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Specificatii tehnice
• Model: MCM7
• Material: Aluminiu, silicon
• Culoare: Negru
• Compatibilitate: Universal
• Pachetul include: 
    1 x Suport magnetic universal
    1 x Placuta rectangulara metalica
    1 x Placuta rotunda metalica
• Dimensiuni produs: 7.5 x 3.8 x 3cm
• Greutate produs: 37g

Instructiuni
A. Fixare cu ajutorul placutei rectangulare
1. Asaza placuta metalica intre telefon si 
carcasa acestuia.
2. Pozitioneaza telefonul pe suportul 
magnetic. 
B. Fixare cu ajutorul placutei rotunde cu 
suprafata adeziva
1. Dezlipeste folia transparenta de pe 
placuta metalica rotunda. 
2. Lipeste partea adeziva pe spatele 
telefonului tau. 
3. Pozitioneaza telefonul pe suprafata 
magnetica a suportului.



 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






