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MANUAL DE UTILIZARE PENTRU model TTi GPS-S505 

 
 
Declaratie 
 

• Informatiile prezentate au fost verificate atent pentru a preveni greselile de utilizare.  
• Va rugam cititi cu atentie acest manual inainte de folosirea aparatului. Trebuie folosite 

doar accesoriile originale, pentru prevenirea defectarii masinii sau ranirea dvs. Orice ranire sau 
pierderi de date datorita utilizarii necorespunzatoare sunt in afara garantiei. 

•    Pot exista discrepante intre harta de navigare si conditia actuala geografica. 
Producatorul hardware-ului nu raspunde pentru accidentele cauzate de nefunctionalitatea hartii sau 
conducerea nesigura. 

• Specificatiile sunt subiect de schimbare fara o instiintare prealabila.  
• Va rugam sa pastrati o copie de rezerva pentru datele importante. 
• Toate imaginile prezentate sunt numai pentru referinta dvs, supuse produsului real. 

 
Prefata 
 
Introducere in utilizarea navigatorului GPS care are pozitii fixe si deasemeni este un dispozitiv multi-
functional care suporta fotografii, citire E-book si player audio / video (optional). Acesta va aduce mai 
multa culoare vietii cu sistemul de navigare GPS si cu functiile de divertisment. 
 

• Adopta un procesor de inalta performanta si cu consum redus de putere; 
• Interfata prietenoasa: usor de utilizat; 
• Sursa de economisire a puterii; asigurarea functionarii stabile si durabile a aparatului; 
• Receptor sensibil; 
• Aparat cu functii multiple de mp3 / mp4. 

 
Oriunde si oricand, in timp ce conduceti, va plimbati sau asteptati, folositi acest aparat GPS cu 
utilizare nelimitata si functii de divertisment. 
 
Observatii 
 
1) Depozitare 

• Nu puneti dispozitivul direct sub razele soarelui, schimbarea brusca de temperatura 
mediului (sub 0º sau peste 60º) sau in medii de inalta presiune, prafuite sau umede. 

• Evitati scaparea sau lovirea acestuia. 
• Tineti-l departe de lichidul caustic sau de radiatia electromagnetica. 

 
NOTA: Va rugam puneti dispozitivul impreuna cu bagajul dvs pentru detectarea razelor X la aeroport. 
Nu tineti direct un detector magnetic pe dispozitiv sau altfel veti strica sistemul. 
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2) Curatare 
• Curatati suprafata cu o carpa uscata si moale pentru a mentine aparatul intr-o buna 

conditie. 
• Curatati usor ecranul cu o carpa moale si cu un detergent pentru geamuri. 
• Va rugam deconectati aparatul de la calculator si opriti-l inainte de a-l curata. 

3) Baterie 
• Cand porniti aparatul, incarcati-l si descarcati bateriile complet de 2-3 ori inainte de 

prima utilizare pentru a asigura o durata de viata mai lunga a bateriei. 
• Nu aruncati unitatea in foc pentru a evita explozia bateriei. 
• Nu dezasamblati nici o parte a dispozitivului, orice dezasamblare neautorizata a 

dispozitivului va inceta garantia oficiala va inceta garantia oficiala 
 
4) Utilizare 

• Pentru prevenirea socurilor electrice sau a defectiunilor, sa nu aveti mainile ude in timp 
ce utilizati aparatul. 

• Asigurati-va ca pe cardul SD este sufficient spatiu pentru salvarea fisierelor noi. 
• Daca, din cauza utilizarii necorespunzatoare sau a altor motive, fisierele sau datele 

stocate in dispozitiv odata sterse, ele nu mai pot fi rescrise si sunt irecuperabile. Atunci 
cand este necesar, copiati fisierele si datele in calculatorul dvs. 
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1. Introducere 
 
Va multumim pentru folosirea acestui aparat de navigate NPC-S505BF.. Este un navigator GPS de tip 
nou, cu multe alte functii video, audio, fotografii si citire EBook. Inainte de utilizare, va rugam cititi 
cu atentie acest manual, acesta fiind aplicabil numai pentru acest dispozitiv modelul NPC-S505BF.. 
 
1.1 Trasaturi 

• Suporta navigatia GPS 
• Suporta fisier video WMV, AVI, MP4, MP3, GP si MPG  
• Suporta fisier audio WMA, MP3 si WAW 
• Afisare lirica sincronizata (fisier LRC) 
• Suporta format de fotografii  
• Suporta format E-book  
• Suporta card tip SD / MMC  
• Difuzor incorporate 
• Port mini USB 

 
1.2 Continut 
 
Va rugam verificati daca aveti in pachet toate elementele de mai jos. Daca una dintre acestea lipseste 
contactati distribuitorul. 

• Dispozitivul GPS NPC-S505BF 
• Creion 
• Incarcator AC 
• Cablu USB 
• Suport 
• Geanta 
• Manual de utilizare 

 
1.3 Butoane si functii 
 

 
 
1. Butonul de pornire – Pornire / Oprire 
2. Mini port USB – conectati la PC prin cablul mini USB 
3. LED – afisare status pentru incarcare 
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4. Mufa adaptor – conectati cu incarcatorul pentru a incarca bateriile 
5. Casca – conectare la casca stereo 
6. Slot pentru cardul SD / MMC – introduceti cardul SD / MMC in acesta 
7. Buton pentru resetare – reporniti sistemul 
8. Loc pentru antena – conectati cu antena masinii 
9. Difuzor incorporat – redarea sunetului pentru navigare, audio si video 
10. Loc pentru creion – folosit pentru depozitarea creionului 
 
2. Utilizare pe calculator 
 
Conectati aparatul cu calculatorul prin cablul USB pentru transferarea datelor intre acestea. Conectati 
portul standard al cablului USB in calculator si mini portul in aparat. 
 
NOTA: Instalati mai intai driver-ul inainte de utilizarea aparatului de navigatie, daca sistemul dvs nu a 
fost instalat in Windows 98/98 SE. Acest manual poate fi un exemplu pentru sistemul de mai sus 
Windows 98. 
 
2.1 Transferul de date 

1) Conectati dispozitivul cu calculatorul prin cablul USB. 
2) Dati dublu clic pe iconita “My Computer” apoi gasiti doua iconite “Removable Disk”. Primul 

reprezinta aparatul NPC-S505BF, si celalalt reprezinta cardul SD /MMC. 

3) O noua iconita  va apare in bara de activitati. 
4) Dati dublu clic pe oricare din “Removable Disk” pentru a accesa fisierul. 
5) Apoi, puteti copia, sterge sau edita date. 

 
NOTA: Nu deconectati cablul USB in timpul transferarii datelor sau altfel acestea vor fi pierdute. 
 
2.2 Deconectare 

Dati clic pe iconita  din bara de activitati cu butonul stang al mouse-ului, apoi clic pe dispozitivul 
“stop USB Mass Storage Device” care poate fi indepartat din sistem, apoi aveti posibilitatea sa 
deconectati aparatul NPC-S505BF din calculator.  
 
3. Operatii de baza 
 
3.1 Baterie 
Cand utilizati aparatul GPS pentru prima data, trebuie sa folositi incarcatorul pentru a incarca complet 
bateriile. Acest aparat functioneaza cu o baterie Li-Ion. Puteti folosi incarcatorul de priza sau de 
masina inclus in pachet pentru incarcare acasa sau in masina.  
 
NOTA: In timpul incarcarii, indicatorul bateriei va indica statusul incarcarii, si nu trebuie deconectat 
in timpul incarcarii. 
 
Incarcatorul AC 
1) Introduceti portul DC al incarcatorului in jack-ul adaptor; 
2) Conectati celalalt capat al incarcatorului in priza; 
Incarcatorul de masina 
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1) Introduceti portul DC al incarcatorului de masina in jack-ul adaptor; 
2) Conectati celalalt capat al incarcatorului de masina in bricheta masinii pentru alimentarea acestuia. 
 
NOTA: Nu alimentati dispozitivul la bricheta masinii inainte ca aceasta sa fie pornita, astfel evitati 
socurile de curent care pot defecta dispozitivul. 

Cand baterie se incarca, LED-ul este rosu si veti gasi o iconita  in partea dreapta sus a ecranului. 

Cand incarcarea este completa, LED-ul este verde si iconita va arata o baterie plina . In general, 
incarcarea completa a bateriei poate mentine puterea de alimentare in jur de 5 ore. 
 
3.2 Butonul de pornire 
 
Pentru a oprirea aparatului, apasati pentru 2 secunde butonul de pornire . 
Pentru pornirea aparatului, apasati din nou butonul de pornire. Ecranul va afisa ultima imagine aratata 
inainte de inchidere. 
 
3.3 Restart 
 
Daca aparatul GPS nu raspunde la nici o operatie, incercati sa restartati dispozitivul prin apasarea 
butonului reset din spatele acestuia. 
 
NOTA: Aceasta operatie poate cauza pierderi de date astfel incat va recomandam sa faceti mai intai o 
copie a fisierelor si datelor mai importante. 
 
3.4 Antena masinii 
Utilizand antenna masinii puteti imbunatati calitatea receptiei semnalelor GPS. Conectati un port al 
antenei in locul special si conectati celalalt port in partea de sus a masinii. 
 
NOTA: Calitatea receptiei, viteza de pozitionare si stabilizarea semnalului vor afecta functia de 
navigare, de aceea va recomandam sa folositi antena atunci cand conduceti.  
 
3.5 Creionul 
 
Creionul este un instrument important, va rugam sa-l pastrati cu atentie 

a. Un singur clic; apasati o data cu creionul pe ecran pentru a alege elementul dorit. 
b. Dublu clic; apasati rapid de doua ori pe ecran cu creionul; 
c. Glisati; alegeti cu creionul un loc si glisati elementul atins in directia dorita. 

 
NOTA: Folositi numai creionul pentru a scrie pe ecranul LCD, decat alte obiecte ascutite, cand 
folositi functia de scris de mana. 
 
3.6 Cardul SD / MMC 
 
Cardul SD / MMC din aparat are inclus software-ul navigatiei si harta electronica. Puteti deasemeni 
depozita pe acesta muzica dvs favorite, fisiere video, fotografii si e-book. Introduceti corespunzator 
cardul SD / MMC in slot. Cand este pornita procedura de navigatie sau alte fisiere din card sunt 
utilizate, nu indepartati cardul.  
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NOTA: 
1. Nu apasati cardul, atfel acesta se va deteriora. 
2. Evitati punerea cardului in spatii umede sau cu temperaturi inalte sau in lumina solara. Pastrati 

cardul departe de lichide si materiale corozive. 
3. Nu introduceti carudl in directia gresita, altfel memoria acestuia poate fi deteriorata. 

 
4. Mod de functionare 
 
In meniul principal exista 6 submeniuri: Navigatie, Muzica, Video, EBook, Fotografii, Sistem. Inainte 
de utilizarea acestor functii, va rugam sa copiati fisierele corelative in cardul SD/MMC. 
 
4.1 Navigare 
 
4.1.1 Descriere functii 
 
Acest navigator GPS foloseste un dispozitiv inteligent care poate indica pozitia unor dispozitive 
mobile prin satelit si aratate in harta electronica.  
Sistemul va gasi in mod automat o cale optimă după ce utilizatorii stabilesc destinatia si ii ajuta sa 
ajunga la destinatie rapid si in siguranta.  
Sistemul va face sa va bucurati de farmecul acestuia pe deplin, in multe aspecte cum ar fi harta 
vizuala, animatie in timp real, voce si bucuria unei calatorii confortabile si fericite. 
 
4.1.2 Instructiuni  
 
1. Informatii despre harta 
Navigatorul NPC-S505BF utilizează cea mai noua harta electronica de navigatie. Dar produsul va fi 
incomplet in conformitate cu informatiile actuale dupa fabricatie din cauza dezvoltarii transportului. 
Sunteti responsabil sa luati in considerare conditiile traficului actual si pentru regulile locale. 
 
2. Despre navigare 
Navigatorul GPS ofera doar ruta pentru referinta. Decideti singuri daca veti urma sau nu ruta 
respectiva. Calea urmata de catre conducătorul auto, care este familiarizat cu hartile actuale, poate fi 
mai eficienta decat traseul furnizat de navigator GPS. 
 
3. Despre primire semnal 
Mai multi factori pot afecta semnalul de primire al GPS-ului, cum ar fi cadirile inalte si aglomerate (de 
Exemplu intr-un tunel, intre cadiri inalte, parcari subterane sau viaducte), acestea provocand un astfel 
de fenomen ca dispozitivul nu poate localiza sau localizarea nu este exacta, operatia de navigare nu 
este valabila si functionarea sistemului este in afar ariei si asa mai departe. 
 
4.1.3. Pasi de urmat 
 
Va rugam cititi acest manual al software-ului navigatiei din pachet si urmati instructiunile afisate pe 
harta acestui GPS. 
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4.2 Muzica 
 
1. Apasati iconita “Music” din meniul principal pentru a deschide fisierul audio. 
 

 
 

 
Inapoi Inapoi la meniul principal 

 Ultima pagina Inapoi la pagina anterioara 

 Urmatoarea pagina Inapoi la urmatoarea pagina 

 Sus Intoarcere la foderul initial 
 
2. Selectati un fisier audio si dati clic pe acesta pentru a-l deschide. 
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Inapoi Inapoi la meniul principal 

 
Play Redare / continua fisierul audio selectat 

 

Pauza Pauza fisier audio redat 

 
Stop Stop redarii fisierului audio curent 

 
Repetare Redare secventiala 

 
Aleator Redare aleatoare 

 
Anterior Redare fisier anterior 

 
Urmator Redare urmatorul fisier  

 Volum Glisati cursorul pentru a regla volumul 
sonor 

 Progres Ajustati progresul redat 

 

 
Sus 

 
Intoarcere la foderul initial 

 
Afisare lirica Afisarea lirica a muzicii redate 

 
Informatii muzica Arata informatiile muzicii redate 

 
                                                                       
NOTA: Aparitie lirica; aparatul GPS NPC-S505BF va cauta automat fisierul liric (format LRC, puteti 
face asta singuri sau sa-l descarcati de pe internet). 
 
1) Copiati fisierul audio sic el liric (format LRC) in acelasi fisier; 
2) Fiti siguri canumele fisierului liric este acelasi cu numele fisierului audio, altfel aparitia lirica nu va 
putea fi afisata; 
3) Aparitia lirica va fi afisata sincronizata in timpul redarii. 
 
4.3 Fotografii 
 
1. Apasati iconita “Photo” din meniul principal pentru a deschide fisierul de fotografii. 
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2. Selectati un fisier de fotografii si dati clic pentru a deschide browser-ul cu fotografii. 
 

 
 

 
Inapoi Inapoi la meniul principal 

 
Marire Extinderea fotografiei curente 

 
Micsorare Micsararea fotografiei curente 

 
Rotire Rotirea fotografiei curente cu 90 grade 

 
Auto Play Redarea fotografiilor din fisierul selectat intr-un ecran 

complet de la imaginea curenta 

 
Anterior Arata imaginea anterioara 

 
Urmator Arata imaginea urmatoare 

 
Revenire Intoarcere la foderul initial 
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NOTA: 
a. Dublu clic pe fotografia din browser-ul cu fotografii, si veti intra in modul de redare auto. Un singur 
clic pe fotografia redata in ecranul intreg, va duce la modul normal. 
b. Fotografia poate fi glisata prin atingerea cu creionul dupa ce a fost marita. 
 
4.4 EBook 
 
1. Apasati iconita EBook din meniul principal pentru a deschide fisierul e-book. 
 

 
 
2. Selectati fisierul TXT pentru a deschide browser-ul e-book. 
 

 
 
 

 
Inapoi Inapoi la meniul principal 

 Pagina anterioara Afiseaza pagina anterioara 

 Urmatoarea pagina Afiseaza pagina urmatoare 

 Sus Intoarcere la foderul initial 

 Selector pagina Afiseaza panoul de selectare a paginii 

 Numele fisierului Afiseaza numele fisierului curent 
 Numar pagina Afiseaza pagina curenta sau totalul acestora 

 

3. Apasati butonul  pentru a selecta numarul paginii in selectorul de pagini si pagina pe care doriţi 
să o citiţi. 
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Butoane numere Folosite pentru introducerea numerelor 

 Zona de afisare a numerelor Afiseaza numerele introduse 

 Stergere Stergerea ultimului numar introdus 

 Liber Toate numerele introduse sunt sterse 

 Intoarce pagina Intoarce la pagina selectata 
 
4.5 Video 
 
1. Apasati iconita “Video” din meniul principal pentru a deschide fisierul video. 
 

 
 
2. Selectati un fisier video si dati clic pentru a deschide player-ul video. 
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Inapoi Inapoi la meniul principal 

 
Redare Redarea fisierului video selectat 

 
Pauza Pauza pentru fisierul video redat 

 
Stop Oprirea fisierului video curent  

 
Derulare rapida inainte 

 
Măriţi viteza de redare 

 
Sus Intoarcere la fisierul initial 

 Buton volum Glisati cursorul pentru a regla volumul sonor 
 

 Buton progres Ajustare progres 
 Timp Afiseaza timpul redat / timpul total 
 Nume Afiseaza numele fisierului video curent  

 
NOTA: dublu clic pe imagine, si aceasta va fi redata in modul ecranului intreg. Apoi, un singur clic pe 
imagine, aceasta va fi redata in modul ecranului lat. Din nou, dublu clic, se va intoarce la modul 
normal de redare. 
 
4.6 Sistem 
 
Apasati pe iconita “System” din meniul principal si intrati in meniul de setari al sistemului. In acest 
meniu, puteti seta: “Volume”, “Power”, “Backlight”, “Date & Time”, “Language”, “Sys Info”. 
 

 
 

4.6.1 Volum 
 
1. Apasati iconita “Volume” pentru a intra in interfata de setari pentru volum. 
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2. Apasati pe iconitele  si  pentru a seta nivelul volumului. 
 
4.6.2 Pornire (alimentare) 
 
1. Apasati iconita “Power” pentru a intra in interfata pentru setarile alimentarii. 
 

 
 
2. Bara pentru “Nivelul bateriei”arata puterea curenta a bateriei si puteti seta timpul pentru a inchide 

automat aparatul prin apasarea celor doua iconite  si . 
 
4.6.3 Lumina de fundal 
 
1. Apasati iconita “Backlight” pentru a intra in interfata de setari pentru lumina de fundal. 
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2. Apasati cele doua iconite  si  pentru a seta nivelul de luminozitate. 

3. Apasati cele doua iconite  si  pentru a seta timpul pentru inchiderea automata a luminii de 
fundal. 
 
4.6.4 Data / timp 
 
1. Apasati iconita “Date Time” pentru a intra in interfata setarilor de timp. 
 

 
 
2. Apasati cele trei iconite de pe ecran si intrati in interfata setarilor pentru timp, data si timpul zonei 

respective. Puteti seta timpul curent, data sau timpul zonei prin apasarea iconitelor  si . 
 
4.6.5 Limba 
 
1. Apasati iconita “Language” pentru a intra in interfata pentru setarile pentru limba. 
 

 
 

2. Apasati pe iconitele  si  pentru a alege limba. Sistemul ofera 12 limbi pentru alegerea uneia 
din acestea. 
 
4.6.6 Informatii sistem 
 
1. Apasati iconita “Sys Info.” Pentru a intra in interfata de informatii de sistem pentru detalii si  
calibrarea coordonatelor ecranului. 
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2. Apasati butonul “Calibration” pentru a intra in interfata pentru calibrarea ecranului. Apasati pe 
punctual de centru al cursorului cruce cu creionul. Cursorul se va muta in urmatorul fel: centru – 
stanga sus – stanga jos – dreapta sus – centru pana cand calibrarea reuseste. Apoi procedati in 
conformitate cu sistemul de pe ecran, iar sistemul va iesi din calibrare si va reveni la interfata pentru 
setarea sistemului. 
 

1. Exit si inapoi la meniul anterior 
2. Mesaje 
3. Pagina anterioara 
4. Pagina urmatoare 
5. Conectare 
6. Deconectare 
7. Stergere mesaje 

 
5. Specificatii 
 

Articole Descriere 
Dimensiune 101mm*80mm*22.5mm 
Greutate 175 ± 5g 
Capacitatea cardului SD/MMC 128MB ~ 2G 
Alimentare Alimentare prin bateria Li-Ion incorporata, 1400mAH/3.7V 
Difuzor 1.5W 
Fisier audio  WMA, MP3, WAV 
Fisier video WMV, AVI, MP4, 3GP, MPG 
Fisier fotografii JPG, GIF, BMP, TIF, PNG 
Fisier EBook TXT 
Temperatura de lucru -10º ~ 60º 
Temperatura de depozitare si transport -20º ~ 70º 
Umiditate relativa in cadrul de lucru 20% ~ 80%(40�) 
Umiditate relativa pentru depozitare si 
transport 

20%~80%(40�) 

Presiune atmosferica 86 KPa ~ 106 KPa 
Sistem de operare Windows 98/me/2000/XP, Mac OS 9.x mai sus, Linux 2.4 x 

mai sus 
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6. Probleme intalnite 
 

Simptome Motive posibile Remediu 
Conexiune esuata Putere scazuta a bateriei Incarcati bateria 
Se inchide la scurt timp dupa 
ce a fost pornit 

Putere scazuta a bateriei Incarcati bateria 

Volumul este 0 Mariti volumul Fara sunet de iesire 
Casca nu este bine conectata Conectati bine casca  

Esuare in conectarea cu 
calculatorul 

Ecranul nu este cablibrat Conectati corect cablul USB 

Fara raspuns la selectarea 
iconitelor 

Ecranul nu este cablibrat Calibrati ecranul. Pentru detalii 
vedeti capitolul 4.6.6  

 
Esuare in copierea fisierelor 

 1. Verificati daca sistemul este 
in concordanta cu cerintele.  
2. Formatati cardul SD/MMC si 
mai incercati o data 

 
Fara semnal GPS 

 Duceti navigatorul afara. 
Trebuie aproximativ 1 minut 
pentru a primi semnal si depinde 
de puterea semnalului local GPS 

 
Harta electronica nu 
functioneaza 

 1. Copiati fisierul cu harta din 
CD-ul atasat. 2. Contactati 
dealerul local. Trebuie introdusa 
parola cand utilizati functia de 
navigare din nou 
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ATC 
 

CERTIFICAT DE CONFORMITATE 
 

 
Directiva Consiliului EC 2004 / 108 / EC 

Compatbilitate Electromagnetica 
 
 

Numar inregistrare: ATE20081603 
 
Solicitant: Shenzhen New Power Century Co., Ltd. 
                  Nr.617 Hi-Tech. Plaza Phase II, Tian an Digital City, Futian, Shenzhen China 
 
Produs: Navigatie GPS 
 
Identificare: Model numar: N339, N329, S502, S503, S505 
                      Numar serie: n.a. 
 
Standarde: EN 55022: 2006 
                    EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003 
 
 
Certificatul de conformitate este bazat pe evaluarea unor mostre al produsului mai sus mentionat. 
Raportul ethnic si documentatia sunt la dispozitia solicitantului. Acesta este pentru a certifica 
conformitatea mostrelor testate cu toate dispozitiile  Anexei I al Directivei Consiliului 2004 / 108 / EC, 
mentionate ca directiva EMC. Acest certificat  acest nu implică o evaluare a producţiei si nu permite 
utilizarea logo-ului ATC. Solicitantul certificatului este autorizatsa foloseasca acest certificat în 
legătură cu declaraţia de conformitate CE conform Anexei IV a Directivei.  
 
 
 
     21 August 2008    Certificat de 
__________________                                                                       ___________________ 
            Data                                                                                                    Sean Liu 
 

Cє  Marca CE poate fi folosita doar daca Directivele EC  relevante si efective sunt respectate.   Cє 
 
ACCURATE TECHNOLOGY CO. LTD – F1, Bldg. A. Changyuan New Material Port, Keyuan Rd. 
Science & Industry Park, Nanshan Dist., Shenzhen 518057, P.R. China 
Tel.: +86-755-2650 3290   Fax: +86-755-2650 3396   E-mail: webmaster@atc-lab.com 
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Certificat de garantie 

 Condiţiile de garanţie se asigură în conformitate cu prevederile OG 21/92, legea 449/2003, cu modificările ulterioare. Garanţiile acordate sunt defalcate pe 
categorii de produse, toate produsele cumparate sunt livrate însoţie de certificat de garantie; produsul respectă cerinţele esenţiale de securitate şi cerinţele de protecţie 
specificate în declaraţia de conformitate. 
                 Garanţia se acordă la sediul tehnic al firmei SC ONLINESHOP SRL. La solicitarea acordării garanţiei pentru un produs comercializat de noi va fi necesar 
să îl prezentaţi cu TOATE accesoriile cu care s-a livrat produsul precum şi cu ambalajul original. Se va refuza recepţia în vederea asigurării garanţiei pentru acele 
produse care nu vor avea etichetele sau sigiliile de garanţie intacte. Garanţiile se expediază doar cu firma FanCourier. 
                Reparaţiile efectuate de către personane neautorizate duc la pierderea garanţiei. Producătorul şi vânzătorul sunt exoneraţi de obligaţiile lor privind garanţia, 
dacă defectarea s-a produs din cauza nerespectării de către consumator a instrucţiunilor de instalare, punere în funcţiune, utilizare, întreţinere, manipulare, transport şi 
depozitare, cuprinse în documentaţia care însoţeşte produsul sau in conditii ce contravin standardelor tehnice din Romania. De asemeni garanţia se pierde în cazurile: 
deteriorările termice, mecanice şi plastice ale produselor datorate incendiilor, accidentelor, intemperiilor sau neglijenţei în utilizare; folosirea de baterii, surse de alimentare 
sau alte accesorii decât cele aprobate de producător; în cazul în care produsul prezintă urme de contact cu lichid; neconcordanţa dintre numărul de serie înscris pe 
certificat şi cel înscris pe produs; schimbarea stării originale a aparatului. 
                Nu răspundem de eventualele probleme de compatibilitate cu accesoriile achiziţionate de la alte firme. De asemenea nu ne asumăm nici o răspundere pentru 
subansamblele care sunt folosite pe sisteme ce nu corespund ca performanţe cu specificaţiile producătorului respectiv. Firma noastră nu işi asumă nici o răspundere 
privind pierderile de date, fotografii, filmări, soft ce ar putea surveni ca urmare a unor defecţiuni ci doar obligaţia de a remedia aceste defecţiuni, de aceea insistăm asupra 
necesităţii de a face back-up pentru orice date importante în momentul solicitării garanţiei pentru un produs presupus defect. 
                Departamentul tehnic va efectua operaţiunile de service în termen de cel mult 30 zile de la primirea produselor. Produsele de folosinţă îndelungată defecte în 
termenul de garanţie, atunci când nu pot fi reparate sau când durata de nefuncţionare din cauza deficienţelor apărute în termenul de garanţie depăşeşte 15% din termenul 
de garanţie, la cererea consumatorului, vor fi înlocuite de vânzător, sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea actualizată a produsului respectiv. Restituirea 
contravalorii actualizate a produsului se va face la cererea consumatorului şi în cazul unor defecţiuni repetate (cel puţin 3 defecte în prima jumătate a perioadei de 
garanţie) şi în cazul defectării produsului care a fost deja înlocuit. Restituirea contravalorii sau înlocuirea produsului achiziţionat ori a serviciului prestat se face imediat 
după constatarea imposibilităţii folosirii acestuia, dacă această situaţie nu este imputabilă consumatorului. Restituirea contravalorii produsului sau serviciului se face la 
valoarea actualizată a acestuia, calculată în funcţie de evoluţia pe piaţă a monedei naţionale. Valoarea actualizată astfel calculată nu va putea fi mai mică decât 
contravaloarea produsului sau serviciului pe care agentul economic obligat la restituire o percepe pentru produse sau servicii de acelaşi fel, în momentul restituirii. Agentul 
economic are aceleaşi obligaţii pentru produsul sau serviciul înlocuit ca şi pentru produsul sau serviciul vândut iniţial. 
                Modalităţile de efectuare a livrării sunt fie prin ridicarea acesteia de la magazinul firmei noastre de către beneficiar printr-un delegat împuternicit în acest scop, 
fie prin expediţie a coletului cu un curier rapid (FanCourier, SprintCurier, Prioripost)  către acesta. În cazul din urmă, costul expediţiei cade în sarcina beneficiarului şi va fi 
inclus în valoarea facturii sau va fi achitat ca factură de expediţie şi transport separată. Firma noastră va fi exonerată de orice răspundere legată de întârzieri intervenite 
pe timpul transportului. Indiferent de modalitatea livrării vă rugăm să vă asiguraţi că aţi primit actele corespunzătoare fără de care asigurarea garanţiei nu se poate realiza. 
Orice neconcordanţă sau omisiune sesizată de beneficiar în privinţa actelor întocmite de departamentul nostru de vânzări faţă de condiţiile anterior discutate cu 
reprezentanţii firmei noastre şi/sau faţă de produsele recepţionate vor trebui comunicate pe orice cale în maximum două zile calendaristice de la data primirii acestora, 
orice sesizare ulterioară fiind nulă de drept. 
                                                   Declaraţie de conformitate 
                Societatea Comerciala ONLINESHOP SRL, cu sediul în Piatra Neamţ, Orhei nr.4, CUI: 16306031, asigură, garantează şi declară pe proprie răspundere, 
conform prevederilor art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viata, sănătatea, securitatea muncii şi 
protecţia mediului, ca produsul nu pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi nu produce un impact negativ asupra mediului, precum si faptul ca toate 
produsele importate si comercializate de noi sunt conforme cu prevederele HG nr 88/2003, privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi 
recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora, republicată.  
Fisa de reparatii  în  perioada garanţiei (se completează de către SC ONLINESHOP SRL)  

Nr. 
Crt. 

Data 
Intrării 

Defect 
Reclamat 

Defect 
Constatat 

Operaţiuni 
Efectuate Tipul reparaţiei Data 

Ieşirii 
Prelungire 
Garanţie Semnătura 

                  

                  

 
Cumparator: ……………………. 
Nr. Reg Com. : …………………. 
Cod Fiscal: ……………………... 
Sediul: …..……………………… 
Nume si Prenume: …………….. 
Buletin seria: ….  nr.:………….. 
Denumire produs:  Navigator TTi GPS-S505 
Seria: ……………………………… 
Termen de garantie: 2 ani conform legii 449/2003  

    Data:                                                                                                                    Semnãtura 

 


