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Aparatul pentru testarea acumulatorilor de 6 și 12 volți (BT001/BT002), precum și 

pentru testarea sistemelor de încărcare de 12 și 24 de volți (BT002).Aparatul trebuie 

folosit la temperaturi ambientale între -20℃ şi 50℃. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENŢIE: 

Lucrul în imediata vecinătate a acumulatorilor de tip acid/plumb este periculos, 

deoarece chiar în condiţii normale, din acumulatori se degajă gaze care au proprietăţi 

explozive. Din acest motiv, dacă aveţi vreo îndoială referitoare la modul corect de 

utilizare al testerului, trebuie să citiţi cu atenţie prezentele instrucţiuni. 

Pentru a reduce riscul de producere a unei explozii a acumulatorului, trebuie să 

acţionaţi conform cu recomandările din prezentele instrucţiuni şi cu recomandările 

producătorilor. În plus, trebuie respectate întocmai indicaţiile şi sugestiile marcate ca 

atare. 

Nu expuneţi testerul la acţiunea directă a factorilor atmosferici, în special a ploii şi 

zăpezii. 

 

 

 

 



MIJLOACE DE PRECAUŢIE PERSONALE: 

În timpul lucrului în apropierea acumulatorilor de tip acid / plumb trebuie verificat dacă în 

apropiere se află alte persoane, suficient de aproape ca să ne audă şi să ne acorde 

ajutăr în caz că este nevoie. 

Înainte de începutul lucrului, trebuie asigurate cantităţi suficiente de apă şi de săpun, 

pentru spălarea ochilor şi clătirea vestimentaţiei în cazurile în care ar avea loc scurgeri 

din acumulator. 

În timpul lucrului trebuiesc folosite echipamente de protecţie (haine de lucru şi ochelari 

de protecţie). 

Dacă acidul intră în contact cu pielea sau cu vestimentaţia, locul afectat trebuie spălat 

imediat cu apă şi săpun. În cazul în care acidul din acumulator a intrat în unul din ochi 

(sau în ambii), locul afectat trebuie clătit timp de cel puţin zece minute cu un şuvoi de 

apă rece, apoi trebuie cerut sfatul medicului. 

În imediata apropiere a acumulatorului sau a motorului este INTERZIS fumatul, şi 

trebuie evitată orice sursă de scântei sau foc deschis. 

Trebuie avută deosebită grijă la folosirea uneltelor din metal. Eventuala cădere a 

acestora pe acumulator poate provoca apariţia de scântei sau chiar scurtcircuitarea, 

ceea ce ar putea cauza o explozie.  

Înainte de a începe lucrul cu acumulatorii trebuiesc scoase toate bijuteriile metalice cum 

ar fi:  verighetele, colierele, inelele brăţările sau ceasurile. Ele pot provoca scurt-circuite 

între polii acumulatorului şi în consecinţă pot fi distruse, sau pot chiar să devină motivul 

unei explozii a acumulatorului sau al unui incendiu. 

 

 



PREGĂTIREA PENTRU LUCRU: 

Asiguraţi-vă că spaţiul din jurul acumulatorului este bine aerisit în timpul efectuării 

testului.  

Curăţaţi bine bornele acumulatorului. În timpul acestei operaţiuni trebuie avut grijă ca să 

nu intre în ochi particule din impurităţile înlăturate. 

Verificaţi dacă acumulatorul nu are corpul sau capacul fisurat sau rupt. În caz că apar 

asemenea defecţiuni, testul nu poate fi efectuat.   

Dacă acumulatorul nu este un acumulator ermetic (fără întreţinere), trebuie adăugată 

apă distilată în toate celulele sale, astfel încât nivelul electrolitului să atingă cota 

prevăzută de către producător - acest lucru ajută la eliminarea surplusului de gaze din 

celulele acumulatorului. Nu umpleţi celulele excesiv!  

Dacă efectuarea testului presupune demontarea acumulatorului din automobil, trebuie 

ţinut minte faptul că prima bornă deconectată trebuie să fie cea marcată minus (masa). 

În primul rând trebuie însă să vă asiguraţi că toţi consumatorii de curent sunt stinşi, 

pentru a nu apărea scântei între bornă şi clema acumulatorului. 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOLOSIREA TESTERULUI: 

TESTARE DE ACUMULATOR - BT001/BT002 

 

1. Înainte de începerea testului acumulatorului în vehicol trebuie debranşată aprinderea 

şi toţi consumatorii de curent electric. Închideţi toate uşile şi capacul portbagajului.  

2. Verificați dacă în compartimentul pentru  acumulatori se află acumulatori 9V. În cazul 

în care acumulatorul 9V este descărcat, pe ecranul se va afișa mesajul „REPLACE 

INTERNAL 9V DRY BATTERY“ [ÎNLOCUIȚI ACUMULATORUL INTERN USCAT 9V] 

sau „POWER LOW“ [TENSIUNE REDUSĂ]. Înainte de a începe testarea,  înlocuiți 

acumulatorii 9V. 

Înainte ca testerul să fie conectat la acumulatorul testat, pe ecranul său nu va 

apărea nici o inscripţie.  

3. Asiguraţi-vă că bornele acumulatorului sunt curate. Dacă acest lucru este necesar, 

curăţaţi-le cu o perie specială. Conectaţi clema neagră la polul negativ (-), apoi 

conectaţi clema roşie la polul pozitiv (+) al acumulatorului.  

4. Pe ecranul testerului pot fi afişate următoarele mesaje : 

*BT001/BT002 

TESTER 

ACUMUL

ATORI 

  TENSIUNE 

ACUMULAT

OR ▲\▼↵ 

××.×× V 

* Apăsați butonul ▲\▼, pentru a selecta limba. 

 

* Apăsați „Enter“, pentru a testa acumulatori. 

    

 SELECTAȚI 

▲\▼↵ 

LIMBA 

* Apăsați "Enter", pentru a seta limba. 

 

* Utilizați butoanele ▲\▼, pentru a reveni la testarea 

acumulatorului. 

   

  LIMBA 

▲\▼↵ 

ENGLEZĂ 

* Utilizați butoanele ▲\▼, pentru a selecta limba (engleză, 

olandeză, japoneză, portugheză, italiană, spaniolă, germană și 

franceză). 

* Apăsați "Enter", pentru a confirma alegerea și reveniți la 

testul acumulatorului. 

 



TYP AKUMULATORA 

ACUMULATOR EFB 

* BT002 

ANALIZOR DE 

SISTEM 

 TEST DE ACUMULATOR 

▲\▼ 

××.×× V 

* Utilizați butoanele ▲\▼, pentru a 

selecta limba sau testul de sistem. 

   

 

 

* Apăsați „Enter“, pentru a testa 

acumulatorul. 

 

* Utilizați butoanele ▲\▼, pentru a 

selecta testul sau limba. 

 

* Apăsați „Enter“, pentru a testa 

sistemul. 

 

TEST DE SISTEM ▲\▼ 

××.×× V 

 

  

SELECTAȚI ▲▼\↵ 

LIMBA 

* Utilizați butoanele ▲\▼, pentru a 

selecta testul de acumulator sau 

testul de sistem. 

 

   

 

 

* Apăsați „Enter“, pentru a seta limba. 

  

LIMBA ▲\▼ 

ENGLEZĂ 

* Apăsați butonul ▲\▼, pentru a 

selecta limba (engleză, franceză, 

germană, spaniolă, italiană, 

portugheză, japoneză, olandeză și 

chineză). 

   * Apăsați „Enter“, pentru a 

confirma alegerea și a reveni la 

testul acumulatorului. 

5. Pentru test baterie (Pornire baterie normala): 

a. LICHID CORECT 

b. PLĂCUŢĂ AGM PLAT 

c. AGM SPIRAL 

d. VRLA/GEL 



CCA (NOMINALNIE) 

     ×××× SAE 

WYBOR NORMY  

           SAE  

WYKONUJE TEST 

SARCINA 

SUPERFICIALĂ ÎN 

AUTOVEHICULE? DA 

PORNIȚI FARURILE 

PENTRU 15 SEC. 

SARCINA 

SUPERFICIALĂ ÎN 

AUTOVEHICULE? NU 

 

TESTARE 

Pentru a confirma selecţia apăsaţi butonul „Enter”. 

 

6. Selectaţi tipul normei folosind butoanele ▲\▼:  SAE, EN, IEC, DIN sau 

JIS 

Pentru a confirma selecţia apăsaţi butonul „Enter”. 

 

7. Alegeţi curentul de demaraj la rece (CCA) selectând cu ajutorul 

butoanelor ▲\▼din valorile: 

• SAE：40~2000  • EN：40~2100  

• IEC： 30~1500  • DIN：25~1300 

• JIS：introduceţi tipul acumulatorului 

Apăsaţi butonul „Enter pentru a începe testul. 

 

Avertizare privind sarcina superficială 

a. Sarcina superficială poate apărea în acumulator după o perioadă de funcționare 

a motorului sau după încărcarea acumulatorului. Testerul poate aminti 

utilizatorului despre necesitatea eliminării sarcinii superficiale. 

În conformitate cu indicațiile aparatului, trebuie să porniți și opriți farurile sau să 

porniți încărcarea acumulatorului. 

În autovehicul  

 

 

 

În afara autovehiculului 

 

 

 

 

b. Aparatul va relua testul după eliminarea sarcinii superficiale. 

 

8. Testul durează câteva secunde. În acest timp, pe ecran apare un 

mesaj. 

 



ACUMULATOR BUN 

××.××V  ×××× SAE 

STRICAT - SCHIMBĂ! 

××.××V  ×××× SAE 

BUNĂ - ÎNCARCĂ! 

××.××V  ×××× SAE 

ÎNCARCĂ - REPETĂ 

××.××V  ×××× SAE 

CEL.DEFCT-SCHIMB 

××.××V  ×××× SAE 

EROARE ALIMENT 

 

CZY AKUMULATOR 

NAŁADOWANY? TAK 

CHARGED? YES 

9. Dacă testerul cere introducerea de informaţii despre încărcarea 

acumulatorului, alegeţi după caz DA sau NU cu butoanele ▲\▼.Pentru a 

confirma selecţia apăsaţi butonul „Enter”. 

 

10. După terminarea testului pe ecran apar: tensiunea actuală pe bornele 

acumulatorului şi curentul real de demaraj la rece CCA sau % de uzură al 

acumulatorului. Apăsând butoanele ▲\▼ puteţi alege între: SOH (STATE OF HEALTH) 

– starea tehnică   SOC (STATE OF CHARGE) – starea de încărcare. 

Pe ecran pot apărea următoarele rezultate:  

ACUMULATOR BUN 

Acumulatorul funcţionează  

BUN - ÎNCARCĂ! 

Acumulatorul funcţionează, dar trebuie încărcat 

ÎNCARCĂ – REPETĂ : 

Gradul de descărcare al acumulatorului face testarea imposibilă; el 

trebuie reîncărcat, iar testul repetat. 

STRICAT - SCHIMBĂ! 

Acumulatorul are capacitate insuficientă şi trebuie schimbat imediat.  

CEL.DEFECT - SCHIMBĂ! 

În cel puţin una din celulele acumulatorului a avut loc un scurt circuit, el 

trebuie schimbat imediat. 

EROARE ALIMENTARE 

Acumulatorul testat are parametrii care depăşesc 2000CCA sau 200AH. 

Eroarea mai poate apărea şi din cauza fixării defectuoase a clemelor 

testerului. Acumulatorul trebuie încărcat complet, apoi testul se repetă, eliminând în 

pealabil toate posibilele motive de apariţie a rezultatului incorect. Dacă cu toatea 

acestea eroarea reapare, acumulatorul trebuie schimbat imediat.  

 

Dacă testul evidenţiază nefuncţionalitatea acumulatorului, persoana care testează 

trebuie să verifice dacă acest rezultat nu este cauzat de alte elemente ale sistemului. 

Dacă da, atunci acumulatorul trebuie reîncărcat şi testul repetat. Dacă nici un alt 

element al sistemului nu inflienţează rezultatul testului - este necesară schimbarea 

acumulatorului. 

 



TENS DEMARARE 

××.××V  SLABĂ 

11. Apăsați «ENTER», pentru a reveni la pasul 5 sau, eventual pentru a îndepărta 

clemele de testare de la bornele acumulatorului și pentru a  termina testul. 

 

TEST DE SISTEM - BT002  

Apăsaţi butonul „Enter”, pe ecran va apărea următorul mesaj: 

Stingeţi toţi consumatorii de curent (lumini, climă, radio, etc) şi 

aprindeţi motorul. 

După aprinderea motorului, în funcţie de rezultatul măsurătorii, pe ecranul testerului 

poate apărea unul din trei rezultate ale testelor de demarare: 

TENSIUNE DEMARARE BUNĂ 

Tensiunea de demarare este normală - sistemul funcţionează corect. 

Apăsarea butonului „Enter” pune în funcţiune testul de încărcare. 

TENSIUNE DEMARARE SLABĂ 

Tensiunea de demarare este sub valoarea minimă. Trebuie verificată 

starea tehnică a demarorului, conform indicaţiilor fabricantului acestuia. 

LIPSĂ TENSIUNE DEMARARE 

Nu a fost măsurată tensiunea de demarare. 

 

Dacă tensiunea de demarare este normală, apăsarea butonului „Enter” 

pune în funcţiune testul de încărcare. 

 

Pe ecran poate apărea întrebarea dacă toţi consumatorii de curent au 

fost scoşi din funcţiune. Dacă da, apăsaţi „Enter” 

După aprinderea motorului, în funcţie de rezultatul măsurătorii, pe 

ecranul testerului poate apărea unul din trei rezultate ale testelor de încărcare fără 

sarcină: 

TENSIUNE SLABĂ CLEME ALTERNATOR FĂRĂ SARCINĂ 

Tensiunea pe clemele alternatorului este prea joasă, ceea ce însemnă 

că acesta nu poate furniza suficient curent acumulatorului. Verificaţi 

întinderea curelei de transmisie care învârte alternatorul. Dacă cureaua alunecă sau 

este defectă trebuie schimabtă iar testul repetat. Apoi verificaţi cablurile care duc de la 

alternator la acumulator. Dacă apar conexiuni murdare sau cu joc – trebuie curăţate, 

restrânse sau schimbate, apoi testul repetat. Dacă, cu toate că s-au eliminat cauzele 

potenţiale menţionate mai sus, testul negativ se repetă, alternatorul trebuie schimbat.  

TEST SIST ELECTR. 

××.××V 

STINGE CONS 

APRINDE MOTOR 

TENS. DEMARARE 

××.××V  NORMALĂ 

TEST ÎNCĂRCARE 

APASĂ <ENTER> 

CONS. ELECTRICI 

STINSI ? 

TENS. ALTERN. 

××.××V  SLABĂ 

TENS DEMARARE 

LIPSĂ 



PULSATIE TENS. 

××.××V  NORMALĂ 

LIPSĂ PULSAȚIE 

TENSIUNE NORMALĂ CLEME ALTERNATOR FĂRĂ SARCINĂ 

Tensiunea pe clemele alternatorului este normală. Sistemul de 

încărcare funcţionează corect. 

 

TENSIUNE PREA MARE CLEME ALTERNATOR FĂRĂ SARCINĂ 

Tensiunea la clemele alternatorului depăşeşte valorile normale. 

Verificaţi dacă nu apar conexiuni cu joc la cabluri şi dacă cablul de 

masă este în stare bună. Dacă nu apar probleme la nivelul conexiunilor - schimbaţi 

regulatorul de tensiune. Valoarea maximă admisibilă a tensiunii este 14,7(+/-0,05)V. 

Totuşi, înainte de a hotărâ schimbarea regulatorului sau a alternatorului, trebuie 

verificate maximele stabilite de producătorul acestora.  

 

După verificarea sistemului de înărcare fără sarcină, trebuie efectuat un 

test al sistemului sub sarcină. În prealabil trebuie puse în funcţiune cât 

mai multe dispozitive care consumă curent, de exemplu faruri (toate în afară de 

semnalizatoarele de direcţie), suflantă, încălzitor geam spate. Nu puneţi în funcţiune 

dispozitive care funcţionează cu intermitenţe - de ex. ştergătoare, climă. Porniţi testul 

sub sarcină apăsând butonul „Enter”. 

În cazul testării unor modele mai vechi de automobile, echipate cu motor diesel, înainte 

de testare trebuie rulat motorul cel puţin 15 secunde la 2500 de ture.  Apăsaţi butonul 

„Enter” şi pe ecran va apărea următorul mesaj de reamintire: 

  

 

Apăsaţi butonul „Enter” pentru a citi nivelele pulsaţiilor de tensiune în sistemul de 

încărcare. Pe ecran, în funcţie de rezultatul măsurătorilor, pot apărea două rezultate ale 

testului: 

 

 

PULSAŢIE TENSIUNE NORMALĂ 

Diodele funcţionează corect.  Pulsaţia tensiunii este normală sau 

 

PULSAŢIE TENSIUNE PREA MARE 

Una sau mai multe din diodele din alternator nu funcţionează corect sau s-a defectat 

TENS. ALTERN 

××.××V  NORMALĂ 

TENS ALTERN. 

××.××V  PREA MARE 

APRINDE CONS. 

SI APASĂ ENTER 

MOTOR TIMP 15S 

2500 TURATII 

PULSAȚIE TENSIUNE. 

××.××V  PREA MARE 



statorul. Verificaţi dacă alternatorul este bine fixat şi dacă cureaua de transmisie are 

profil corespunzător şi funcţionează corect. Dacă fixarea alternaorului şi antrenarea prin 

curea lui sunt corecte - schimaţi alternatorul.  

 

Pentru a continua testul sistemului de încărcare sub sarcină, apăsaţi butonul „Enter” 

După aprinderea motorului, în funcţie de rezultatul măsurătorii, pe ecranul testerului 

poate apărea unul din trei rezultate ale testelor de încărcare sub solicitare: 

 

TENSIUNE PREA MARE CLEME ALTERNATOR SUB SOLICITARE 

Tensiunea la clemele alternatorului depăşeşte plaja normală de valori 

date de funcţionarea regulatorului. Verificaţi dacă nu apar conexiuni cu 

joc la cabluri şi dacă cablul de masă este în stare bună. Dacă nu apar probleme la 

nivelul conexiunilor - schimbaţi regulatorul de tensiune.  

 

TENSIUNE PREA MICĂ CLEME ALTERNATOR SUB SOLICITARE 

Tensiunea pe clemele alternatorului este prea joasă, ceea ce însemnă 

că acesta nu poate furniza suficient curent acumulatorului. Verificaţi 

întinderea curelei de transmisie care învârte alternatorul. Dacă cureaua alunecă sau 

este defectă trebuie schimabtă iar testul repetat. Apoi verificaţi cablurile care duc de la 

alternator la acumulator. Dacă apar conexiuni murdare sau cu joc – trebuie curăţate, 

restrânse sau schimbate, apoi testul repetat. Dacă, cu toate că s-au eliminat cauzele 

potenţiale menţionate mai sus, testul negativ se repetă, alternatorul trebuie schimbat. 

 

TENSIUNE NORMALĂ CLEME ALTERNATOR CU SOLICITARE 

Tensiunea la clemele alternatorului este normală. Sistemul de încărcare 

funcţionează corect. 

 

Când testul ajunge la sfârşit, apăsaţi butonul „Enter”. Pe ecran apare un 

mesaj.  

Acţionând conform indicaţiilor din mesaj, trebuie scoşi din funcţiune toţi 

consumatorii de curent şi stins motorul. Apăsând butonul „Enter” reveniţi la începutul 

testului (vezi punctul 1) sau terminaţi sesiunea de lucru, scoţând clemele testerului de 

pe polii acumulatorului. 

TENS. SUB SARC. 

××.××V  MARE 

TENS SUB SARC. 

××.××V  MICĂ 

TENS SUB SARC. 

××.××V  NORMALĂ 

TEST TERMINAT 

STINGE TOT 



GLOSAR 

 

Acumulator cu gel (engleză: GEL) 

 

Acumulatorul cu gel este un acumulator de tip acid / plumb care: 

 este etanş, iar interiorul lui este închis prin valve de presiune care nu trebuiesc 

niciodată deschise. 

 nu necesită întreţinere.* 

 tot electrolitul care umple un asemenea acumulator este înglobat într-o masă 

specială absorbantă. 

 Reacţia care are loc este o reacţie de schimb, care are ca scop evitarea degajării 

de hidrogen şi de oxigen, care în acumulatoarele normale de tip acid / plumb 

sunt emise în atmosferă (mai ales la solicitările mari). 

 este etanş, deci poate lucra în orice poziţie. nu se recomandă instalarea cu 

clemele în jos. 

  

* Întreţinerea periodică a acumulatorului se rezumă la curăţarea acestuia, decuplarea 

clemelor şi curăţarea întregului acumulator. 

 

Acumulator AGM (engleză: Absorbent Glass Mat) 

 

Acumulatorul AGM este un acumulator de tip acid / plumb care: 

 

 este etanş, iar interiorul lui este închis prin valve de presiune care nu trebuiesc 

niciodată deschise. 

 nu necesită întreţinere.* 

 are tot electorlitul fixat într-o reţea din fibre de sticlă absorbantă  

 reacţia care are loc este o reacţie de schimb, care are ca scop evitarea degajării 

de hidrogen şi de oxigen, care în acumulatoarele normale de tip acid / plumb 

sunt emise în atmosferă (mai ales la solicitările mari). 

 este etanş, deci poate lucra în orice poziţie. 

 Totuşi nu se recomandă instalarea lui răsturnată (cu susul în jos) 

 

* Întreţinerea periodică a acumulatorului se rezumă la curăţarea acestuia, decuplarea 



clemelor şi curăţarea întregului acumulator. 

 

Acumulator VRLA (engleză: Valve Regulated Lead Acid ) 

 

Acumulatoarele VRLA sunt acumulatoare fără întreţinere, a căror celule sunt închise cu 

supape speciale, care se deschid automat atunci când presiunea gazelor din interior 

trece de o anumită valoare. După ce iese excesul de gaze, supapele se reînchid 

automat. 

 

Acumulator SLI (engleză: Starting + Lighting + Ignition ) 

 

Simbolul SLI provine de la trei cuvinte care desemnează demararea, iluminarea şi 

aprinderea, deci cele trei funcţii de bază ale acumulatorilor din vehicile. Acumulatoarele 

desemnate cu acest simbol sunt produse special pentru autoturisme şi camioane cu 

sisteme electrice cu tensiune reglată. Acumulatoarele SLI destinate pentru vehicolele 

utilitare dotate cu motoare diesel de mare putere sunt marcate cu cuvântul englez 

COMMERCIAL. Ele au o capacitate şi un curent de demareare mult sporite faţă de 

acumulatoarele prevăzute pentru vehicole mai mici.  

 

SOH (engleză: State Of Health ) 

 

SOH (starea tehnică a acumulatorului) este raportul procentual între capacitatea reală a 

acumulatorului şi capacitatea sa iniţială (nominală). 

 

SOC (engleză: State Of Charge) 

 

SOC (starea de încărcare) denotă procentual starea de încărcare a acumulatorului. 

 

  



CCA (engleză: Cold Cranking Amps) 

 

CCA (curentul de demaraj la rece) este intensitatea curentului pe care poate să-l livreze 

timp de 30 de secunde, fără ca tensiunea la nivel de celulă să scadă sub 1,2V, un 

acumulator  nou, răcit la temperatura de 0OF (~ -17,7OC) şi menţinut la această 

temperatură. Această cifră arată capacitatea reală de demarare a unui acumulator în 

condiţii de iarnă. 

 

Amperi-ore (Ah) 

 

Amperul-oră (Ah) este unitatea de măsură a capacităţii celulelor galvanice (printre altele 

a celor din acumulatorii electrici). Ea măsoară capacitatea acumulatorului de a alimenta 

un circuit electric cu un curent de intensitate dată, pe o perioadă de timp determinată. 

CONDIȚII DE GARANȚIE 

Orice tester de acumulatoare cu un defect de material sau de manoperă va fi reparat 

sau înlocuit în conformitate cu procedurile specificate de returnare și reparare a 

produselor defecte. Existența unui defect va fi stabilită de către vânzător în conformitate 

cu procedurile indicate. Procedurile de testare sunt accesibile la solicitare. 

 

Prezenta garanție nu acoperă aparatele deteriorate în urma accidentului, utilizării 

incorecte, modificărilor, utilizării în alte scopuri decât destinația lor sau nerespectării 

instrucțiunilor de utilizare. Prezenta garanție este valabilă formal numai în cazul 

cumpărătorilor inițiali care au achiziționat bunurile în cadrul comerțului cu amănuntul. 

Prezenta garanție nu poate fi înstrăinată sau transferată. Reclamația trebuie să fie 

însoțită de dovada de cumpărare. Fără dovada de cumpărare garanția nu poate fi 

sancționată. Reclamația trebuie trimisă prin scrisoare plătită anticipat împreună cu 

dovada de cumpărare datată. Deteriorările provocate în timpul transportului cad în 

sarcina expeditorului (clientului care returnează aparatul). În cazul în care aparatul 

returnat se califică pentru reparație în cadrul garanției, expeditorul va suporta doar 

costurile de expediere. Vânzătorul își rezervă dreptul de a furniza, la alegerea sa, un 

înlocuitor sau de a oferi opțiuni alternative în cadrul garanției. 

 

O formă unică și exclusivă de satisfacere a pretențiilor rezultând din garanție în cazul 



aparatului considerat defect este repararea sau înlocuirea acestuia, la discreția 

vânzătorului.  Vânzătorul nu este răspunzător, în nici un caz, pentru nici un fel de daune 

directe, indirecte, accidentale sau secundare (inclusiv pierderea profitului) indiferent 

dacă baza reclamației este garanția, contractul, fapta penală sau orice altă bază legală. 

 

RETURNAREA BUNURILOR: 
Bunurile trebuie să fie ambalate corespunzător pentru a preveni deteriorarea lor în 

timpul transportului. Deteriorările provocate în timpul transportului nu sunt acoperite de 

prezenta garanție.  Costurile de reparare a acestor deteriorări vor fi acoperite de către 

expeditor. 

 

ATENȚIE: 
ÎN CAZUL RETURNĂRII BUNURILOR, ÎN TOATE FACTURILE ȘI DOCUMENTELE DE 

TRANSPORT AFERENTE TREBUIE BIFAT „RETURNAREA BUNURILOR”, PENTRU 

A PREVENI CALCULAREA TAXELOR SUPLIMENTARE“. 
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