
Manual de utilizare
CGM EP-1101

Sistem Proiector Hi/Lo
Design Inovator si Grad ridicat de Portabilitate

Sistem Bio Technologic Avansat de Incalzire
Sistem Proiector pentru Punctele de Aplicare ale Corpului





Pentru a evita riscul producerii unui incendiu, in afara de husa din dotare a proiectoarelor externe,

nu acoperiti produsul cu nici un alt obiect din material textil cum ar fi o patura sau haina.

Folositi acest produs respectand instructiunile de folosire.

Nu folositi componente care nu sunt aprobate de producator.

Este recomandata supravegherea copiilor de catre parinti atunci cand este folosit acest aparat.

A nu se lasa la indemana copiilor.

Consultati-va medicul de familie inainte de folosirea produsului daca suferiti de o tumoare maligna, febra, alergii, astenie, 

alte sensibilitati ale corpului dumneavoastra sau daca sunteti conectat la un aparat de mentinere in viata.

Nu folositi acest aparat in medii toxice sau chimice.
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Masuri de Precautie
Inainte de a folosi acest produs
pentru siguranta dvs. va rugam

cititi manualul de utilizare

Urmatoarele atentionari sunt destinate sigurantei si protectiei utilizatorului si a prevenirii defectiunilor aparatului.

A se citi acest manual cu atentie pentru o folosire corecta a acestui produs.

Aceste instructiuni sunt dupa cum urmeaza:

gradul foarte ridicat de producere a unor accidente si leziuni provocatoare de moarte in urma nerespectarii instructiunilor de folosire.

exista posibilitatea producerii unor leziuni provocatoare de moarte in urma nerespectarii instructiunilor de folosire.

exista posibilitatea producerii unor leziuni usoare sau a defectarii produsului in urma nerespectarii instructiunilor de folosire.

Urmati instructiunile de mai jos pentru a reduce riscul producerii socului electric.

Riscuri

Avertismente

Prudenta

Riscuri

Avertismente

Nu introduceti ace sau alte metale in aparat.

Nu folositi aparatul in incaperi cu umiditate ridicata sau in baie.

Acoperiti intotdeauna proiectoarele cu husa din dotare pentru a evita contactul direct al pielii 

care poate determina arsuri.

Nu folositi proiectorul extern direct pe ochi sau in zona ochilor.

Pentru a evita socul electric sau arsurile aveti grija ca mainile sa fie uscate si sa nu trageti direct de 

firul cablului de alimentare atunci cand il scoateti din priza.

Intrerupeti folosirea aparatului pe timp de furtuna, cand fulgera sau in timpul unui cutremur.



Masuri de Precautie

3

Masuri de Precautie

Prudenta

Sunati la Centrul Ceragem pentru solicitari legate de inspectie si service in urmatoarele cazuri:
- ati scapat produsul pe jos sau l-ati lovit;
- aparatul a intrat in contact cu lichide;
- butonul de pornire si cablul de alimentare sunt defecte;
- produsul nu functioneaza, prezinta o defectiune

Tineti cablul de alimentare departe de resouri si calorifere

Nu incercati sa dezasamblati, sa modificati sau sa reparati produsul

A se contacta centrul Ceragem in cazul in care aparatul prezinta defectiuni.

Pentru a evita riscul arsurilor: nu folositi proiectorul pe o singura parte a corpului mai mult de 5 minute

Pentru a evita riscul ranirii sau al distrugerii aparatului, nu il loviti si nu va urcati cu picioarele pe el

Nu folositi proiectorul pe suprafata nici unui aparat de incalzit sau pe saltele electrice

Scoateti aparatul din priza atunci cand nu il folositi.

Setarea aparatului la o temperatura foarte inalta poate creste riscul arsurilor,

indeosebi pentru copiii sau persoanele care au pielea sensibila.

Pentru a evita riscul arsurilor nu este recomandata utilizarea indelungata de catre

copiii si adultii care au pielea sensibila sau care nu stiu sa regleze temperatura proiectorului.

Intrerupeti folosirea aparatului si consultati medicul de familie daca prezentati simptome anormale in 

timpul folosirii acestui dispozitiv. 

Pentru a evita riscul producerii socului electric sau al unui incendiu nu indoiti foarte mult cablul de 

alimentare sau alte fire din exterior.

Tineti aparatul departe de obiecte inflamabile (lumanari, tigarete, alcool) si de lichide.

Nu aşezaţi obiecte grele sau ascuţite pe acest produs..

Nu este recomandata folosirea acestui aparat de mai mult de 1-3 ori pe zi.

Nu aplicati o forta excesiva asupra aparatului.

Verificati tipul de voltaj inainte de instalare. (Exista riscul producerii unor defectiuni sau a unui incendiu.)

Nu trageti de cablul proiectorul extern cand il folositi.(Exista riscul producerii unor defectiuni.)

Nu aplicati o forta excesiva asupra proiectorului extern. (Exista riscul producerii unor defectiuni.)

Este recomandata supravegherea copiiilor de catre adulti atunci cand folosesc acest aparat.

Acest produs are o suprafaţă încălzită. Pentru a se evita vătămarea corporală sau arsurile, persoanele insensibile la 

căldură nu trebuie să folosească acest produs.

Atentionari speciale si in cazul compartimentului de depozitare, deoarece

exista riscul producerii de leziuni la nivelul degetelor si al altor parti ale corpului.
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Acest aparat nu este destinat folosirii de catre copii, persoane cu disabilitati fizice, senzoriale si 
psihice, sau fara experienta si care nu au primit avizul si nu sunt sub supravegherea persoanelor 
responsabile de siguranta acestora.
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I. Prezentarea Produsului

1. Caracteristici

2. Componente

3. Functii



1. Caracteristici
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Design Rafinat si Grad Inalt de Portabilitate

Interfata prietenoasa

Utilizarea conectorului printr-o singura apasare

Inaltator Proiector Superior/Inferior pentru controlul presiunii

Controlul temperaturii in grade Celsius

Sistem Bio-Technologic Avansat de Incalzire

LED cu consum redus de energie si cu durata de viata lunga

Sistem Proiector pentru punctele de aplicare ale corpului



2. Componente
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Corpul dispozitiv ului principal

Cablul de alimentare

Suport ajustabil în înălţime

Proiector cu 9 sfere

Husa proiector

Centura abdominala Sac pentru praf

Manual de instructiuni
Manual secundar

Ghid pentru punctele de aplicare

Proiector cu 3 sfere

User
Manual



3. Functii
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1. Buton de Start/Pauza

2. Temperatura 
 proiectorului cu 3 sfere

8. Temperatura
 proiectorului cu 9 sfere

5. Buton pentru reglarea
 duratei in modul Manual

6. Puncte de Aplicare

10. Afisaj al Modului
 Automatic/Manual

11. Buton 
 selectare mod

13. Durata
 presopunctura

12. Buton pentru reglarea
 duratei in modul Automat

4. Timpul ramas

7. Buton Pornire/Oprire semnal acustic

9. Buton Pornire/Oprire si 
 de reglare a temperaturii 
 proiectorului cu 9 sfere

3. Buton Pornire/Oprire 
 si de reglare a temperaturii
 proiectorului cu 3 sfere



3.1 Funcţii
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1 Buton de Start/Pauza Buton de punere in functiune a aparatului.

Timpul ramas Indica timpul ramas atat pentru modul Automat cat si pentru modul Manual4

Buton pentru reglarea duratei in modul Manual Prin rotirea butonului se seteaza modul Manual de la 5 minute la 2 ore de utilizare5

Buton Pornire/Oprire semnal acustic Buton de pornire si de oprire al semnalului sonor7

6 Puncte de aplicare Indica punctele de aplicare in modul Automat

3
Buton Pornire/Oprire si setare 
temperatura proiector cu 3 sfere

Buton pornire/oprire a proiectorului cu 3 sfere. Prin rotirea aceluiasi buton 
se poate regla temperatura sferelor de la 30 la 60

Afisaj al modului Automat/Manual Indica modul de operare curent10

9
Buton Pornire/Oprire si setare 
temperatura proiector cu 9 sfere

Buton pornire/oprire a proiectorului cu 9 sfere Prin rotirea aceluiasi buton 
se poate regla temperatura sferelor de la 30 la 60

Buton pentru selectare mod Buton de selectare a modului Automat/Manual11

8 Temperatura proiectorului cu 9 sfere Indica temperatura curenta/actuala si temperatura setata 
a celor 9 sfere

Buton pentru setarea duratei in modul Automat
Buton de selectie a timpului, intre 2 puncte de aplicare de la 1, 2, 3 
minute pentru Modul Automat12

2 Temperatura proiectorului cu 3 sfere Indica temperatura curenta si temperatura setata a celor 3 sfere

Durata presopunctura Afiseaza durata pentru punctele de aplicare in modul Automat13



1. Instalarea

2. Utilizarea produsului

3. Modul Manual

4. Modul Automat

5. Afisarea Mesajelor

II.Instalarea si Utilizarea produsului
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1. Instalarea

- Instalarea produsului se va face pe o suprafata plata.
- Evitati instalarea in locuri umede sau prafuite.Prudenta

Deschideti compartimentul de depozitare si 
scoateti proiectorul cu 9 sfere, proiectorul 
cu 3 sfere si cablul de alimentare.

Conectati mufele proiectoarelor in intrarile
desemnate, fiecare mufa in locasul sau.

Conectati mufa cablului de alimentare in locasul situat
pe partea dreapta a corpului dispozitivului principal.

Conectati la priza cablul
de alimentare al aparatului.

2

4

1

3

Conectarea/introducerea cablului de alimentare la priza dupa ce a fost 
apasat intrerupatorul poate produce defectiuni aparatului.Prudenta

Avertisment
Riscati sa va raniti sau sa       stricati produsul daca atingeti
intrarile conectoarelor pentru proiectoare.

Inainte de a porni aparatul se conecteaza mai intai cablurile proiectoarelor cu 9 si cu 3 sfere.

220-240V~
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2. Utilizarea Produsului

Apasati intrerupatorul situat
in partea dreapta a dispozitivului
pentru a-l porni

Setarea temperaturii de la 30-60 C
se poate face rotind butonul desemnat
acestei operatiuni
(Pentru ambele moduri Automat/Manual)

Reglati temperatura rotind butonul
Pornit/Oprit situat in dreptul afisajului
care indica temperatura proiectoarelor

Odata aprins LED-ul de pe butonul
Start/Pauza apasati acest buton
pentru inceperea programului.

(setare implicita: Modul Automat)

2

4

1

3 Puteti controla semnalul acustic
de la butonul Pornit/Oprit
(Pentru modul Automat si pentru cel Manual)

Oprirea temporara a aparatului:
1. Apasati butonul Start/Pauza pentru a opri aparatul pentru scurt timp in orice moment.
2. Cand este aflat in Pauza indicatorul de timp se va aprinde si va clipi intermitent.
3. Celelalte butoane nu vor fi functionale atunci cand aparatul este trecut pe modul Pauza.
4. Apasati butonul Pauza pentru reinceperea programului.
 Produsul se va opri automat dupa 10 minute atunci cand se afla in modul Pauza.

5

220-240V~
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3. Modul Manual

Dupa ce ati pornit aparatul de la intrerupator apasati butonul Start/Pauza.1

2 Modul Manual functioneaza intre 5 si 120 minute.
Aparatul se va opri automat odata
cu trecerea timpului setat anterior.

3  Pentru a reporni aparatul apasati butonul 
Start/Pauza si repetati pasii 1 si 2.

4  Dupa ce ati terminati de folosit produsul
opriti-l apasand intrerupatorul de alimentare.

220-240V~
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4. Modul Automat

Proiectorul va reveni automat la setarile precedente pentru 
temperatura si presiune de aplicare. Temperatura poate fi reglata 
intre 30-60 C iar timpul dintre punctele de aplicare poate fi setat 
la 1, 2, 3 minute in functie de preferinta dumneavoastra.

2

Pe afisajul ce indica punctele de aplicare de la 1 la 15 un semnal luminos va indica trecerea de la un punct de aplicare la altul potrivit timpului setat3

4 Puteti trece de la Modul Automat chiar in timpul functionarii acestuia la cel Manual apasand butonul Mod.

1 Puteti trece la Modul Manual in timpul functionarii
Modului Automat apasand pe butonul Mod

Auto

Manual

A

M

Auto

Manual

A

B

Mode

Mode

1

2

3



Cantitatea de curent a proiectorului a depasit limita normala
a alimentarii. Un semnal sonor se va porni de doua ori pe
secunda timp de 5 secunde iar proiectorul se va opri automat.

Temperatura corpului dispozitivului central a depasit 80 C
Un semnal acustic se va porni de doua ori pe secunda
timp de 5 secunde si dispozitivul se va opri automat.

Senzorul intern are o problema. Un semnal acustic se va porni de doua ori pe secunda 
timp de 5 secunde iar proiectorul se va opri automat

Descriere
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5. Afisarea Mesajelor

Mesaje

-9

SE

Temperatura proiectorului este sub 10 C.

tH

Contactati centrul Ceragem pentru inspectie si 
reparatii.

Contactati centrul Ceragem pentru inspectie 
si reparatii.

Acesta va incepe sa functioneze normal pe masura ce se va incalzi.

PH

CH

Contactati centrul Ceragem pentru inspectie 
si reparatii.

Contactati centrul Ceragem pentru inspectie si reparatii.

Temperatura proiectorului a depasit limita temperaturii
maxime (70 C) cu mai mult de 10 C.
Semnalul acustic va porni de doua ori pe secunda timp de
5 secunde iar apoi aparatul se va opri automat
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1. Lista personala de inspectie

2. Intretinere si Specificatii

3. Garantia Produsului

III. Intretinere
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1. Aparatul nu functioneaza normal?

Deconectaţi şi reconectaţi cablul de reţea.

Deconectaţi şi reconectaţi cablul de reţea.

Deconectaţi şi reconectaţi proiectorul extern.

Apăsaţi butonul buzerului pentru verificarea sunetului.

2. Nu functioneaza proiectorul extern?

Aparatul nu porneste
(aparatul nu primeste curent)

Produsul se opreste brusc in timpul

folosirii /Butoanele nu functioneaza

Buzerul nu sună.

Ati conectat in mod corespunzator proiectorul extern? Reconectati proiectorul extern.

Scoateti cablul de alimentare si conectati-l din nou la priza.

Ati conectat cablul de alimentare la priza?

Ati atasat corespunzator proiectorul la corpul principal?

Ati verificat daca s-a aprins (daca functioneaza) LED-ul situat pe butonul "Start/Pauza" 

Este aprins afisajul temperaturii?

Ati setat proiectorul la temperatura optima de 45-55 grade Celsius?

S-a aprins LED ul de pe butonul semnalului sonor?

Sunt lampile proiectoarelor aprinse?

S-au incalzit pietrele de jad de pe proiectoarele externe?

Verificati daca exista defectiuni ale carcaselor proiectoarelor.

Sunt toate afisajele oprite ?

S-au stins lampile proiectoarelor externe ?

Este intrerupatorul oprit ?

Ati scos din priza cablul de alimentare ?

Lista individuala/personala de verificare inainte de a utiliza produsul:

Lista de inspectie proprie dupa ce utilizati produsul:

Inainte de a trimite produsul la centrul Ceragem pentru service:

(Verificati daca dispozitivul este Pornit)

Verificati daca ati conectat cablul de alimentare.

Verificati daca butonul de alimentare este pornit.

Incercati sa conectati cablul de alimentare la o alta priza.

1.Lista de verificare proprie inainte de folosire



Acest produs este un "aparat de termomasaj"

Specificatii Tehnice

Acest produs este un "aparat de termomasaj"Acest produs este un "aparat de termomasaj"Acest produs este un "aparat de termomasaj"Acest produs este un "aparat de termomasaj"Acest produs este un "aparat de termomasaj"Acest produs este un "aparat de termomasaj"
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2.Intretinere si Specificatii

CGM EP-1101Model

Cablu de reţea: 1,830 mm 

Cablu proiector extern: 2,700 mm

aparat de termomasajNume Produs

220-240V~, 50/60Hz Tensiune

250V, 1.6ASiguranta

Max 48WConsum

30°C - 60°CTemperatura

Lungime Cablu

Corp principal: 551 mm x 216 mm x 249 mm (±10 mm) 
Proiector cu 9 sfere: 302 mm x 132 mm x 65 mm (±10 mm)
Proiector cu 3 sfere: 230 mm x 101 mm x 65 mm (±10 mm)

Corp principal: 3.87 Kg (±0.1 Kg)
Proiector cu 9 sfere: 0.86 Kg (±0.1 Kg)
Proiector cu 3 sfere: 0.52 Kg (±0.1 Kg)

Dimensiunea 
Produsului

Greutatea
Produsului

Ceragem/Republic of KoreaProdus in

Acest produs este un "aparat de termomasaj"

Nu expuneti aparatului la soare si la umiditate pentru a evita decolorarea aparatului si eventuale defectiuni.

Depozitati aparatul in interior la temperatura camerei.

In contact cu obiectele inflamabile acest produs se poate defecta si va poate provoca rani grave

Intretinerea produsului:



CGM EP-1101

CAP. I. DATELE DE IDENTIFICARE ALE CUMPARATORULUI :

1.1. Nume şi prenume : 
Adresa1 : 

CAP.II. DENUMIREA PRODUSULUI ŞI ELEMENTELE DE IDENTIFICARE :

2.1. Denumirea produsului: aparat personal de termomasaj
2.2. Elementele de identificare: Tip : 
              Nr. serie :
2.3. Producătorul şi vânzătorul sunt exoneraţi de obligaţia lor privind garanţia,
     dacă: defectarea s-a produs ca urmare a nerespectării instrucţiunilor de instalare şi utilizare sau 
     ignorarea specificaţiilor tehnice; sigiliile şi elementele de identificare ale firmei noastre nu sunt 
     intacte; s-au defectat în urma folosirii unor subansambluri, componente sau consumabile neavizate 
     de producător; s-au defectat în urma supraatacării componentelor electronice; nu s-a efectuat în 
     termenul stabilit operaţiunea de curăţare obligatorie; prezintă deteriorări mecanice; s-au deteriorat 
     în urma unor cataclisme, catastrofe, accidente, incendii.
2.4. Nu suntem răspunzători de eventualele incompatibilităţi între produsele
     comercializate de noi şi produsele comercializate de alte firme sau de instalarea
     necorespunzătoare a aparatelor.

CAP.III. CONDIŢIILE DE ACORDARE A GARANŢIEI :

3.1. Garanţia se acordă conform legislaţiei române in vigoare la data cumpărării
3.2. Perioada de garanţie este de 2 ani de la data achiziţiei.
3.3. Cumpărătorului i-au fost probate funcţionarea corespunzătoare a produsului şi
      i s-a explicat modul de utilizare. Cumpărătorul a verificat inventarul de livrare al produsului inclusiv 
      existenţa manualului de utilizare in limba română.
3.4. Prezentul produs are in componenţă subansambluri electronice şi mecanice delicate care necesită 
     respectarea cu stricteţe a condiţiilor de manipulare, transport, întreţinere şi reparaţii prevăzute în 
     manualul de instrucţiuni.
3.5. Se anulează garanţia pentru daune provocate din următoarele cauze:
   a)  Nerespectarea condiţiilor de la punctul 3.4.
   b)  Intervenţii sau reparaţii executate de persoane neautorizate de producător;
   c)  Deteriorări termice, mecanice si plastice ale produselor datorate incendiilor, accidentelor, vibraţiilor, 
       intemperiilor sau neglijenţei în utilizare.
   

3. Garanţia produsului

CERTIFICAT DE GARANŢIE

CONTRACTUL DE GARANŢIE AL PRODUSULUI ESTE ATAŞAT ANEXAT
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   d)  Folosirea de surse de alimentare şi baterii sau alte accesorii decât cele aprobate de producător.
   e)   În cazul în care produsul prezintă urme de contact cu lichide.
3.6. Necompletarea sau completarea incorectă a certificatului de garanţie atrage răspunderea 
      vânzătorului.
3.7. Durata medie de utilizare a produsului este de........ani. Vânzătorul asigură,
      pentru perioada egală cu durata medie de utilizare, calculată de la data vânzării ultimului lot de 
      produse direct sau prin terţi abilitaţi, piesele de schimb aferente şi service-ul necesar
      (gratuit în perioada de garanţie, contra cost - in rest).

3. Garanţia produsului
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CAP.IV. CONDIŢIILE DE ACORDARE A GARANŢIEI :

4.1. În perioada de garanţie ( 2 ani de la data achiziţiei), vânzătorul este obligat
     faţă de cumpărător, în cazul reclamării produsului să suporte toate cheltuielile
     pentru punerea in funcţiune,întreţinerea repararea sau înlocuirea acestuia,
     precum si cheltuielile de manipulare, diagnosticare, expertizare, montare, ambalare şi transport 
     aferente.
4.2. În cazul prezentării produsului pentru reparaţie în perioada de garanţie, cumpărătorul are obligaţia 
     de a prezenta produsul însoţit de certificatul de garanţie în original şi documentul de plată în 
     original eliberate la data cumpărării produsului.
4.3. Perioada de garanţie se prelungeşte cu timpul scurs de la data predării produsului la unul din 
     punctele de service până la data repunerii în stare de funcţionare a produsului.
4.4. Prelungirea perioadei de garanţie se înscrie în certificatul de garanţie
4.5. Perioada de garanţie se reduce la jumătate dacă produsul a fost folosit în scop comercial.
4.6. Vânzătorul se obligă să asigure repararea sau înlocuirea gratuită a
     produselor, după expirarea termenului de garanţie în cazul în care defecţiunea
     s-a datorat unor vicii ascunse confirmate prin expertize tehnice efectuate
     de un organism tehnic neutru, apărute în cadrui duratei medii de utilizare a acestora, caz in care 
     cheltuielile aferente vor fi suportate de vânzător fără a-l exonera de răspundere pe producător.

CAP. V. DATELE DE IDENTIFICARE ALE UNITAŢII SPECIALIZATE CARE
          ASIGURĂ ACTVITĂŢILE DE SERVICE PENTRU PRODUS :

5.1. Denumire :
5.2. Sediu :
5.3. Cod fiscal :
5.4. Telefon /fax /e-mail :



3.1. Garanţia se acordă conform legislaţiei române in vigoare la data cumpărării
3.2. Perioada de garanţie este de 2 ani de la data achiziţiei.
3.3. Cumpărătorului i-au fost probate funcţionarea corespunzătoare a produsului şi
      i s-a explicat modul de utilizare. Cumpărătorul a verificat inventarul de livrare al produsului inclusiv 
      existenţa manualului de utilizare in limba română.
3.4. Prezentul produs are in componenţă subansambluri electronice şi mecanice delicate care necesită 
     respectarea cu stricteţe a condiţiilor de manipulare, transport, întreţinere şi reparaţii prevăzute în 
     manualul de instrucţiuni.
3.5. Se anulează garanţia pentru daune provocate din următoarele cauze:
   a)  Nerespectarea condiţiilor de la punctul 3.4.
   b)  Intervenţii sau reparaţii executate de persoane neautorizate de producător;
   c)  Deteriorări termice, mecanice si plastice ale produselor datorate incendiilor, accidentelor, vibraţiilor, 
       intemperiilor sau neglijenţei în utilizare.
   

Această marcă ce apare pe produs sau pe documentaţia acestuia, interzice aruncarea produsului
după terminarea duratei de viaţă la reziduurile menajere. Pentru a preveni afectarea mediului sau a sănătăţii, reciclaţi 
aparatul cu responsabilitate, pentru a susţine reutilizarea resurselor materiale.

Pentru detalii privind locul de reciclare şi modul reciclării ecologice a acestui produs, utilizatorii casnici trebuie să 
contacteze autorităţile locale sau vânzătorul de la care au achiziţionat acest produs.
Utilizatorii în scopuri comerciale trebuie să contacteze furnizorul lor şi să verifice termenii şi condiţiile contractului de 
achiziţionare. Acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri comerciale.
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3. Garanţia produsului

CAP. VI. SERVICII CU PLATĂ :

6.1. Reparaţiile vor fi efectuate contra cost dacă produsul s-a defectat din
     neglijenţa utilizatorului.
6.2. Dacă defectul provine din neglijenţa utilizatorului, societatea va percepe, de asemenea, un preţ de 
     livrare pentru produse şi pentru orice alte cheltuieli legate de reparaţie.

Prezentul certi�cat de garanţie ţine loc de contract între părţi.

De asemenea sunt de acord ca datele mele personale să poată � transmise către 
alte centre de service sau distribuţie CERAGEM

: Clientul declară cu această ocazie primirea tuturor detaliilor referitoare la instalarea, 

punerea în funcţiune şi utilizarea corespunzătoare a bunurilor achiziţionate precum şi 

a specificaţiilor tehnice, instrucţiunilor de utilizare şi folosire.

 Clientul este de acord ca orice intervenţie în perioada de garanţie să se 

efectueze doar de către specialişti agreaţi de firma noastră.

Data cumpărării :

Locul cumpărării :

SEMNĂTURA CUMPĂRĂTORULUI

SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA VÂNZĂTORULUI

SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA IMPORTATORULUI

21



OBSERVATII

22



23

OBSERVATII



http://www.ceragem.net

TEL : 

FAX : (82)41-523-2560

(82)41-523-2550

177-14 Osaekdang-ri, Seongger-eup, Seobuk-gu
Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Korea

Sediu central

Uzină
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