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Buton pornit/oprit 
şi reglare volum
Pentru a porni/opri  
şi a regla volumul  
avertizărilor sonore

Buton dim
Permite 
ajustarea  
luminozităţii  
Display-ului

Buton SeN
Permite 

ajustarea 
sensibilităţii la 

modurile City 
şi Highway 

pentru 
reducerea 

alarmelor false

Mufă  
alimentare
12 V CC

Buton Mute
Pentru 
anularea  
manuală sau 
automată 
a alertelor 
audio

Lasereye
Detecţie 360°   
semnale laser

difuzor

Butoane, indicatori ºi conexiuni
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Butoane, indicatori ºi conexiuniSuport de prindere  
pe parbriz

Butoane, indicatori şi conexiuni



5Copyright ©Falcon Electronics

Funcþiile produsului ºi display-ului

Display

Funcþiile produsului

Felicitãri!�Aþi�fãcut�o�alegere�bunã�cumpãrând�detectorul�de�radar�Cobra�ESD�7100.�Mai�jos�gãsiþi
câteva�dintre�funcþiile�sofisticate�pe�care�le�are�noul�d-voastrã�aparat:

Acest�manual�descrie�paºii�pentru�montaj�ºi�pentru�setarea�detectorului.�De�asemenea�oferã
informaþii�despre�cum�sunt�folosite�pistoalele�radar�ºi�cum�puteþi�interpreta�avertizãrile�primite.�

Detecþie ºi avertizãri separate
pentru:
Semnale�radar�(benzile�X,�K�ºi�Ka�cu
intensitatea�semnalului�indicatã),�semnale
laser,�semnale�VG-2.�

Lentilã laser
Pentru�detecþie�laser�360o ºi�avertizare
vehicule�de�urgenþã.�

Avertizare instantanee
Detecteazã�semnalele�radar�cu�posibilitatea
de�monitorizare�foarte�rapidã�a�vitezei.�

Avertizãri vocale
Cu�volum�reglabil�

Display date 
Uºor�de�citit�

City sau Highway
Moduri�de�reducere�a�alarmelor�false

Avertizãri de siguranþã
Sistemul�de�avertizãri�de�trafic�distinge
avertizãri�de�siguranþã�importante�de�la�alte
semnale�din�banda�K

Anulare sonor automatã sau manualã
Funcþie�de�anulare�a�sonorului�avertizãrilor
audio

Montare
Se�monteazã�uºor�pe�parbriz�sau�pe�bord.�

B ESD�7100

Indicator  
Nivel 1 şi 
indicator  
de putere

Indicator  
Nivel 2 
şi 3

Indicatoare  
radar

Indicator  
Laser

Indicator alerte  
de siguranţă  
şi VG-2

Indicator  
Nivel 4 
şi 5

Indicator  
Mod  
City/Highway

detecţie şi avertizări separate pentru:
Semnale radar (benzile X, K şi Ka  
cu intensitatea semnalului indicată),  
semnale laser, semnale VG-2�

Lentilă laser 360º

Pentru detecţia semnalelor laser emise  
atât din faţă cât şi din spate�

circuit împotriva alarmelor false
Reduce automat alarmele false provenite  
de la uşi cu deschidere automată, sisteme  
de monitorizare a traficului cu poziţie  
fixă şi sistemele de evitare a coliziunilor� 

tonuri distincte pentru  
fiecare semnal
Tonurile distincte permit identificarea  
puterii semnalului şi a benzii acestuia�

display color
Uşor de citit

city sau Highway
Moduri de reducere a alarmelor false

avertizări de siguranţă
Sistemul de avertizări de trafic distinge 
avertizări de siguranţă importante  
de la alte semnale din banda K

anulare sonor automată
Funcţie de anulare a sonorului  
avertizărilor audio

Montare
Se montează uşor pe parbriz  
sau pe bord�

Funcţiile produsului 
Felicitări! Aţi făcut o alegere bună cumpărând detectorul de radar Cobra RAD 250�  
Mai jos găsiţi câteva dintre funcţiile sofisticate pe care le are noul d-voastră aparat:

display

Notă
În acest manual 
semnalul  
constant va fi 
afişat astfel:

Când afişajul  
clipeşte,  
semnalul va fi  
afişat astfel:

Funcţiile produsului şi display-ului
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atenţie!
Semnalele radar şi laser trec prin geam, dar nu prin alte materiale  
şi obiecte� Obiectele care pot bloca sau slăbi semnalele, includ:
n Lamele ştergătoarelor
n Parasolarele cu oglinzi
n Benzile colorate din partea de sus a parbrizului
n  Parbrizele atermice prezente la anumite vehicule (Instaclear 

pentru Ford, Electriclear pentru GM)� Consultaţi dealer-ul pentru a 
vedea dacă aveţi această opţiune�

Instalare

Unde sã montaþi aparatul
Veþi�obþine�performanþe�maxime�de�la�detectorul�dvs.�dacã-l�montaþi�în�centrul�parbrizului,�cât�mai
jos�posibil.�Îl�puteþi�monta�de�asemenea�pe�bord.�

Lentilele�aparatului�nu�trebuie�sã�fie�blocate,�iar�lentila�laser�ar�trebui�sã�aibã�o�vedere�clarã�în�spate
pentru�a�permite�detecþia�la�360o.�

Semnalele�radar�ºi�laser�trec�prin�geam,�dar�nu�prin�alte�materiale�ºi�obiecte.�Obiectele�care�pot
bloca�sau�slãbi�semnalele,�includ:
n Lamele�ºtergãtoarelor
n Parasolarele�cu�oglinzi
n Benzile�colorate�din�partea�de�sus�a�parbrizului
n Parbrizele�atermice�prezente�la�anumite�vehicule�(Instaclear�pentru�Ford,�Electriclear�pentru
GM).�Consultaþi�dealer-ul�pentru�a�vedea�dacã�aveþi�aceastã�opþiune.�

Instalare

2 ESD�7100

Instalare

Unde sã montaþi aparatul
Veþi�obþine�performanþe�maxime�de�la�detectorul�dvs.�dacã-l�montaþi�în�centrul�parbrizului,�cât�mai
jos�posibil.�Îl�puteþi�monta�de�asemenea�pe�bord.�

Lentilele�aparatului�nu�trebuie�sã�fie�blocate,�iar�lentila�laser�ar�trebui�sã�aibã�o�vedere�clarã�în�spate
pentru�a�permite�detecþia�la�360o.�

Semnalele�radar�ºi�laser�trec�prin�geam,�dar�nu�prin�alte�materiale�ºi�obiecte.�Obiectele�care�pot
bloca�sau�slãbi�semnalele,�includ:
n Lamele�ºtergãtoarelor
n Parasolarele�cu�oglinzi
n Benzile�colorate�din�partea�de�sus�a�parbrizului
n Parbrizele�atermice�prezente�la�anumite�vehicule�(Instaclear�pentru�Ford,�Electriclear�pentru
GM).�Consultaþi�dealer-ul�pentru�a�vedea�dacã�aveþi�aceastã�opþiune.�

Instalare

2 ESD�7100

Instalare
Unde să montaţi aparatul
Veţi obţine performanţe maxime de la detectorul dvs� dacă-l montaţi în centrul parbrizului, 
cât mai jos posibil� Îl puteţi monta de asemenea pe bord�

Montaj pe parbriz Montaj pe bord

Lentilele aparatului nu trebuie să fie blocate, iar lentila laser ar trebui să aibă o vedere clară 
în spate pentru a permite detecţia la 360o�

Lentila laser ar trebui să aibă o vedere clară

Instalare
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Montajul�pe�parbriz

Instalare

1.  Introduceţi ventuzele  
în suport

FIxarea de parbriz

2.  Asiguraţi-vă că ventuzele şi parbrizul sunt curate�

3�   Apăsaţi suportul  
pe parbriz

4�   Introduceţi detectorul  
în suport�  
Verificaţi unghiul�

5�   Pentru a ajusta unghiul, dacă 
este necesar, îndoiţi suportul� 
Nu folosiţi detectorul pentru a 
îndoi suportul�

6�   Introduceţi cablul de alimen-
tare în detector�

7�   Introduceţi celălalt capăt 
al cablului de alimentare în 
suportul pentru brichetă�

8�    Puteţi scoate detectorul temporar prin apăsarea butonului de 
eliberare şi scoaterea din suport�

Instalare
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Montajul�pe�parbriz

Instalare

1�  Puneţi detectorul pe bord într-un loc în care are o  
vedere clară asupra drumului� Unghiul NU poate fi schimbat  
după montare�

2�  Scoateti hârtia de pe  
una dintre părţile benzii 
dublu-adezive�

3�   Lipiti banda pe bord  
în locul dorit şi îndepărtaţi  
şi hârtia de pe partea  
rămasă�

4�   Lipiţi detectorul de bandă�

5�   Introduceţi cablul de  
alimentare în detector�

6�   Introduceţi celălalt  
capăt al cablului de  
alimentare în suportul  
pentru brichetă�

Prinderea de bord

Instalare
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Început ºi setãri

Început

Pentru a porni unitatea ºi a regla volumul 

Rotiþi�butonul�de
volum�în�sensul
acelor�de�ceasornic

Ton Display

Trei�sunete Pe�display�este�afiºat
indicatorul�de�alimentare

www.falcon.ro 5

Pornire

Rotiţi butonul  
de volum în  
sensul acelor  
de ceasornic

Trei beep-uri LED-ul din partea stânga/jos a 
ecranului se va aprinde indicând 
că detec torul este alimentat�

ecran pornire

Pentru a porni unitatea şi a regla volumul

tonuri audio display

Notă
La unele autovehicule, suportul pentru brichetă este alimentat chiar şi atunci 
când contactul este luat� Dacă aveţi un astfel de autovehicul, ar fi bine să opriţi 
detectorul atunci când parcaţi pe perioade mai lungi de timp�

 Pornire şi setări
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X/K Ka L V/S

l zz
z

zz
zz
z

C

X/K Ka L V/S
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z
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z
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când schimbaţi setările detectorului, amintiţi-vă:

n	 De fiecare dată când aparatul este pornit, setările din fabrică pentru Highway şi  
Auto Mute vor fi setate� Acestea pot fi schimbate când unitatea este în uz, aşa cum  
este descris în următoarele secţiuni�

Mod city / Highway
Setarea detectorului pe modul City întârzie toate avertizările audio din banda X până când 
intensitatea semnalului atinge nivelul 3 (se va auzi un singur sunet când semnalul este de-
tectat prima dată)� Acest lucru va reduce alarmele false atunci când călătoriţi în sau în apro-
pierea zonelor urbane unde sunt multe surse pentru semnale în banda X, cum ar fi uşile cu 
deschidere automată�

Pentru a schimba setările, urmaţi procedura listată mai jos, care indică ceea ce veţi  
vedea şi auzi pe măsură ce completaţi fiecare pas� Setarea implicită este mod Highway�

Apăsaţi şi eliberaţi 
butonul SEN Un sunet

Două sunete

LED-ul c se stinge

Numai audio
Apăsaţi şi eliberaţi 
butonul SEN din nou

Pentru a schimba modul Highway în mod city

Pentru a schimba din modul city în mod Highway

Mod Highway

Mod city

ton display

ton display

Setări

Buton SeN
Apăsaţi scurt
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X/K Ka L V/S
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Setări

Apăsaţi şi eliberaţi 
butonul Mute atunci 
când niciun semnal 
nu este detectat

Un sunet

Două sunete

Numai audio

Numai audio

Apăsaţi şi eliberaţi butonul 
Mute din nou atunci când  
niciun semnal nu este 
detectat

Pentru a dezactiva modul de autoanulare

Pentru a activa modul de autoanulare

Buton Mute
Apăsaţi scurt

circuit de reducere a alarmelor false
Detectorul dvs� RAD 250 a fost proiectat pentru a vă indica pericolele reale şi a vă distrage 
cel mai puţin de la trafic datorită alarmelor false cauzate de alte sisteme care folosesc 
unde radar�

n  Sensibilitate reglabilă: Modurile City / Highway permit şoferului să ajusteze 
sensibilitatea în funcţie de mediul în care se deplasează, reducând astfel alarmele  
false provenite de la alte sisteme care folosesc unde radar, precum uşile cu  
deschidere automată�

n  Filtru IVT: aparatul reduce automat alarmele false provenite de la sistemele 
anticoliziune şi pilot automat din vehicule�

Manual Mute
Detector vă permite să dezactivaţi rapid Alarmele audio prin apăsarea butonului Mute 
în timpul unei alerte� Dacă apăsaţi 1 sec� din nou pe butonul Mute, în timpul unei alerte, 
alerta audio va fi activată� 

Auto Mute va reduce automat volumul audio al tuturor alertelor după patru secunde, atâ-
ta timp cât este detectat semnalul� Setarea din fabrică pentru Auto Mute este Activat�

ton display

ton display
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Luminozitatea display-ului

6 Cobra XRS9340

Setãri
 Setări

Luminozitatea afişajului
Puteţi să alegeţi între trei intensităţi ale luminozităţii afişa-
jului� Apăsaţi succesiv butonul Dim ca să navigaţi prin setă-
rile circulare� În modul Întunecat (Dark) LED-ul de alimentare 
(Power) va clipi încet indicând că detectorul este pornit� Se-
tarea implicită este Luminos (Bright)�

Setarea alertelor VG-2
Poliţia foloseşte detectoare de detectoare de radar (RDDs) pentru a identifica utilizatorii de de-
tectoare de radar din trafic� Aparatul dumneavoastră poate detecta semnale radar VG-2 şi veţi fi 
avertizat atunci când este folosit un astfel de dispozitiv în apropierea autovehiculului dvs� Detec-
torul dvs� este invizibil pentru aparatele de detectare VG-2� Puteţi alege ca unitatea să afişeze sau 
nu avertizările VG-2� Setarea implicită este: alerte VG-2 dezactivate�

Apăsaţi şi menţineţi 
apăsat 4 secunde 
butonul dim, atunci 
când niciun semnal 
nu este detectat

Activare = un sunet Ledul V se aprinde o dată

Dezactivare = două sunete Ledul V se aprinde de două ori

Pentru a activa şi dezactiva alertele VG-2

ton display

Apăsaţi scurt 
butonul dim

dim
Întunecat

Luminos

Butonul 
dim

Butonul 
SeN

Butonul 
Mute

Apăsaţi şi  
menţineţi 
apăsat  
2 secunde
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Luminozitatea display-ului

6 Cobra XRS9340

Setãri
 Setări

Setarea alertelor radar
Detectorul dvs� de radar vă permite să alegeţi dacă vreţi să fiţi avertizaţi pentru benzile X, K 
şi Ka� Setarea implicită pentru toate benzile este detecţie dezactivată�

Apăsaţi şi menţineţi 
apăsat 4 secunde 
butoanele dim şi 
Mute, atunci când 
niciun semnal nu este 
detectat

Apăsaţi şi menţineţi 
apăsat 4 secunde 
butoanele Mute şi 
SeN, atunci când 
niciun semnal nu este 
detectat

Apăsaţi şi menţineţi 
apăsat 4 secunde 
butoanele dim şi 
SeN, atunci când 
niciun semnal nu este 
detectat

Activare X = două sunete

Activare K = două sunete

Activare Ka = două sunete

X/K se aprinde de două ori

X/K se aprinde de două ori

Ka se aprinde de două ori

Dezactivare X = un sunet

Dezactivare K = un sunet

Dezactivare Ka = un sunet

X/K se aprinde o dată

X/K se aprinde o dată

Ka se aprinde o dată

activare şi dezactivare detecţie semnale în banda X

activare şi dezactivare detecţie semnale în banda K

activare şi dezactivare detecţie semnale în banda Ka

ton display

ton display

ton display
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Luminozitatea display-ului

6 Cobra XRS9340

Setãri
 Detecţie

Semnale detectate
Tipurile de semnale pe care detectorul dvs� de radar le detectează cât şi alertele vizuale vă 
sunt prezentate în tabelele din paginile următoare� 

avertizări sonore
Sunt folosite tonuri diferite pentru fiecare alertă detectată (inclusiv tonuri specifice  
fiecarui semnal laser detectat)� Pentru semnalele în benzile X, K şi Ka detectate, avertizările 
sonore vor fi mai dese pe măsură ce vă veţi apropia de aparatul radar� Frecvenţa de  
repetare a tonurilor avertizărilor vă informează despre semnalul detectat  
(v� Răspunsuri la avertizări, pag� 17)�

alerte vizuale
Pe display va fi afişată banda în  
care semnalul a fost detectat  
şi intensitatea semnalului radar�  
Intensita tea semnalului radar va fi  
indicată de LED care se va aprinde  
constant, intermitent sau o  
combinaţie de constant şi  
intermitent, prezentate  
în continuare�

Notă
În acest manual 
semnalul  
constant va fi 
afişat astfel:

Când afişajul  
clipeşte,  
semnalul va fi  
afişat astfel:

Scara intensităţii semnalelor
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(cel mai slab semnal) Intensitate semnal = 2 Intensitate semnal = 3
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Luminozitatea display-ului

6 Cobra XRS9340

Setãri
 Detecţie

Semnal X detectat 
Intensitate semnal = 1

Semnal Laser detectat

Semnal K detectat 
Intensitate semnal = 3

Semnal Ka detectat 
Intensitate semnal = 5

Semnale radar, afişaj vizual

tip semnal display

Semnal radar X 
 X/K clipeşte & LED-ul de jos

 indică puterea semnalului 

Semnal radar K 
 K este constant & LED-urile de jos

 indică puterea semnalului  

Semnal radar Ka 
 Ka este constant & LED-urile de jos

 indică puterea semnalului 

Semnale Laser, afişaj vizual

tip semnal display

LTI 20-20*  constant 

LTI Laser*   constant 

Kustom Signals Laser 340*  constant 

Kustom Signals Laser*  constant

Stalker LIDAR*   constant

Laser Atlanta SpeedLaser/Kustom Signals-ProLaser II*  constant

*Detectorul asigură o detecţie de 360° a acestor semnale
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V

alerte VG-2, afişaj vizual

tip semnal display

VG-2 RDD VG-2 este constant 

Semnal VG-2 detectat

detecţie instantanee
Detectorul dvs� este construit să detecteze semnale de monitorizare a vitezei instantenee, 
care pot apărea brusc la intensitate maximă�

Notă
Trebuie să reacţionaţi imediat ce primiţi astfel de avertizări  
instantanee�

Luminozitatea display-ului

6 Cobra XRS9340

Setãri
 Detecţie
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răspunsul la avertizări

descriere Interpretare răspuns  
recomandat

Sunetele se repetă rar la
început, apoi viteza se
măreşte rapid

Probabil radar al Poliţiei AVERTIZARE 
COMPLETĂ

Sunetele se aud doar o dată
Probabil o alarmă falsă, dar
posibil radar în impulsuri sau 
VG-2 în apropiere

Atenţie sporită

Sunetele încep să se  
repete rapid

Radar, Spectru 1 sau VG-2 a
fost activat brusc

AVERTIZARE 
COMPLETĂ

Tonurile se repetă rar pe
măsură ce vă apropiaţi de  
un deal sau pod, apoi se
îndesesc în apropierea lui

Probabil radar peste deal 
sau pod

AVERTIZARE 
COMPLETĂ

Sunetele se repetă rar pentru 
o perioadă scurtă Probabil o alarmă falsă Atenţie sporită

Orice tip de avertizare laser Avertizările laser nu sunt
niciodată alarme false

AVERTIZARE 
COMPLETĂ

Luminozitatea display-ului

6 Cobra XRS9340

Setãri
 Detecţie
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Luminozitatea display-ului

6 Cobra XRS9340

Setãri
 Înţelegerea radarului şi a laserului

Inţelegerea radar-ului şi a laser-ului

Sisteme de monitorizare a radarului de viteză
Trei benzi de frecvenţă au fost aprobate de Comisia Federală de Comunicalii (FCC) pentru folosi-
rea echipamentelor de monitorizare a radarului:

Banda X 10�525 GHz

Banda K 24�150 GHz

Banda Ka 33�400 - 36�00 GHz

Aparatul dumneavostră detectează semnale în toate cele trei benzi, plus banda Ku (13�435 
GHz) care este folosită în unele zone din Europa şi Asia�

VG-2
VG-2 este "detector de detectoare de radar" care funcţionează prin detectarea semnalelor 
de nivel mic emise de detectoarele de radar� Detectorul dumneavostră nu emite semnale 
care să poată fi detectate de VG-2, dar are capacitatea de a detecta semnalele VG-2 şi veţi fi 
avertizat când un astfel de dispozitiv este folosit lângă maşina dumneavoastră�
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Luminozitatea display-ului

6 Cobra XRS9340

Setãri
Înţelegerea radarului şi a laserului

Laser
Numele corect pentru tehnologia la care se referă toată lumea ca laser este de fapt LIDAR, care 
înseamnă rază şi detecţie lumină�

LIDAR funcţionează ca radar-ul� Semnalul se propagă precum cel al radar-ului, deşi nu atât de 
larg� Spre deosebire de radar, LIDAR trebuie să aibă o vedere bună a vehiculului pe întregul 
interval de măsură� Obiecte de gen semne de circulaţie, crengi de copaci, vor împiedica 
măsurătoarea�

Întrebări frecvente despre LIdar
n		LIDAR este influenţat de vreme? 

Da� Ploaia, zăpada, fumul, ceaţa sau particulele de praf vor reduce raza de detecţie LIDAR şi 
poate, dacă este suficient de deasă să întrerupă activitatea�

n		LIDAR poate funcţiona prin sticlă? 
Da� Mai nou, pistoalele LIDAR pot citi prin cele mai multe tipuri de sticlă� Totuşi, impulsul 
laser poate fi recepţionat prin sticlă pentru a declanşa o avertizare a detectorului�

n		LIDAR poate funcţiona în mişcare? 
Nu� Persoana care îl foloseşte nu poate să conducă vehiculul şi să folosească pistolul în 
acelaşi timp�

Mentenanţă

Întreţinerea detectorului de radar
Detectorul tău a fost gândit şi construit să funcţioneze mulţi ani fără defecţiuni şi fără  
a fi nevoie să mergeţi la service� Nu este necesară nicio măsură specială de întreţinere� Dacă 
aparatul dvs� nu funcţionează corect, urmaţi paşii următori:

n  Asigură-te că ai conectat corect cablul de alimentare�

n  Asigură-te că bricheta electrică din bord este curată şi nu are urme de coroziune�

n  Asigură-te că ai fixat ferm adaptorul cablului de alimentare în suportul brichetei electrice�
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Specificaţii
Benzi şi frecvenţe

Bandă Frecvenţe

Banda X 10�525 ± 0�050 GHz

Banda K 24�125 ± 0�125 GHz

Banda Ka 34�700 ± 1�300 GHz

Laser 910 ± 50 nm 100 PPS

VG-2 11�500 ± 0�250 GHz

Acest detector de radar beneficiază de următorul patent USA:  6�078�279� 

Luminozitatea display-ului

6 Cobra XRS9340

Setãri
 Specificaţii
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Accesorii opþionale

Notã informativã
Datoritã dezvoltãrii tehnologice, caracteristicile tehnice ale acestui produs se pot modifica fãrã un
anunþ prealabil.
Compania Falcon Electronics nu îºi asumã nici o responsabilitate pentru aceste modificãri, pentru
eventualele greºeli de tipar sau pentru neconcordanþa dintre funcþiile produsului ºi informaþiile
furnizate în manual.

© 2008 Falcon Electronics 19

Accesorii opþionale

Suport montaj
pe parbriz
Include ventuze

cablu alimentare
12V cc
Include mufă şi  
siguranţă

cablu spirală  
alimentare 12V cc
Include mufă şi  
siguranţă

cablu drept pentru 
alimentare 12V cc
Include mufă şi  
ieşire USB

adaptor dublu
Include mufă reglabilă
şi siguranţă

cablu conectare la  
instalaţia electrică auto
Include siguranţă

Suport montaj pe bord
Include adeziv dubla 
faţă 3M

accesorii opţionale

Notă
Datorită dezvoltării tehnologice, caracteristicile tehnice ale acestui pro-
dus se pot modifica fără un anunţ prealabil�

Accesorii opţionale
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Luminozitatea display-ului

6 Cobra XRS9340

Setãri
 Service şi garanţie

dacă detectorul dumneavoastră are nevoie de service, procedaţi în felul urmă-
tor:

1�  Citiţi acest manual� S-ar putea să găsiţi o soluţie la problema dvs�

2�  Pentru a beneficia de service în perioada de garanţie, vă rugăm să su-

naţi la numerele de telefon de mai jos pentru a primi instrucţiuni refe-

ritoare la expedierea aparatului defect� Reţineţi că taxele de expediere 

vor fi plătite de dumneavoastră, iar aparatul trebuie împachetat cores-

punzător�

 021-410�95�58 / 021-411�63�47 / 021-410�05�83

Împreună cu aparatul vă rugăm să trimiteţi şi următoarele informaţii:

n  Certificatul de garanţie al produsului�

n  Numele dumneavoastră, adresa completă de returnare şi o descriere a 

problemei apărute� Vă rugăm să nu trimiteţi adrese de căsuţe poştale�

n  Un număr de telefon la care să puteţi fi găsit în timpul orelor de program 

normal�

n  O copie a facturii de cumpărare care să conţină data achiziţionării�




