
 
 

 
 

 

 

 

 Instrucțiuni de utilizare    RO  

               

Hama Stick de memorie „Classic”, USB 3.0 



G Instrucțiuni de utilizare 

1. Instrucțiuni de siguranță 

• Produsul este destinat exclusiv utilizării private, 
necomerciale. 

• Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor mici. Înghițirea 

accidentală poate duce la sufocare. Consultați imediat un 

medic dacă suspectați că produsul a fost înghițit. 

• Protejați produsul de murdărie, umiditate și supraîncălzire și 
utilizați-l numai într-un mediu uscat. 

• Nu utilizați produsul în imediata apropiere a încălzitoarelor 
sau a altor surse de căldură sau în lumina directă a soarelui. 

• Nu aruncați produsul și nu-l expuneți la șocuri majore. 

• Nu încercați să reparați singur produsul. Lăsați orice lucrare 

de service unor experți calificați. 

• Nu deschideți dispozitivul și nu continuați să îl utilizați dacă 
se deteriorează. 

• Aruncați imediat materialul de ambalare conform 
reglementărilor aplicabile la nivel local. 

• Nu modificați produsul în niciun fel. Acest lucru anulează 

garanția. 

•  Nu lăsați acest produs, ca toate produsele electrice, la 
îndemâna copiilor! 

2. Deconectarea 

Scoateți dispozitivul în siguranță, efectuând 

procedura necesară pentru sistemul dvs. de 
operare. 

Dacă nu faceți acest lucru, datele se pot pierde! 

3. System Requirements 

• USB Tip A: 
Windows 10 /8/7/Vista/XP 
Mac OS 9.x sau mai recent 

4. Pierderea garanției  

Hama GmbH & Co. KG nu își asumă nicio răspundere și 
nu oferă nicio garanție pentru daunele rezultate din 
instalarea / montarea necorespunzătoare, utilizarea 
necorespunzătoare a produsului sau din nerespectarea 
instrucțiunilor de operare și / sau a notelor de siguranță. 

5. Informații privind reciclarea 

Nota privind protectia mediului 
 După implementarea Directivei europene 
2002/96/UE și  2006/66/UE în sistemul juridic 

național, se aplică următoarele: 

Dispozitivele electrice și electronice, precum și 
bateriile, nu trebuie aruncate împreună cu 
deșeurile menajere. Consumatorii 

sunt obligați prin lege să returneze dispozitivele 

electrice și electronice,precum și bateriile, la 

sfârșitul duratei lor de viață, la punctele de 

colectare publice create în acest scop sau la 
punctul de vânzare.Detaliile privind acest aspect 

sunt definite de legislația națională a țării 
respective. Acest simbol de pe produs, manualul 
de instrucțiun sau pachet indică faptul că un 
produs este supus acestor reglementări. 
Prin reciclare, reutilizarea materialelor sau a altor 
forme de utilizarea dispozitivelor/bateriilor vechi, 
veți avea o contribuție importantă la 

protejarea mediului nostru
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 Dispozitivele de stocare Hama USB nu trebuie 
deconectate niciodată de la computer sau 
notebook în timp ce datele sunt transferate! 

Datele dvs. ar putea fi pierdute. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hama GmbH & Co KG 

86652 Monheim/ Germany 
 
 
 
 
 
 

 

Service & Support 

 www.hama.com

 +49 9091 502-0 
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  Toate marcile enumerate sunt marci inregistrate ale companiilor respective. 

Fac excepție erorile și omisiunile, care pot surveni modificări tehnice.Se aplică termenii noștri generali de livrare și plată.. 0
7

.2
0

 

http://www.hama.com/
http://www.hama.com/

