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Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
• Przed pierwszym włączeniem tego urządzenia prosimy uważnie przeczytać wszystkie wskazówki 

i zachować je do użytku w przyszłości.
• Nie wyrzucaj tej instrukcji. Jeśli urządzenie zmieni w przyszłości właściciela, przekaż mu również 

niniejszą instrukcję.
• Sprawdź, czy napięcie sieciowe, podane na tabliczce znamionowej urządzenia (na jego spodniej 

części) odpowiada napięciu sieciowemu w Twoim gospodarstwie domowym.

Uszkodzenia
• Po wypakowaniu urządzenia, sprawdź, czy nie jest ono uszkodzone.
• Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące prawidłowego działania urządzenia lub jeśli 

urządzenie jest w jakikolwiek sposób uszkodzone, nie używaj go. • Wyłącz urządzenie, wyciągnij 
kabel zasilający z gniazdka sieciowego i zwróć się do swojego sprzedawcy.

Umieszczenie urządzenia
• Urządzenie musi stać na równej, stabilnej powierzchni, gdzie nie jest narażone na wibracje.
• Nie ustawiaj urządzenia na pochyłej lub niestabilnej powierzchni, w przeciwnym wypadku może 

ono spaść na ziemię lub przewrócić się.
• Gniazdko sieciowe jest umieszczone w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne.

Temperatura
• Nie narażaj urządzenia na działanie skrajnie wysokich lub niskich temperatur. Postaw urządzenie 

w dostatecznej odległości od źródeł ciepła, takich jak np. kaloryfery lub grzejniki gazowe / 
elektryczne.

• Chroń urządzenie przed oddziaływaniem bezpośrednich promieni słonecznych i innych źródeł ciepła.

Otwarty ogień
• Nigdy nie ustawiaj na urządzeniu lub w pobliżu niego zapalonych świeczek i innych przedmiotów 

z otwartym ogniem.

Wilgotność
• Aby nie doszło do pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia produktu, nie narażaj 

tego urządzenia na działanie deszczu, wilgoci oraz kapiącej czy pryskającej wody. Nie kładź na 
urządzeniu żadnych przedmiotów napełnionych cieczą, np. wazonów.

• Jeśli do urządzenia przedostanie się ciecz, może spowodować jego poważne uszkodzenie. 
Natychmiast wyłącz zasilanie sieciowe urządzenia. Wyciągnij wtyczkę kabla zasilającego 
z gniazdka sieciowego i zwróć się do swojego sprzedawcy.

Wentylacja
• Aby nie doszło do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru na skutek przegrzania, zadbaj o to, 

aby otwory wentylacyjne nie były zakryte fi rankami lub innymi materiałami.
• Nie instaluj i nie ustawiaj tego urządzenia w biblioteczkach, zabudowanych szafach lub w innych 

zamkniętych pomieszczeniach. Zapewnij dostateczną wentylację urządzenia.

Bezpieczeństwo
• Przed podłączeniem/odłączeniem innych urządzeń lub przed przemieszczeniem urządzenia 

należy go zawsze odłączyć od zasilania sieciowego.
• W razie burzy odłącz urządzenie od gniazdka sieciowego.

Sieciowy przewód zasilający
• Zadbaj o to, aby urządzenie lub jego podstawa nie stały na sieciowym kablu zasilającym, 

ponieważ na skutek działania ciężaru urządzenia mogłoby dojść do uszkodzenia sieciowego kabla 
zasilającego i powstania niebezpiecznej sytuacji.

• Jeżeli kabel zasilający został uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego 
technika serwisowego lub inną osobę posiadającą wymagane kwalifi kacje, aby nie doszło do 
powstania niebezpiecznej sytuacji.
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Zakłócenia
• Nie umieszczaj radia na urządzeniach, które mogą spowodować zakłócenia elektromagnetyczne, 

ani w pobliżu nich.  W przeciwnym wypadku może dojść do negatywnego wpływu na działanie 
urządzenia, które może się przejawiać zakłóceniem obrazu lub dźwięku.

Bateria
• Istnieje ryzyko, że baterie wykorzystywane w tym urządzeniu mogą zostać z łatwością połknięte 

przez małe dzieci.
• Przechowuj baterie, których nie używasz, z dala od małych dzieci i zapewnij, aby zasobnik na 

baterie był wsunięty do urządzenia. W razie podejrzenia, że dziecko połknęło baterie, zwróć się 
natychmiast o pomoc do lekarza.

• Zlikwiduj rozładowane baterie w sposób podany w niniejszej instrukcji.

Słuchawki
• Długie słuchanie dźwięku ustawionego na wysoką głośność może doprowadzić do trwałego 

uszkodzenia słuchu.
• Przed założeniem słuchawek obniż głośność, następnie załóż słuchawki i powoli zwiększaj 

głośność na komfortowy poziom słuchania.

Nadzór
• Zadbaj o to, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem ani jego pilotem zdalnego sterowania.
• Nie pozwól, aby ktokolwiek, a w szczególności dzieci, wkładał do otworów i szczelin w pokrywie 

urządzenia jakieś przedmioty - mogłoby dojść do porażenia prądem elektrycznym ze śmiertelnymi 
następstwami.

Naprawa
• Aby nie doszło do porażenia prądem elektrycznym, nie usuwaj śrub na urządzeniu - urządzenie 

nie zawiera żadnych części, które mógłbyś naprawić we własnym zakresie. Wszelkie prace 
konserwatorskie powierz wykwalifi kowanym technikom serwisowym.

Konserwacja
• Przed czyszczeniem należy zawsze odłączyć urządzenie od gniazdka sieciowego.
• Nie używaj żadnych środków czyszczących o charakterze ściernym, ponieważ mogłyby one 

uszkodzić powierzchnię urządzenia.
• Do czyszczenia urządzenia nie używaj cieczy.

Produkt laserowy klasy 1
• To urządzenie wykorzystuje laser. Podczas używania elementów 

sterowania, dokonywania ustawień lub wykonywania czynności będących 
w sprzeczności z niniejszą instrukcją obsługi może dojść do narażenia 
osób na niebezpieczne promieniowanie.

PRODUKT 
LASEROWY 

KLASY 1

• Przed przemieszczeniem urządzenia zadbaj o to, aby szufl ada na dysk była pusta.
• Jeśli nie korzystasz z urządzenia, wyjmij z niego dysk.
• Jeśli tego nie zrobisz, może dojść do poważnych uszkodzeń dysku i urządzenia.
• Nie ustawiaj urządzeń jedno na drugim - ciepło z innych urządzeń mogłoby mieć wpływ na 

prawidłowe działanie tego urządzenia.

UWAGA
NIEBEZPIECZEŃSTWO 
PORAŻENIA PRĄDEM 

ELEKTRYCZNYM - NIE OTWIERAĆ!

Symbol błyskawicy w trójkącie równobocznym ostrzega użytkownika przed obecnością 
nieizolowanego "niebezpiecznego napięcia" wewnątrz urządzenia, które może mieć wartość 
powodującą porażenie prądem elektrycznym.

Wykrzyknik umieszczony w trójkącie równobocznym informuje o konieczności przeczytania 
ważnych instrukcji dotyczących obsługi i konserwacji (naprawy), zamieszczonych 
w dokumentacji urządzenia.
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Uwagi użytkownika
Dla własnego komfortu zalecamy zanotowanie numeru modelu i numeru produkcyjnego urządzenia do 
ewentualnego użytku w przyszłości.

Numer modelu: .........................................................................................................................................

Numer fabryczny: .....................................................................................................................................
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Opis produktu
Widok z przodu

Widok z góry

Widok z tyłu

1. Głośniki
2. Wyświetlacz LCD
3. Wskaźnik FM stereo 
4. Antena teleskopowa
5. Przycisk NEXT (Następny)
 CD: wyszukiwanie kolejnego utworu.
6. Przycisk PLAY/PAUSE (Odtwarzanie/Pauza)
 CD: uruchomienie/zatrzymanie odtwarzania.
7. Przycisk BACK (Wstecz)
 CD: wyszukiwanie poprzednich utworów.
8. Przycisk STOP (Zatrzymanie)
 CD: zatrzymanie odtwarzania lub usuwanie 

programu.
9. Drzwiczki napędu CD
10. Przycisk REPEAT (Powtarzanie)
11. Przycisk PROGRAM/RESTART 

(Programowanie/Restart)
12. Złącze słuchawkowe
13. Przełącznik FUNCTION (Funkcje)

- wybór CD/MP3, FM ST. (FM stereo) 
i OFF (Wyłączone).

14. Uchwyt
15. Pokrętło VOLUME (Głośność)
16. Złącze AC IN (Wejście zasilania 

zmiennego)
- włącz przewód zasilający do gniazdka 

sieciowego.
17. Zasobnik na baterie
18. Przełącznik TUNING (Dostrajanie)

- dostrajanie stacji radia FM.
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Źródło zasilania
Podłączenie zasilania sieciowego
Uwaga:
• Niebezpieczeństwo uszkodzenia wyrobu! Zadbaj o to, aby napięcie zasilające odpowiadało 

napięciu na etykiecie umieszczonej z tyłu lub na dole urządzenia.

Ostrzeżenie:
• Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Aby odłączyć zasilanie sieciowe, wyciągnij 

wtyczkę z gniazdka sieciowego.

Uwaga: Umieść urządzenie w pobliżu gniazdka sieciowego, aby kabel zasilający był łatwo dostępny.

1. Podłącz kabel sieciowy do złącza AC IN na urządzeniu i do gniazdka sieciowego.
2. Rady dotyczące oszczędzania energii: Po zakończeniu korzystania z urządzenia przełącz 

wyłącznik na pozycję OFF (Wyłączone).

Instalacja/wymiana baterii w urządzeniu (nie wchodzą w skład wyposażenia)

Uwaga: To urządzenie można zasilać z baterii lub z sieci.

Baterie nie wchodzą w skład dostarczonego wyposażenia.
1. Otwórz zasobnik na baterie.
2. Włóż 8 baterii UM-2 przestrzegając biegunowości (+/-).
3. Zamknij zasobnik na baterie.

Posługiwanie się bateriami
• Niewłaściwe użycie baterii może spowodować korozję lub wyciek elektrolitu, co może pociągnąć 

za sobą wybuch pożaru, obrażenia osób lub uszkodzenie majątku.
• Jeśli baterie są rozładowane, urządzenie nie będzie działać. Wymień obie baterie jednocześnie na 

nowe.
• Korzystaj wyłącznie z baterii tego typu, który jest podany w niniejszej instrukcji.
• Nie używaj nowych baterii łącznie z rozładowanymi i nie łącz różnych typów baterii.
• Nie wyrzucaj rozładowanych baterii do zwykłego odpadu domowego. Opakowanie należy 

zlikwidować zgodnie z lokalnymi przepisami.
• Jeśli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane, należy wyjąć z niego baterie, aby ie 

doszło do wycieku elektrolitu.

Uwaga: Przy wymianie baterii zlikwiduj stare baterie zgodnie z odpowiednimi przepisami . Powinny 
zostać zlikwidowane na miejscu specjalnie przeznaczonym do tego celu, aby mogły zostać 
bezpiecznie zutylizowane i nie zagrażały środowisku naturalnemu . Nie pal ich ani nie zakopuj w ziemi.
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Sterowanie ogólne
1. Aby włączyć urządzenie i wybrać tryb, ustaw regulator FUNCTION na pozycję CD/MP3 lub FM ST. 

(FM stereo).
2. Za pomocą pokrętła VOLUME ustaw głośność dźwięku.
3. Aby wyłączyć urządzenie, przełącz regulator FUNCTION na pozycję OFF (Wyłączone).

Uwaga: Aby nie dopuścić do marnotrawienia energii, ustaw zawsze po zakończeniu użycia 
regulator FUNCTION na pozycję  OFF (Wyłączone).

Odbiór radia
1. Nastaw regulator FUNCTION na pozycję FM ST. (FM stereo).
2. Poprzez przekręcanie pokrętła TUNING ustaw stację.

Uwaga: Kontrolka odbioru sygnału stereofonicznego w paśmie FM zacznie świecić po ustawieniu 
wyboru pasma na FM stereo i ustawieniu radia na odbiór stacji FM stereo.

Użyteczne rady:
• Aby ulepszyć odbiór w paśmie FM możesz wyciągnąć lub pochylić antenę teleskopową.

Używanie słuchawek
Przed podłączeniem słuchawek obniż głośność na minimum. Ze słuchawkami na uszach 
powoli zwiększaj głośność do odpowiedniego poziomu. Po podłączeniu słuchawek dojdzie do 
automatycznego wyłączenia głośnika.

Uwaga: Nie słuchaj dźwięku przy nadmiernym poziomie głośności, który mógłby uszkodzić Twój 
słuch. Długie słuchanie dźwięku ustawionego na maksymalną głośność może doprowadzić do 
trwałego uszkodzenia słuchu.
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Obsługa odtwarzacza CD/MP3
Urządzenie obsługuje odtwarzanie dysków audio CD dostępnych w bieżącej sprzedaży, łącznie 
z CD-R, CD-RW i plikami MP3.

Uwaga:
• Pomimo tego że niniejsze przenośne radio z odtwarzaczem CD potrafi  odtwarzać oprócz 

standardowych dysków kompaktowych również dyski w formacie CD-R i CD-RW, nie można 
udzielić 100% gwarancji, że wszystkie dyski CD-R/RW zostaną wczytane; odtwarzanie jest 
uzależnione m.in. od jakości i stanu używanego dysku. Błąd podczas odtwarzania nie musi 
oznaczać usterki urządzenia.

• Nie można odtwarzać dysków CD zakodowanych za pomocą technologii ochrony praw 
autorskich.

Odtwarzanie dysku CD lub MP3
1. Przełącz regulator FUNCTION na pozycję CD/MP3.
2. Poprzez wciśnięcie prawego rogu otwórz drzwiczki odtwarzacza 

CD.
3. Włóż dysk CD do szufl ady stroną z nadrukiem do góry.

• Na wyświetlaczu pojawi się ogólna liczba utworów na dysku.
• Jeśli drzwiczki mechanizmu CD nie są zamknięte, na 

wyświetlaczu pojawi się komunikat „OP“ (Otwarte).
• Jeśli w urządzeniu nie ma żadnego dysku, na wyświetlaczu 

pokaże się komunikat „NO“ (Brak dysku).
4. Aby uruchomić odtwarzanie utworu, wciśnij przycisk PLAY/

PAUSE. Aby zatrzymać odtwarzanie utworu, wciśnij ponownie 
ten przycisk. Poprzez kolejne wciśnięcie możesz odnowić 
odtwarzanie.

5. Wciśnij przycisk NEXT lub BACK, aby przejść do kolejnego 
utworu lub powrócić do poprzedniego utworu..
• Podczas odtwarzania wciśnij i przytrzymaj ten przycisk, 

dopóki nie znajdziesz odpowiedniego miejsca w utworze.
6. Naciśnij przycisk STOP, aby zakończyć odtwarzanie.

Całkowita 
liczba utworów

Całkowita 
liczba utworów

Opcje odtwarzania
Ustawianie poziomu głośności
1. Podczas odtwarzania przekręć pokrętło VOLUME, aby podwyższyć/obniżyć poziom głośności.

Wybór trybów odtwarzania:
1. Poprzez kilkukrotne wciśnięcie przycisku REPEAT wybierz tryb odtwarzania:

• Repeat (Powtórz): powtarzanie jednego utworu.
• Repeat all (Powtórz wszystko): powtarzanie całego dysku.

2. Aby powrócić do normalnego odtwarzania, wciśnij przycisk REPEAT tak, aby przestały się 
wyświetlać ikony trybu odtwarzania.

REPEAT 1 (Powtórz 1) REPEAT ALL 
(Powtórz wszystko)

NORMAL PLAYBACK
(Normalne odtwarzanie)

REPEAT 1 (Powtórz 1) REPEAT ALL 
(Powtórz wszystko)

NORMAL PLAYBACK
(Normalne odtwarzanie)
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Odtwarzanie zaprogramowane
Urządzenie umożliwia zaprogramowanie i zapisanie do 20 utworów do odtwarzania dysku w wybranej 
kolejności. Przed użyciem nie zapomnij wcisnąć przycisku STOP.

1. Wciśnij przycisk PROGRAM/RESTART, aby uruchomić programowanie.
• Na wyświetlaczu będzie pulsować komunikat „PROGRAM“ i „P01“ .

2. Poprzez wciśnięcie przycisku BACK lub NEXT wybierz odpowiedni numer utworu.
3. Wciśnij przycisk PROGRAM/RESTART, aby zapisać odpowiedni numer utworu.
4. Poprzez powtórzenie kroków 2-3 wprowadź do pamięci programów kolejne utwory.

• Po zapełnieniu pamięci na wyświetlaczu zacznie pulsować komunikat „FULL“ (Zapełniona).
5. Aby odtworzyć program, wciśnij w trybie zatrzymania przycisk PLAY/PAUSE (CD/USB).

• Na wyświetlaczu pojawi się komunikat  „PROGRAM.“.
6. Aby usunąć program, wciśnij jeden raz w trybie zatrzymania przycisk STOP  lub otwórz drzwiczki 

mechanizmu CD.
• Komunikat „PROGRAM“ zgaśnie.
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Konserwacja
Czyszczenie urządzenia
• Jeśli chcesz wyczyścić urządzenie, oczyść pokrywę delikatnie zwilżoną ściereczką nie 

pozostawiającą włókien.
• Nie używaj żadnych płynów do czyszczenia zawierających spirytus, amoniak lub substancje 

o charakterze ściernym.
• Nie spryskuj urządzenia ani jego okolicy żadnymi sprejami.

Uwaga: Przed czyszczeniem należy zawsze sprawdzić, czy urządzenie jest całkowicie odłączone 
od gniazdka sieciowego.

Obsługa dysków
• Nie dotykaj dysku po stronie z nagraniem.
• Nie przyklejaj do dysku papierków ani naklejek.

Odtwarzana strona

Czyszczenie dysków
• Odciski palców i kurz na dysku powodują pogorszenie jakości obrazu i dźwięku. Oczyść dysk 

delikatną ściereczką, wykonując ruchy od środka dysku do krawędzi. Dysk należy utrzymywać 
zawsze w czystości.

• Jeśli nie można usunąć kurzu delikatną ściereczką, wyczyść dysk delikatnie zwilżona ściereczką, 
a następnie wysusz go suchą ściereczką.

• Nie używaj żadnych typów rozpuszczalników, jak np. rozcieńczalników, benzenu, zwykłych 
środków czyszczących dostępnych w sprzedaży ani sprejów antystatycznych. Mogłoby dojść do 
uszkodzenia dysku.

Czyszczenie soczewki
• Oczyść soczewkę za pomocą pędzelka do czyszczenia obiektywów aparatów fotografi cznych 

lub podobnego narzędzia. Postępuj zgodnie z zaleceniami dotyczącymi użycia narzędzia do 
czyszczenia.

Przechowywanie dysków
• Nie przechowuj dysków w miejscach narażonych na oddziaływanie bezpośrednich promieni 

słonecznych ani w pobliżu źródeł ciepła.
• Nie przechowuj dysków w miejscach narażonych na oddziaływanie wilgoci i kurzu, na przykład 

w łazience lub w pobliżu nawilżacza.
• Przechowuj dyski w pozycji pionowej w opakowaniach - umieszczanie dysków jeden na drugim lub 

układanie przedmiotów na dyskach bez opakowania może spowodować ich deformację.
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Rozwiązywanie problemów
Jeśli dojdzie do jakiejś usterki, skontroluj najpierw poniższe punkty, a dopiero potem zanieś 
urządzenie do naprawy.
Jeśli pomimo wykorzystania poniższych wskazówek nie uda Ci się usunąć problemu, skontaktuj się ze 
swoim sprzedawcą lub serwisem.

Uwaga: Nie demontuj urządzenia, możesz się w ten sposób narazić na niebezpieczeństwo 
porażenia prądem elektrycznym. W żadnym przypadku nie naprawiaj sam urządzenia, mogłoby to 
doprowadzić do utraty gwarancji.

Zasilanie nie zostało podłączone
• Sprawdź, czy został porządnie podłączony kabel zasilający.
• Sprawdź, czy w gniazdku sieciowym jest prąd elektryczny.
• Sprawdź, czy baterie są włożone prawidłowo.

Brak dźwięku lub zła jakość dźwięku
• Wyreguluj ustawienia głośności.

Urządzenie nie reaguje
• Odłącz sieciowy kabel zasilający i podłącz go ponownie, a następnie włącz jeszcze raz 

urządzenie.
• Ładunek elektrostatyczny - odłącz sieciowy kabel zasilający i podłącz go ponownie po kilku 

sekundach.

Dysk nie jest odtwarzany
• Dysk jest brudny. Wyczyść dysk CD.
• Dysk włożono spodem do góry. Wyjmij dysk CD i włóż go właściwą stroną do góry.
• Skorzystaj ze sfi nalizowanego dysku CD lub z dysku w formacie obsługiwanym przez to urządzenie.

Pomijanie utworów na płycie CD
• Sprawdź, czy dysk CD nie jest uszkodzony lub zanieczyszczony.
• Zadbaj o to, aby został wyłączony tryb programowania.

Zła jakość odbioru sygnału radiowego
• Przyczyną złej jakości odbioru mogą być zakłócenia elektryczne w Twoim domu. Przesuń 

urządzenie dalej od potencjalnych źródeł zakłóceń (w szczególności urządzenia z silnikami 
i transformatorami).

• Rozłóż antenę teleskopową na maksimum.

Urządzenie nie działa prawidłowo, kiedy pracuje z wykorzystaniem baterii
• Rozładowane baterie. Zamień baterie na nowe.
• Baterie są włożone na odwrót.
• Włóż baterie ponownie tak, aby ich biegunowość (+/-) odpowiadała biegunowości oznaczonej 

w urządzeniu (+/-).

Plik z dysku MP3 się nie odtwarza
• Sprawdź format pliku. Ten produkt obsługuje wyłącznie format MP3.

Uwagi:
• Jeśli nie będziesz korzystać z tego urządzenia przez 30 minut, przełączy się ono automatycznie 

na tryb CZUWANIA. Aby odnowić tryb pracy, wciśnij przycisk PROGRAM/RESTART.
• Jeśli dojdzie do jakiejś niezwykłej sytuacji, przełącz regulator FUNCTION na pozycję OFF 

(Wyłączone), a następnie przełącz go z powrotem na pozycję CD/MP3 lub FM ST. (FM stereo).
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Informacje o ochronie środowiska naturalnego
Nie używamy żadnych zbędnych opakowań. Opakowanie urządzenia można z łatwością podzielić na 
trzy grupy materiałów: tekturę, polistyren i plastik.

Twoje urządzenie zostało wykonane z materiałów, które można poddać recyklingowi, o ile zostanie 
ono zdemontowane przez specjalistyczną fi rmę. Prosimy o przestrzeganie lokalnych przepisów 
dotyczących likwidacji opakowań, zużytych baterii i zużytych urządzeń elektrycznych.
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Dane techniczne
Zasilanie: Zasilanie sieciowe: AC (zmienny) 230 V ~ 50 Hz
  Baterie: DC (stały) 2x 6 V (8× UM-2, baterie nie wchodzą w skład 

wyposażenia)
Zużycie energii: 10 W
Wymiary: 257 (D) x 200 (SZ) x 118 (W) mm
Ciężar: 1,25 kg
Pasmo częstotliwości: FM 88-108 MHz
Moc wyjściowa (RMS): 1,2 W × 2
Złącze słuchawkowe: 3,5 mm

(Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego ostrzeżenia).
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WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM
OPAKOWANIEM
Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do 
składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że 
zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz 
ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, 
utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych 
składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach 
europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu 
sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja 
tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże 
w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie 
ludzkie, co może spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych 
informacji udzielą Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. 
W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone 
kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej
Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy 
o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten 
wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego 
sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go 
dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych 
wyrobu bez uprzedzenia.


