volum maxim pentru perioade 
lungi, preveniti astfel eventuale defecte de auz.
Nu inserati dopurile castilor prea puternic sau mult 
in canalul urechii.
Scoateti dopurile castilor din ureche incet si cu 
precautie.
Pastrati produsul, accesoriile si partile ambalajului 
departe de copii si animale pentru a preveni 
eventuale accidente.
Nu folositi castile in zone care necesita atentie 
sporita ( ex. in trafic )
Pastrati produsul uscat si nu expuneti la temperaturi 
ridicate.
Curatati produsul cu o laveta moale uscata.
Folositi doar accesoriile sau piesele de schimb livrate 
sau recomandate de Tellur.



Informatii privind deseurile de echipamente 
electrice si electronice (DEEE)

Deseurile de echipamente electrice si 
electronice (DEEE) pot contine substante 
periculoase ce au un impact negativ asupra 
mediului si sanatatii umane, in cazul in care 
nu sunt colectate separat.
Acest produs este conform cu Directiva UE 
DEEE (2012/19/UE) si este marcat cu un 
simbol de clasificare a deseurilor de 
echipamente electrice si electronice (DEEE), 
reprezentat grafic in imaginea alaturata.
Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu 
trebuie amestecate cu deseurile menajere si 
ca ele fac obiectul unei colectari separate.
Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 – 
referitoare la protectia mediului si O.U.G. 
5/2015 privind deseurile de echipamente 
electrice si electronice, va recomandam sa 
aveti in vedere urmatoarele:
• Materialele si componentele folosite la 
constructia acestui produs sunt materiale de 
inalta calitate, care pot fi refolosite si reciclate.
• Nu aruncati produsul impreuna cu gunoiul 
menajer sau cu alte gunoaie la sfarsitul 

duratei de exploatare.
• Transportati-l la centrul de colectare pentru 
reciclarea echipamentelor electrice si 
electronice unde va fi preluat in mod gratuit.
• Va rugam sa luati legatura cu autoritatile 
locale pentru detalii despre aceste centre de 
colectare organizate de operatorii economici 
autorizati pentru colectarea DEEE.
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