
 

                                                          

 

Trusa reparatii smartphone 122 piese 
cod SPRT-PHONE-122  

 Manual de utilizare 
 

This manual is available in English on www.spacer.ro 

•    Caracteristici:  

•    Material: plastic+metal  

•    Dimensiuni: 15.5 x 9cm 

Continutul trusei 1 x cap surubelnita magnetic 

 1 x cap extensie magnetic 

 1 x magnetizator/demagnetizator 

 1 x arbore flexibil de extensie 

 1 x priza cu manson hexagonal 

 1 x penseta antistatica 

 3 x spudger/instrument pentru desfacut display 

 5 x clipsuri triunghiulare ultra subtiri 

 4 x clipsuri triunghiulare normale 

 1 x tabla magnetica pntru suruburi 

 1 x pin extractie SIM 

 1 x ventuza 

 3 x capete de surubelnita TorxTR 

 98 x capete de surubelnita 
 

 

 

Continut ambalaj: Trusa de reparatii smartphone, manual de utilizare 

Instrucțiuni de utilizare 

1.     Desfaceti cutia produsului si scoateti-l din ambalaj 

2.     Cautati ustensila necesara operatiunii pe care urmeaza sa o efectuati 

3.     Folositi intotdeauna manusi electrostatice cand reparati dispozitive electronice 

4.     Dupa utilizare asezati piesele in cutia originala si depozitati-o in locuri inaccesibile copiilor. 

Precauții 

A se feri de copii și de animalele de companie. 

Feriți produsul de umiditate. Nu expuneți produsul la ploaie sau la aer încărcat cu umiditate. Feriți produsul de lichide. 

Feriți produsul de foc și de sursele de căldura. Nu apropiați produsul de foc sau de alte surse de încălzire (sobe, calorifere et.) 

Aruncarea produsului. Nu aruncați produsul sau celelalte componente electronice împreună cu gunoiul menajer. Folosiți doar 
centrele specializate pentru colectarea deșeurilor electronice. 

ELIMINARE DESEURI: 
Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate 

separat de deșeurile menajere.  Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare 

desemnat de autoritățile locale. Pentru informatii despre centrele locale de colectare va rugam contactati primaria localitatii dvs. sau 

accesati pagina www.ecotic.ro 

Prin prezenta, declaram ca produsul nostru este in conformitate cu Directiva 2014/30/EU. 
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