Declarație de Conformitate
Noi, BrandBox SRL, cu sediul în București, Bd. Mărășești, Nr. 42/Bl.1/Ap.54,
Punct de lucru:Str. Alunișului, Nr.2A, Sat Tamași, Comuna Corbeanca, Ilfov, cod
fiscal RO 17900546, Nr. Inreg. Reg. Com J40/14704/2005 asigurăm, garantăm și
declarăm pe propria răspundere că produsul:
Electric insectkiller – Distrugător insecte
este conform cu prevederile Directivelor:


89/336/EEC: Compatibilitate electromagnetică, cu amendamentele 92/31/EEC
și 93/68/EEC și
cu modificările ulterioare, fapt pentru care a primit
marcajul CE.

De asemenea este conform cu următoarele norme:
EN 60335-1: Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare Securitate. Partea 1: Norme generale.
EN 55014-1: Compatibilitate electromagnetică - Cerinţe pentru aparate
electrocasnice, scule electrice şi aparate similare. Partea 1: Emisie - Standard de
familie de produse.
EN 55014-2: Compatibilitate electromagnetică - Cerinţe pentru aparate
electrocasnice, scule electrice şi aparate similare. Partea 2: Imunitate - Standard de
familie de produse.
EN 61000-3-2: Compatibilitate electromagnetică (EMC) - Partea 3-2: Limite – Limite
pentru emisiile de curenţi armonici (curent de intrare al echipamentelor ≤ 16 A pe
fază).
EN 61000-3-3: Compatibilitate electromagnetică (EMC) - Partea 3-3: Limite –
Limitarea variaţiilor de tensiune şi a flickerului în reţelele publice de alimentare de
joasă tensiune pentru echipamente având un curent nominal ≤ 16 A.
Declarația este întocmită în conformitate cu prevederile EN 45014-2000, HG
1022/2002, HG 457/2003 și HG497/2003 reactualizate.
Locul si data emiterii declaratiei
Bucuresti – 10.06.2013

Bolocan Sergiu,
director general
BrandBoxSRL

Distrugător insecte cu ultraviolete
Certificat de Garanție
Instrucțiuni de Utilizare
Declarație de Conformitate

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
CERTIFICAT DE CALITATE ȘI GARANȚIE

Distrugator insecte cu ultraviolet

Nr. factură/bon____________din data_____________
Produs: Distrugator insecte cu ultraviolete
Termenul de garanție: 24 luni – persoane fizice, 12 luni – persoane juridice, de la data
vânzării, aparatul putând fi reparat sau înlocuit. Constatarea și reparația se va face la

Aparat insectocutor cu raze ultraviolete care foloseste principiul atragerii
insectelor zburatoare cu ajutorul luminii ultraviolete, inofensiva pentru
oameni si animale, insa foarte atragatoare pentru insecte. Acestea fiind
atrase in interior, se ating de grilajul metallic si sunt distruse instantaneu.
Aparatul poate fi fixat de carligul aflat in partea superioara a acestuia, la o
distanta de min. 1 - 1,5 metri de o alta sursa de lumina.

service-ul autorizat. Garanția se asigură numai cu condiția respectării de către cumpărător
a instrucțiunilor atașate și acceptă următoarele:
Garanția își pierde valabilitatea dacă se: desigilează aparatul, s-a defectat din manipulare
și transportare neglijentă (șocuri electrice, mecanice, termice, umiditate excesivă în spațiul
de lucru, introducerea de/în lichide, alimentarea la alte tensiuni și frecvențe mai mari decât
cele indicate, improvizații la cablurile (prizele) de alimentare cu energie electrică, utilizarea
aparatului în alte moduri sau locuri decât cele indicate, reparații neautorizate, etc.
Se asigură service post garanție.
Drepturile consumatorului sunt conforme prevederilor legale din L449/2003. Cheltuielile

S2 – destinate mici (tuburi 1 x 2w)
S4 – destinate mici (tuburi 1 x 4w)
S6 – destinate spatiilor mici (tuburi 1 x 6w)
M16 – destinate utilizarii profesionale, restaurante, magazine, cafenele
(tuburi 2 x 8w)
M40 - destinate utilizarii profesionale, restaurante, magazine, cafenele
(tuburi 2 x 20w)
B60 - destinate utilizarii profesionale, restaurante, magazine, cafenele
(tuburi 3 x 20w)

legate de transportul pâna la și de la service-ul autorizat, pentru reparare sau înlocuire, nu
intră în obligațiile vânzătorului sau a importatorului.
La solicitarea acordării garanției, este necesar să se prezinte aparatul în ambalajul
original (este obligatorie păstrarea ambalajului original pe durata garanției), însoțit de
certificatul de garanție, factura de achiziție și o scurtă prezentare scrisă a defectelor.
Durata medie de funcționare este de 3 ani.

Ștampilă/semnătură vânzător
Importator și Service Autorizat:
BrandBox SRL București
Bd. Mărășești, Nr. 20, Sector 4
Tel: 021 335 7905; Mob: 0745 665 003
e-mail:contact@antirozatoare.ro
web: www.antirozatoare.ro
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