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Conditii generale de utilizare si garantie pentru detectoarele 
uRADMonitor modelul SMOGGIE 

 
uRADMonitor modelul SMOGGIE 
uRADMonitor SMOGGIE este o statie fixa de monitorizare a calitatii aerului, de dimensiuni reduse si de cost 
redus, care functioneaza cu o cantitate infima de electricitate. Aparatele vin cu conectivitate WIFI intr-o carcasa 
de plastic, rezistenta la intemperii. Inelul de fixare se poate prinde in perete folosind un singur surub.  

                                     
Conditii de utilizare 
Aparatele SMOGGIE pot fi alimentate prin mufa de USB folosind un adaptor de telefon de 5V si un cablu micro 
USB. Utilizarea trebuie facuta in conditii normale. Atentie la montarea in exterior, carcasa de plastic nu este 
etansa si patrunderea apei in interior va duce la distrugerea aparatului. Cand instalati aparatul afara asigurati-va 
ca deschiderea pentru admisia de aer este orientata in jos. 
Nu expuneti aparatul la o cantitate mare de praf cum e cea din centrele de prelucrare a lemnului. 
Nu expuneti aparatul la solventi,  sau la o cantitate mare de vapori concentrati ai unor substante chimice 
(acetona, vopsele, alcool, butan, propan, etc) pentru ca senzorii se pot uza sau masuratorile pot deveni 
neconcludente. 
Nu expuneti aparatul la socuri mecanice. 
Nu acoperiti orificiile de circulare a aerului.  
Asigurati-va ca ati conectat corect cablul de alimentare si cablul de retea si securizati-le impotriva vibratiile acolo 
unde este cazul. 
 
Conditii de garantie 
Termenul de garantie este din momentul livrarii produselor, conform datei mentionate in factura fiscala si pana 
la incheierea a 12 de luni de la data initiala, incluzand remedierea gratuita a oricaror defecte rezultate din 
proiectarea sau realizarea aparatelor sau a infrastructurii oferite. Pe tot parcursul utilizarii produsului, Magnasci 
SRL va oferi update-uri de firmware gratuit, cand acestea devin disponibile. 
 
Contact 
Pentru orice detalii sau nelamuriri, ne puteti contacta prin: 
Email: radu.motisan@magnasci.com  
Telefon: 0770420664. 
 
Va invitam sa va inregistrati pe forumul comunitatii uRADMonitor la www.uradmonitor.com/forum pentru a 
avea acces la diferite unelte software care pot fi folosite impreuna cu aparatul Dvs. 
 
Va multumim pentru suportul acordat proiectului uRADMonitor! 


