
Happy Tab  
 

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE 
Va rugam cititi cu atentie inainte de prima de utilizare si pastrati instructiunile de 
folosire pentru consultari viitoare. 
 

AVERTISMENTE DE SECURITATE 
 

 ATENTIONARI! 
• Inlaturati orice element de fixare sau de ambalaj (pungi de plastic,) Atentie! A nu se 
lasa la indemana copiilor. Pericol de sufocare! 

• Inlaturati sau desprindeti pelicula de protectie de pe ecran inainte de prima utilizare. 
Pericol de sufocare! 

• Verificati cu regularitate starea de uzura al produsului. In caz de daune interziceti 
accesul copiilor la produs. 

• Acest produs nu este o jucarie deoarece este proiectata pentru a avea un scop 
educativ.  

• A se utiliza in permanenta in prezenta unui adult. 
• Nu utilizati tableta in locuri interzise ca de exemplu spitale, aeroporturi, arii 
supravegheate cu alarme antiincendiu, usi automate sau cu alt tip de aparatura 
automatizata.  

Avertismente  
• Utilizatorii fotosensibili daca sunt expusi la lumini intermitente sau secvente vizuale 
intermitente pot manifesta crize de epilepsie sau pierderea pe moment a cunostintei. 
Aceste reactii adverse nu au fost pana acum sesizate. In cazul in care ati suferit de 
crize de epilepsie, pierderea cunostintei va rugam se consultati medicul inainte de 
folosirea acestui produs. In cazul in care aveti urmatoarele manifestari simptomatice: 
tulburari vizuale, spasme musculare sau oftalmologice, ameteli, miscari necontrolate, 
pierderea cunostintei este necesar sa numai utlizati tableta si sa consultati de urgenta 
un medic.  

• Utilizati intotdeauna tableta intr-um mediu bine luminat evitand penumbra. 
• Intotdeauna luati o pauza de 10-15 minute dupa fiecare ora de utilizare a tabletei. 
• Nu utilizati tableta daca sunteti obositi sau aveti nevoie de odihna. 
• Atentie! Nu utilizati tableta la ureche. Cand se folosesc casti, aveti grija sa setati 
volumul adecvat. Un volum nereglat corect poate provoca daune auzului. 

• Undele radio emise de tableta pot influenta echipamentele electronice sau dispozitivele 
medicale (ex pacemaker), putand provoca defectiuni sau daune personale. In cazul in 
care utilizati un pacemaker (stimulator cardiac) sau alte dispozitive medicale, inainte de 
a conecta tableta la retea wireless, consultati medicul sau producatorul dispozitivului 
medical. Cand se utilizeaza tableta conectata la o retea wireless, pozitionati tableta la o 
distanta de cel putin 25 cm fata de pacemaker sau alte dispozitive medicale.  

Sfaturi pentru transport si depozitare  
• Pastrati produsul intr-un loc sigur ferit de surse de caldura (raze solare directe, 
radiatoare), praf si umezeala. Expunerea la astfel de factori poate cauza 
nefunctionarea produsului.   

• Pentru a evita supraincalzirea produsului opriti complet tableta inainte de a o depozita 
in carcasa, sertare.  

• Evitati loviturile care pot cauza defectiuni la sistemul hardware sau spargerea ecranului.  
• Nu agitati tableta intr-un mod violent deoarece afisajul tabletei este sensibil si poate sa-
si piarda functiile. 

• In cazul in care doriti sa o deplasati/transportati aveti grija sa opriti tableta, sa 
deconectati eventualele dispozitive externe conectate la ea prin USB, pentru a nu se 
deteriora conectorii.  

Recomandari privind utilizarea bateriei reincarcabile si incarcarea tabletei 

 

Produsul contine 
- Tableta Chicco Happy Tab 
- Cablu USB 

- Manual de instructiuni 
 

O jucarie educativa, pentru varsta minima de 18 luni  
Happy Tab imbina intr-un mod simplu joaca cu notiuni educative. Ideala incepand cu varsta 
de 18 luni gratie mai multor avantaje pe care le prezinta : 
- Grafica Chicco, atractiva si clar studiata pentru cei mai mici 
- Jocuri si continut atent studiate si analizate special concepute pentru cei mici. 
- Redarea vocala a numelui aplicatiei pe care o selecteaza. - Principalele comenzi de navigare situate pe butoanele aflate in lateralul ecranului, pentru a oferi lejeritate si rapiditate 
- Forme ergonomice rotunjite. 
- Invelis de protectie moale 
- Domenii de interes diferentiate pe culori, per a usura recunoastera lor 
- Camera dubla foto/video (fata/spate), pentru utilizare simpla pe toate directiile 
 

Conexiune sigura la Internet 
Cu Happy Tab copii nu pot accesa Internetul dar parintii da. 
 

Control Parental 
Happy Tab este dotata cu un sistem de Control Parental care permite parintilor 
urmatoarele: 
- Sa creeze mai multe profiluri personalizate pentru propri copii. 
- Sa aleaga aplicatiile adaptate nivelului de varsta 
- Sa descarce aplicatii noi si sa se conecteze la internet prin Wi-Fi. 
- Sa limiteze timpul de utilizare a tabletei , practic sa creeze un orar de functionare a 

tabletei Happy-Tab. 

 

 

 Camera foto fata 

 Tasta 

Tasta Stand By Camera foto 
 

Tasto Inapoi  

 Tasto 
 Acasa 

 

 

 

 

 

 

 

Tasta volum - Tasta volum + 

 

Camera foto spate 

 
Durata de incarcare este de 7 ore prin intermediul cablului USB. Este important sa urmarim nivelul bateriei 

pentru a evita sa se inchida tableta, Va sfatuim sa o reincarcati atunci cand nivelul bateriei scade sub 15%.  

Evitati sa incarcati bateria daca nivelul acesteia este pe 30-40%  sau sa nu o incarcati complet 100%. 

Pentru o buna functionare a bateriei si pentru o prelungire a duratei de functionare va rugam sa luati in 

considerare urmatoarele:  
-  Nu efectuati reincarcarea in medii cu temperaturi ridicate 

- Dezactivitati functia WI-fi daca nu o folositi 
- Evitati sa lasati tableta deschisa sau in modul standby pentru perioade lungi de timp 
- Opriti intotdeauna tableta cand nu o mai utilizati 
 

Pornire/ Oprire 
- PORNIRE: tineti apasat tasta Stand By pentru 3 sec. 
- OPRIRE: tineti apasat tasta Stand By pentru 3 sec. Se va deschide o fereastra pe ecran. Apasati “Spegni”  
- RESTARTARE: tineti apasat tasta Stand By pentru 3 sec. Se va deschide o fereastra pe ecran. Apasati 

“Riavvia”.  
- STAND BY: apasati rapid tasta Stand By. Apasati din nou pentru activarea Happy Tab. 
 

Conectarea la internet 
Pentru activarea serviciului de Internet sunt necesari urmatorii pasi: 
- Intrati in Parental Control. 
- Intrati in Setari. 
- Activati Wi-Fi daca nu este deja activ. 
- Accesati Wi-Fi pentru a vizualiza retelele disponibile. 
- Selectati reteaua la care doriti sa va conectati. 
- Daca este necesar trebuie sa introduceti o parola a retelei respective. 
 

Resetare si restartare 
Daca tableta se blocheaza este necesara o restartare. Doar daca este necesar puteti 
sa o restartati prin resetare. Apasati butonul RESET.  
Se il tablet si dovesse bloccare è consigliato un riavvio. Se necessario è possibile 
effettuare un riavvio forzato tramite il “Reset”. Introduceti codul PIN aflat pe spatele 
produsului. 
IMPORTANT: aceasta operatiune trebuie efectuata doar de catre un adult. 
 

PREGATIREA UTILIZARII TABLETEI  DE CATRE PARINTI 
 

Accesul la modul Parental Control si creearea parolei 
Pentru a accesa modulul parental trebuie sa introduceti parola creata initial. 
- Dupa pornirea tabletei si a sistemului de operare, va aparea urmatoarea imagine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Happy Tab 

• Bateria pe Litiu reincarcabila necesita o incarcare completa inainte de prima de 
utilizare. 

• Urmati instructiunile indicate in manual pentru o reincarcare corecta a bateriei pe litiu. 
• Nu lasati la indemana copiilor tableta in timpul operatiunilor de incarcare sau de transfer 
a datelor pe calculator. 

• Atentie! Pentru a evita pericolul de strangulare nu utilizati cabluri USB mai lungi de 20 
cm. 

• Bateria pe litiu nu se inlocuieste de catre utilizator si este interzisa utilizarea altui tip de 
baterie in afara de cea furnizata initial. 

• Reincarcarea trebuie efectuata doar prin cablul USB conectat la PC* 
• Nu incarcati bateria pe litiu daca aceasta nu este descarcata 
• Pentru eventuala inlocuire a bateriei reincarcabile, trebuie sa utilizati doar un singur tip 

de baterie identic cu cea furnizata initial cu produsul iar operatiunea trebuie efectuata 

exclusiv de personal calificat tehnic sau de Artesana S.p.A.  
• Eliminati bateria in mod corespunzator conform instructiunilor din manual.  
* Pentru o incarcare  mai rapida a tabletei CHICCO HAPPY TAB puteti 
achizitiona incarcatorul cod 00007445000000 
Carateristici: 
- Tensiunea de Intrare: 100 - 240V ac 50/60Hz 
- Tensiunea de Iesire: 5V dc 1000mA 

- Timp de incarcare: circa 3,5 ore pentru bateria complet descarcata  

 ATENTIE!  
Este interzisa utilizarea altor incarcatoare in afara celui cu cod. 00007445000000, pentru 
incarcarea tabletei CHICCO HAPPY TAB, deoarece poate afecta grav produsul si nu va 
mai fi conform cu standardele actuale.  

Utilizarea unor incarcatoare diferite fata de cel cu codul 00007445000000, la incarcarea 
tabletei CHICCO HAPPY TAB, duce la pierderea garantiei acestui produs.  
Sfaturi de curatare  
• Nu utilizati solventi, detergenti, alcool pentru curatarea tabletei. Tableta nu este 
impermeabila, evitati contactul ei cu apa.  

Instructiuni transfer date 
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Initial este setat un singur profil, acela al parintelui, care apare cu imaginea unui balon cu 
mustata si cravata. 
- Pentru a avea acces este nevoie sa trageti balonul in sus 
- Alegeti o parola 
- Introduceti din nou parola pentru confirmare 
- Ulterior este nevoie sa inserati parola doar o singura data pentru a avea acces la profilul 

de parinte.   
IMPORTANT:  parola va ajuta sa protejati zona parentala. Nu o comunicati nici unui copil. 
 

OPTIUNI ZONA DE CONTROL  PARENTAL 
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• ATENTIE! Conectarea la PC trebuie efectuata doar de catre un adult. 
• Nu deconectati tableta de la PC in timpul transferului, a descarcarii sau incarcarii 

fisierelor sau in timpul formatarii, deoarece riscati pierderea datelor. 

• Efectuati in permanenta un backup la propriile fisiere. Producatorul nu isi asuma 

responsabilitatea pentru stergerea fisierelor dupa o lovitura sau o reparatie a tabletei.  
• In cazul in care bateria pierde lichid, a se evita contactul licudului cu pielea sau ochii. In 
cazul contactului, clatiti din abundenta cu apa portiunile afectate si consultati medicul 
imediat. 

BUN VENIT IN LUMEA HAPPY TAB 
 

Happy Tab  este o tableta pentru copii cu varsta incepand de la 18 luni si 
garanteaza un parcurs educativ prin joc personalizat de catre parinti. 
    Atingerea Iconitei cu baloane va permite sa va intoarceti in meniul de selectare a profilurilor. 

       Gestione profili 
   “Gestione profili” va permite sa creati, sa modificati sau sa eliminati profilurile copiilor urmand 

urmatorii pasi: 
- Adaugati un profil 
- Introduceti numele  

 Capac orificiu Micro SD  - Activati sau dezactivati profilul optand pe ON/OFF. Profilul este activ cand apare ON, 

      - Alegeti un avatar pentru fiecare copil 
   - Introducerea unei parole este optionala 

MOD DE UTILIZARE   - Salvati inainte sa de a iesi din meniu 

Pentru a incarca bateria conectati tableta la PC cu ajutorul cablului USB. 

IMPORTANT! Puteti crea mai multe profiluri. 
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MENIU APLICATII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Gestione app” va permite sa alegeti ce aplicatii doriti sa utilizeze fiecare copil.  

Doar aplicatiile Chicco au mentionata langa iconita si varsta recomandata. Initial 
toate aplicatiile sunt active. Doar parintele poate sa aleaga ce aplicatii sa 
dezactiveze. 
- la baza ecranului, sub fereastra “Gestione applicazioni” sunt vizibile etichetele 
cu numele copiilor. Daca s-au creat mai mult de 3 profile, glisati stanga dreapta 
pentru a vizualiza toate profilele.  
- selectati profilul la care doriti sa ii modificati aplicatiile disponibile. 
- activati sau dezactivati aplicatiile pe care doriti 
- cand selectati o aplicatie se va deschide o fereastra unde puteti alege la ce profil sa fie 
activa. Alegeti din categoriile: notiuni elementare, jocuri, creatie, muzica sau alte aplicatii.

 

App market s 

“App market” permite descarcarea aplicatiilor noi. Prima oara este 

necesar sa va inregistrati si sa urmati instructiunile indicate. 

Aplicatiile din “App market” nu sunt dezvoltate de Chicco. 

Dup ace ati descarcat aplicatiile daca doriti sa fie accesate 

de copil le activati mai intai din Setari. Din motive de 

siguranta ele sunt dezactivate in profilele copiilor. 

In “App market” se regasesc atat aplicatii pentru copii cat si 

pentru adulti, unele dintre ele gratuite altele cu plata. 

Selectati cu atentie aplicatiile ideal pentru copii. 

Chicco nu garanteaza buna functionare a produsului pentru 

alte aplicatii dezvoltate de alti producatori. 

IMPORTANT: se poate accesa aceasta sectiune doar daca 

este activat Wi-Fi. 

 

Setari 
“Impostazioni” (setari) permite: 
- activarea Wi-Fi 
- modificarea luminozitatii display-ului 
- starea memoriei 
- modificarea datei si a orei 
- visualizarea unor informatii tehnice a Happy Tab 
 

Transferarea datelor din tableta in calculator  

Pentru a descarca sau incarca continut pe tableta, de exemplu fotografii este 
necesar sa conectati tableta la calculator printr-un cablu USB si sa fie in modul 
Android.  

In coltul din stanga sus va aparea o iconita. Mentineti apasata iconita si glisati meniurile care apar 

in bara de jos. Printre diferitele elemente apasati “USB conectat”. Pe urmatoarea pagina dati click 

pe “Activati stocarea USB”. In acest moment tablet va aparea in resursele calculatorului si se 

poate accesa ca un stick USB.  

Important: numai in modul Android parintele poate utiliza tableta conectata la 
calculator prin intermediul cablului USB, altfel  Happy Tab se blocheaza automat 
pentru a impiedica utilizarea de catre copii in timpul incarcarii.  
…………………………                                                           

Aplicatii disponibile  

Happy Tab are 27 de aplicatii preinstalate, dezvoltate in colaborare cu Observatorul Chic-
co si experti in pedagogie si educatia infantila. Aplicatiile urmaresc un parcurs de 
dezvoltare educativ prin joc si distractie, dezvoltand urmatoarele abilitati: 
- Abilitati lingvistice. 
- Abilitati logice 
- Capacitatea de cooordonare 
- Capacitatea de a creea si imaginatia 

- Happy Tab dezvolta limbajul datorita continutului bilingv Englez/Italian. 

Extensia memoriei prin intermediul Cardului Micro SD  

Pentru extinderea memoriei Happy Tab se poate insera un Micro SD de maxim 32 
GB. Este necesar sa inlaturati capacul de protectie dupa ce desurubati cu ajutorul 
unei surubelnite surubul de prindere (vedeti in imaginea de mai jos). 
Aceasta operatiune trebuie efectuata intotdeuana de catre un adult.  

ATENTIE: Inchideti intotdeauna capacul cu surubul de blocare. Micro SD este o piesa 

mica care poate fi inghitita de catre copil.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacul orificiului 
pentru 

Micro SD 

 

 

Specificatii tehnice Mod. 07579 
Procesor Quad-Core 1.5 Ghz 
Ram 512 MB DDR3 
Display 7” con Multi-touch capacitivo 
Resolutie 1024x600 pixel 
Memoria Flash integrata: 8 GB extensibila cu Micro SD pana la 32 GB 
Alimentare 5 V  1000 mA 

- Salvati inainte  de a iesi 
IMPORTANT: se pot activa diverse aplicatii pentru fiecare copil 

Setari timp de utilizare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Setarile timpului de utilizare” face posibil sa puteti creea un orar de utilizare al 
tabletei. Se pot seta 2 orare pentru fiecare zi. 
- La baza ecranului, sub fereastra “Gestione tempo d’uso” sunt vizibile etichetele 
cu numele copiilor. Daca s-au creat mai mult de 3 profiluri de copii, glisati stanga 
dreapta  pentru a vedea toate profilele.  

- Selectati profilul cui vreti sa ii modificati timpul de utilizare. 
- Selectati ziua sau activati functia  “ripeti ogni giorno” (se repeta zilnic) daca 
doriti aceeasi planificare pe toata saptamana. 

- Prin aceasta pauza practic ii limitati accesul la tableta in acel interval de timp 
prestabilit. De exemplu: sa aiba acces la tableta in intervalul orar 18:30 si 19:30 
in fiecare zi dar cu pauza la fiecare 30 de minute.  Selectati intervalul orar 18:30– 
19:30 cu 30 de minute de utilizare inainte de pauza.Pauza este de 15 minute.  

- Apasati ON / OFF pentru a active/dezactiva intervalul orar si pauza. 
- Selectati “Azzera pianificazione” (anulare planificare) daca doriti anularea 
planificarii. 

- Salvati inainte de a iesi 
IMPORTANT: in afara orarului stabilit tablet nu poate fi accesata 
 

Android  

“Android” permite trecerea de la interfata “Happy Tab” la sistemul de operare “Android”. Pe 

desktop se gaseste o aplicatie denumita “Chicco Happy Tab” care permite intoarcerea la 

interfata Chicco. Sau se poate accesa direct apasand tasta “Home”. 
 

Notificari  

“Notifiche” (notificari) este functia care permite updatarea software sau primirea de 
alte mesaje despre statusul tabletei. Iconita “Notifiche” este un plic. Daca sunt 
mesaje noi plicul va fii inchis si va arata numarul mesajelor de citit. Daca nu sunt 
mesaje noi plicul va fi  deschis. 
Este posibil sa primiti updateuri la aplicatiile déjà instalate, propuneri de aplicatii 
noi de descarcat, informatii sau promotii din lumea jocurilor Chicco. 
IMPORTANT: se poate accesa aceasta sectiune doar daca este activat Wi-Fi. 
 

Naviga  

“Naviga” permite accesul la pagina de browser Happy Tab si astfel sa navigheze 
pe internet.  
IMPORTANT: se poate accesa aceasta sectiune doar daca este activat Wi-Fi. 
Pentru motive de siguranta pe profilul de copil functia Wi-Fi este dezactivata. Doar 
parintelui ii este permis accesul la internet prin Control Parental. 
IMPORTANT: asigurati-va ca sunteti in apropierea unei retele Wi-Fi atunci cand doriti sa 
va conectati la internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurarea setarilor initiale 
In cazul unor probleme grave ale software-ului, aveti posibilitatea sa reveniti la setarile 
din fabrica. In acest fel, se va sterge tot continutul: descarcari, evenimente create. 
Pentru a reseta este nevoie sa urmati urmatorii pasi: 
1) Inchideti tabelta 
2) Apasati simultan timp de 10 secunde urmatoarele 3 taste: “ Stand By ” , “ VOLUME 

- “ si “ VOLUME + ”. 
3) Utllizati tastele  “ VOLUME - “ si “ VOLUME + ” pentru a selecta di meniu optiunea“ Revenire la 

conditiile initiale ” . Apasati tasta  “ BACK ” pentru confirmare. 

4) Pe urmatoarea pagina selectionati “ SI. CANCELLA TUTTI I DATI ” si confirmati cu 
tasta “ BACK ”.  

ATENTIE! La prima pornire dupa resetare, tableta va efectua automat instalarea 
aplicatiilor Chicco. Asteptati finalizarea operatiunii care poate dura cateva minute. 
 

Curatarea si mentenanta tabletei 
 Pentru curatarea carcasei de plastic se poate folosi o carpa moale si uscata. Pentru 
ecran puteti folosi lavete speciale pentru lentile sau camera foto. 
 

UTILIZAREA DE CATRE COPIL 
 

Accesul la profilul pentru copil 
In exemplul care urmeaza s-au creat 2 profile dar se pot crea mai multe profiluri. 
Pentru a accesa primul profil este de ajuns sa glisati balonul. Acelasi lucru este 
valabil si pentru al doilea profil. Vi se va cere sa inserati o parola, daca parintele a 
decis sa protejeze conturile copiilor. Utilizarea unei parole este optionala si se poate 
modifica din sectiunea “Gestione Profili”.ATENTIE: Trebuie creat cel putin un profil de copil 

pentru a avea acces la jocurile pentru copii. Pentru a-l creea accesati  PARENTAL CONTROL  cum am 
explicat mai devreme. 

 

 

Iconita cu balonase permite intoarcerea la meniul in care se selecteaza profilul 

 

Aria de jocuri este structurata intr-o maniera simpla in asa fel incat permite utilizarea tabletei de 
catre cei mici. Toate zonele sunt vorbitoare.  Copilul nu trebuie sa sties a citeasca. 
Sectiunile “apprendimento”, “giochi”, “creatività”, “musica” si “ebook” contin 
aplicatii dezvoltate de Chicco selectate in functie de continut..  

“altre app” este sectiunea in care se regasesc aplicatii precum calendar, calculator etc . 
“galleria”este sectiunea in care se regasesc toate fotografiile facute de Happy Tab. Pentru a le 

sterge atingeti fotografi 2 sec, simultan ducand o in cos si confirmati cu tasta OK 
 

“fotocamera” este sectiunea care va permite sa activati camera foto. Fotocamera se 
poate activa prin butonul verde din coltul din dreapta sus. 
Dupa ce ati activat camera foto, pe ecran va aparea 3 simboluri ca in imaginea de 
mai jos: 
- Cercul de sus daca este apasat activeaza camera frontal pentru selfieuri. 
-  Cercul central permite efectuarea unei poze, ca si alternative la butonul verde din dreapta sus.  
-  Simbolul camerei foto de jos va permite sa efectuati poze in modul Panoramic sau 

sa alegeti intre optinuea de fotografiere sau inregistrare video. 

 

Baterie litiu integrata 3,7 V  3000 mAh 
Camera dubla foto/videocamera 2 Mpx e 0.3 Mpx 
Port Micro USB 
Microfon si boxe integrate 
Wi-Fi standard 802.11 b/g/n integrat 
G-Sensor integrat 
Conectabila la PC prin cablu 
Sistem operativ: Android 4.4 
 

Legenda: 
 

Curent continuu 
 

Conform cu normele CE si modificarile ulterioare 
 

Numero identificativo organismo notificato 

 

CONFORM DIRECTIVEI 2006/66/EC (SI MODIFICARILOR ULTERIOARE). 
 

                 Simbolul cosului de gunoi barat aflat pe baterii sau pe ambalajul produsului indica                   
faptul ca atunci  cand  bateriile sunt terminate,  ele nu se arunca impreuna cu deseurile 
menajere, ci trebuie sa se recicleze in centre specializate sau  sa le returneze la magazine 
atunci cand se doreste achizitia altor baterii noi. Un eventual symbol chimic Hg, Cd, Pb,  postat  
sub simbolul cosului de gunoi barat indica substanta continuta de baterie, Hg=Mercurio, 
Cd=Cadmio, Pb=Plumb. Utlizatorul  este responsabil ca bateriile uzate sa fie duse la centre de 
colectare si reciclare.  

Colectarea adecvata diferentiata pentru transmiterea ulterioara a bateriilor uzate 

pana la reciclare, tratare si eliminareajuta la evitarea posibilelor efecte negative 

asupra mediului inconjurator si asupra sanatatii umane. Aruncarea acestor baterii ca 

deseuri casnice va dauna mediului inconjurator si a sanatatii umane. Pentru 

informatii mai detaliate cu privire la sistemele de colectare disponibile, contactati 

serviciul de eliminare a deseurilor locale sau la magazinul de unde ati achizitionat. 

 

ACEST PRODUS ESTE CONFORM DIRECTIVEI 2012/19/UE.  

 Simbolul cosului de gunoi barat aflat pe produs indica   faptul ca atunci  cand  
produsul si-a terminat durata de viata,  el nu se arunca impreuna cu deseurile 
menajere, ci trebuie sa se recicleze in centre specializate pentru aparate electrice si 
electronice sau  sa le returneze la revanzator. Utlizatorul  este responsabil ca 
aparatul uzat sa fie dus la centre de colectare si reciclare.  
Colectarea adecvata diferentiata pentru transmiterea ulterioara a aparatelor uzate 

pana la reciclare, tratare si eliminareajuta la evitarea posibilelor efecte negative 

asupra mediului inconjurator si asupra sanatatii umane. Aruncarea acestor aparate 

illegal pot sa va aduca amenzi si dauneaza mediului inconjurator si a sanatatii 

umane. Pentru informatii mai detaliate cu privire la sistemele de colectare disponibile, 

contactati serviciul de eliminare a deseurilor locale sau la magazinul de unde ati 

achizitionat. 
 

Declaratia de 
Conformitate Mod. 07579  

Prin prezenta Artsana S.p.A. declara ca acest produs este conform cu normele si standardele 

europene conform Directivei 1999/5/CE.  Conform acordului Directivei Comisiei Europene 

N°2000/299/EC din 06/04/2000 banda de frecventa utilizata de acest pprodus este armonizata 

in toate tarile UE facand parte din clasa de produse nr.1 si poate fi utilizat in toate tarile din 

Comunitatea Europeana.  

Copia acestei declaratii de conformitate complete poate fi vizualizata la adresa: 
www.chicco.com – “sezione Prodotti”. 
 

Garantia  

Produsul are o garantie de 2 ani la defectele de fabricatiei, de la data  achizitiei (data 
facturii de achizitie, a bonului fiscal sau a altui document de achizitie)  

Garantia nu acopera eventualele defecte cauzate de uzura normal, utilizare 
anormala sau impoprie, eventualele accidente (ex cazaturi) sau expunerea la 
factori externi (ex apa), malware (virus sau aplicatii care dauneaza tabletei 
,reparatii effectuate de personal neautorizat. 



La batteria essendo un componente soggetto a normale usura è garantita solo per 
i sei mesi successivi alla data di acquisto. 


