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LT Pasterizavimo puodas
Svarbios saugos taisyklės

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.
 ■ Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių 

arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis šiuo gaminiu, jeigu jie yra prižiūrimi arba 
instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį gaminį, ir supranta atitinkamus pavojus. Valymo ir techninės 
priežiūros darbų negalima atlikti vaikams, nebent jie būtų vyresni nei 8 metų amžiaus ir būtų tinkamai 
prižiūrimi suaugusiųjų. Laikykite šį prietaisą jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
Vaikai negali žaisti šiuo prietaisu.

 ■ Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Jis nėra skirtas naudoti toliau nurodytose vietose:
 –  parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo aplinkose esančiose virtuvėse personalui;
 –  viešbučių ir motelių kambariuose bei kitose gyvenamosiose patalpose;
 –  ūkiniuose pastatuose;
 –  svečių namuose, siūlančiuose nakvynę ir pusryčius.
 ■ Šis prietaisas skirtas vaisiams, daržovėms ir pan. konservuoti, karštiems gėrimams gaminti, sriuboms ir 

padažams pašildyti ir vaisiams, daržovėms ir pan. blanširuoti. Nenaudokite jo jokiems kitiems tikslams, 
išskyrus numatytąją paskirtį. 

Įspėjimas!
Netinkamai naudojant galima susižaloti.

 ■ Nenaudokite prietaiso pramoninėje aplinkoje arba lauke. 
 ■ Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo, įsitikinkite, kad ant gaminio etiketės nurodyta įtampa 

atitinka jūsų elektros tinklo įtampą. 
 ■ Šį prietaisą junkite tik į įžemintą elektros lizdą. Nenaudokite ilginamojo laido arba daugializdžio adapterio. 

Jei būtina, naudokite šiam prietaisui tinkamos galios klasės ilginamąjį laidą.
 ■ Nedėkite prietaiso ant elektrinės ar dujinės viryklės, arba prie jos, taip pat ant indų džiovyklos, stalo krašto 

arba ant nestabilaus paviršiaus. Prietaisą visuomet statykite tik ant sauso stabilaus horizontalaus paviršiaus. 
 ■ Virš prietaiso privaloma palikti pakankamą tarpą, kad jį galima būtų saugiai pripildyti. 
 ■ Nenaudokite prietaiso prie pat vonios, dušo kabinos ar plaukimo baseino ir pan. arba ten, kur ant jo gali 

užtikšti vandens. 
 ■ Naudokite prietaisą esant 5–35 °C aplinkos temperatūrai. 
 ■ Naudokite šį prietaisą tik su pateiktais originaliais priedais. 
 ■ Prieš įjungdami prietaisą ir pripildami į jį skysčio, visada patikrinkite, ar jis tinkamai surinktas.
 ■ Minimalus skysčio, kurio reikia pripilti į puodą, kiekis yra maždaug 5 litrai. Nepripildykite puodo iki pat 

krašto. Pilkite ne daugiau nei per 5 cm iki viršutinio krašto. Pripylus per daug, karštas skystis gali taškytis 
per kraštus.

 ■ Dėl liekamosios šilumos neapsaugoti prietaiso paviršiai gali būti įkaitę, kai jis naudojamas arba tuoj pat 
po naudojimo. Nelieskite karšto paviršiaus. Prietaisą neškite už nekaistančių rankenų.
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 ■ Naudojimo metu pro dangtį gali veržtis garai. Būkite itin atsargūs, kad nenusiplikytumėte.
 ■ Ypač būkite atsargūs, apdorodami karštus skysčius ir maisto produktus. Karšti garai ar tyškantys maisto 

produktai ir skysčiai gali nudeginti.
 ■ Nejunkite prietaiso, kai jis tuščias. Netinkamai naudojant prietaisą, jis veiks trumpiau. Jei prietaisas būtų 

netyčia įjungtas, jame įrengtas šilumos saugiklis, kuris jį išjungs perkaitimo atveju, kad prietaisas nebūtų 
sugadintas. Prieš vėl naudojant prietaisą, būtina palaukti bent 30 minučių, kol jis atvės. Nepilkite skysčių 
į puodą tuoj pat po to, kai jis buvo išjungtas. 

 ■ Nepilkite ledinio vandens į prietaisą, kai jis karštas! Antraip emaliuotas puodo paviršius gali sutrūkinėti.
 ■ Kai paliekate prietaisą be priežiūros, prieš jį perkeldami arba valydami, visada jį išjunkite ir atjunkite nuo 

maitinimo lizdo. Prieš perstatydami arba valydami prietaisą, palaukite, kol jis visiškai atvės. 
 ■ Neneškite prietaiso, kai jame yra karšto skysčio ar konservavimo stiklainių.
 ■ Prietaisas visada turi būti švarus. Valykite jį pagal instrukcijas, pateikiamas skyriuje „Valymas ir techninė 

priežiūra“. Nekiškite prietaiso į vandenį ir neplaukite jo po tekančiu vandeniu. 
 ■ Įsitikinkite, kad maitinimo laidas neturi sąlyčio su vandeniu ir nėra veikiamas drėgmės. Ant maitinimo 

laido nedėkite sunkių daiktų. Užtikrinkite, kad elektros laidas nekabotų nuo stalo krašto ir nesiliestų su 
įkaitusiu paviršiumi. 

 ■ Atjunkite prietaisą nuo maitinimo lizdo švelniai traukdami maitinimo laido kištuką, o ne patį laidą. Priešingu 
atveju taip galite pažeisti maitinimo laidą arba lizdą. 

 ■ Jeigu elektros laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį privalo pakeisti įgaliotojo techninės 
priežiūros centro atstovas arba kitas panašios kvalifikacijos specialistas. Draudžiama naudoti šį prietaisą, 
jei jo maitinimo laidas arba kištukas pažeistas.

 ■ Nenaudokite prietaiso, jeigu jis netinkamai veikia arba pastebite kokių nors apgadinimo požymių. Norėdami 
išvengti pavojaus, netaisykite prietaiso patys ir niekaip nekeiskite jo konstrukcijos. Visus remonto arba 
keitimo darbus privaloma atlikti įgaliotajame techninės priežiūros centre. Jei remontuosite prietaisą patys, 
nebegalios garantija, ir negalėsite kreiptis į gamintoją dėl netinkamo prietaiso veikimo.
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LT Pasterizavimo puodas
Naudojimo instrukcija

 ■ Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo 
vadovą net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo 
buitiniais prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame naudotojo 
vadove. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte 
jį lengvai peržiūrėti. 

 ■ Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dėžę, pakuotės medžiagas, pirkimo 
kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpį, 
kuriuo galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei 
prietaisą pervežate, rekomenduojame jį supakuoti į originalią gamintojo pakuotę.

PRIETAISO APRAŠYMAS
A1 Nuimamas dangtis
A2 Nekaistančios rankenos
A3 27 l talpos puodas 
 Jame telpa iki keturiolikos 1 litro 

talpos konservavimo stiklainių.
A4 Kranelis
A5 Pagrindas
 su įrengtu maitinimo laidu.
A6 Temperatūros reguliavimo 

rankenėlė
 Leidžia nustatyti temperatūrą 

30–100 °C (±5 °C) ribose.

A7 Kontrolinė lemputė
 parodo, kad palaikoma nustatyta 

temperatūra.
A8 Jungiklis garso signalui įjungti ir 

išjungti
A9 Laikmatis
 Leidžia nustatyti automatinio 

išjungimo laiką 20–120 minučių  
ribose arba nustatyti 
nepertraukiamą puodą veikimą. 

A10 Konservavimo grotelės, ∅ 31 cm

NAUDOJIMO PASKIRTIS
 ■ Pasterizavimo puodas skirtas vaisiams, daržovėms ir pan. konservuoti, taip pat 

karštiems gėrimams, pavyzdžiui vynui su prieskoniais, punšui, arbatai ir pan. 
gaminti, supilsčius gėrimus į taures, butelius ir pan., sriuboms ir padažams pašildyti 
ir vaisiams, daržovėms ir pan. blanširuoti. 

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ
 ■ Pašalinkite visas pakavimo medžiagas nuo prietaiso ir jo priedų, įskaitant reklamines 

etiketes ir lipdukus.
 ■ Iššluostykite puodo A3 vidų drėgna šluoste. Pripilkite maždaug 5 litrus švaraus 

vandens ir palaukite maždaug 10 minučių, kol vanduo užvirs. Paskui palaukite, 
kol prietaisas visiškai atvės. Tada pastatykite po kraneliu A4 indą ir išleiskite į jį 
vandenį. Išsamūs nurodymai, kaip naudotis šiuo prietaisu, pateikti kitame skyriuje.

Pastaba. 
Pirmą kartą įjungus, gali sklisti šioks toks kvapas. Tai visiškai normalu ir nėra 
joks gedimas – neilgai trukus jis liausis.

 ■ Prietaisas paruoštas naudoti.

PRIETAISO VALDYMAS 
 ■ Pastatykite prietaisą ant sauso stabilaus horizontalaus paviršiaus ir visiškai 

išvyniokite maitinimo laidą.
 ■ Pripilkite į puodą A3 reikiamą kiekį vandens arba kito skysčio, t. y. bent 5 litrus, bet 

ne daugiau nei per 5 cm iki puodo A3 viršutinio krašto. 
 ■ Jei norite naudoti prietaisą konservavimui, pirmiausiai padėkite konservavimo 

groteles A10 ant puodo A3 dugno. Sudėkite konservavimo stiklainius ant 
konservavimo grotelių A10 ir pripilkite reikiamą kiekį vandens. Niekada nedėkite 
konservavimo stiklainių tiesiai ant pasterizavimo puodo A3 dugno. Konservavimo 
stiklainiai gali būti įvairių aukščių ir formų; jie turi būti apsemti vandeniu iki ⅔–¾ 
jų aukščio. Jei norite juos sudėti vieną ant kito dviem ar daugiau aukštų, viršutinėje 
eilėje esantys konservavimo stiklainiai privalo būti apsemti ¾ jų aukščio; žr. B pav.

 ■ Uždenkite puodą A3 dangčiu A1 ir įjunkite maitinimo laido kištuką į elektros 
lizdą. Nustatykite jungiklį A8 ties padėtimi  ir pasirinkite norimą pasterizavimo 
temperatūrą, sukdami temperatūros reguliavimo rankenėlę A6. Nustatykite laikmatį 
A9 ties padėtimi „On/Cont.“ (nuolatinis veikimas). Puodas pradeda kaisti. Užsidegs 
kontrolinė lemputė A7. Ji parodo, kad prietaisas kaista iki norimos temperatūros. 
Pasiekus nustatytą temperatūrą, pasigirs garso signalas ir kontrolinė lemputė 
A7 užges. 

 ■ Prietaisui kaistant iki norimos temperatūros, nustatykite jungiklį A8 į padėtį, 
pažymėtą simboliu , ir, naudodami laikmatį A9, nustatykite norimą pasterizavimo 
trukmę. Kontrolinė lemputė A7 pakaitomis tai įsijungs, tai vėl užges. Ji parodo, kad 
palaikoma nustatyta temperatūra.

 ■ Nustatę laikmatį A9, nekeiskite temperatūros reguliavimo rankenėlės A6 
nuostatos. Antraip gali įvykti atgalinio laiko skaičiavimo klaida ir reikės iš naujo 
nustatyti laikmatį A9. Praėjus nustatytam laikui, pasigirs garso signalas ir prietaisas 
automatiškai išsijungs.

 ■ Pabaigę pasterizuoti, šiek tiek palaukite, kol puodas A3 pravės. Išpilkite vandenį 
pro kranelį A4, bet ne visą. Puodo A3 dugnas privalo likti apsemtas vandens, kol jis 
visiškai atvės. Vandenį iš puodo A3 galima išleisti dviem būdais: arba paspaudžiant 

kranelio svirtį A4 žemyn, arba pakeliant svirtį aukštyn. Pakėlus aukštyn, svirtis 
užsifiksuoja ir jos laikyti nereikia. Vanduo bėgs tol, kol laikysite nuspaudę svirtį, 
arba tol, kol ji bus užfiksuota viršutinėje padėtyje. Norint išleisti didesnį vandens 
kiekį, rekomenduojama pasirinkti antrąjį būdą, t. y. svirtį pakelti. Išleidę vandenį, 
atsargiai išimkite konservavimo stiklainius žnyplėmis arba virtuvinėmis pirštinėms. 
Apverskite stiklainius dangteliais žemyn ant virtuvinės šluostės ir palaukite, kol jie 
savaime atvės. Konservų skardines panardinkite į šaltą vandenį.

 ■ Prietaisą taip pat galima naudoti sriuboms, padažams ir kitiems tirštiems skysčiams 
pašildyti, karštam vynui su prieskoniais, punšui, karštai arbatai ir pan. gaminti. Tokiu 
atveju konservavimo groteles A10 ir puodo A3 būtinai reikia išimti. 

 ■ Norint pašildyti skysčius iki norimos temperatūros, nustatykite jungiklį A8 į padėtį 
 ir nustatykite temperatūrą, sukdami temperatūros reguliavimo rankenėlę A6. 

Nustatykite laikmatį A9 ties padėtimi „On/Cont.“ (nuolatinis veikimas). Pasiekus 
nustatytą temperatūrą, pasigirs garso signalas ir kontrolinė lemputė A7 užges. 
Nustatykite jungiklį A8 į padėtį, pažymėtą simboliu . Naudodamiesi laikmačiu 
A9, nustatykite, kiek laiko norite šildyti skysčius arba palaikyti jų šilumą, kad jie būtų 
nustatytos temperatūros. Jei naudodamiesi prietaisu temperatūrą norėsite pakeisti, 
iš naujo nustatykite ir laikmatį A9. Pavyzdžiui tarkime, jog Jūs norite, kad skysčiai 
kažkiek laiko pavirtų, o tada šiek tiek atauštų, bet liktų šilti. Nustačius laikmatį A9 
į padėtį „On/Cont.“, prietaisas nuolat šildys skysčius ir automatiškai neišsijungs. 

 ■ Kaitinimo fazės metu tirštus skysčius reikia nuolat maišyti, kad jie neprisviltų. 
Šilumos palaikymo metu juos taip pat reikia reguliariai pamaišyti.

 ■ Pro kranelį A4 galima išleisti ne itin tirštus skysčius, pavyzdžiui karštą vyną su 
prieskoniais, punšą, karštą arbatą ir pan. Nenaudokite jo sriuboms, padažams ir 
pan. išpilti. Norėdami pasemti padažų, sriubų ir pan. iš pasterizavimo puodo A3, 
naudokitės samčiu.

 ■ Baigę naudotis prietaisu, nustatykite temperatūros reguliavimo rankenėlę A6 ir 
laikmatį A9 į  išjungimo padėtį ir atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo. Prieš vėl 
naudodamiesi prietaisu, palaukite, kol jis atvės. 

NAUDINGI PATARIMAI, KAIP KONSERVUOTI
 ■ Konservams naudokite kokybiškus, šviežius, prinokusius produktus. Prieš 

konservuodami produktus, kruopščiai juos nuplaukite drungnu vandeniu ir 
palaukite, kol jie savaime nudžius. 

 ■ Prieš užpildant konservavimo indus (stiklainius, skardines ir pan.), juos privaloma 
sterilizuoti. Tai taikytina ir jų dangteliams. Nelieskite sterilizuotų indų ir jų dangtelių 
iš vidaus. Nenaudokite apgadintų indų ar dangtelių.

 ■ Pilkite ne daugiau nei per 2 cm iki viršutinių stiklainių kraštų. Konservuodami trintus 
produktus, tyres, pomidorų padažus ir pan., konservavimo stiklainius užpildykite 
ne daugiau nei 3–4 cm iki viršutinių kraštų.

 ■ Konservuodami mėsą ar rūkytus produktus (dešreles dešrainiams ir pan.), indus 
pripildykite tik iki ¾ jų talpos. Prieš konservuodami mėsą, ją iškaulinkite. Dėkite 
ją į stiklainius, kol ji vis dar šilta; jei būtina, užpilkite ją riebiu padažu. Palikite 
konservuotą mėsą iki kitos dienos, tada dar kartą pasterizuokite ją 1 valandą.

 ■ Nekonservuokite produktų, kuriuose yra grietinėlės arba miltų. Šių maisto produktų 
pridedama tik tada, kai maistas vėliau pašildomas vartojimui.

 ■ Pripildę konservavimo stiklainius, visada tvirtai juos uždarykite.
 ■ Pasterizavimo laikas skaičiuojamas tik nuo to momento, kai pasiekiama numatytoji 

temperatūra.
 ■ Ekonomiškas pasterizavimo būdas yra sterilizavimas garais. Puodas A3 pripildomas 

vandens tik maždaug per 15 cm nuo dugno ir stiklainiai sudedama ant konservavimo 
grotelių A10. Jei vanduo dalinai išgaruotų, pripilkite jo daugiau ir tuo pat metu 
pailginkite pasterizavimo laiką tiek, kiek jo prireikia norimai temperatūrai pasiekti.

 ■ Pažymėkite stiklainius bei skardines, kad žinotumėte, kas ir kada juose 
užkonservuota. Būtų idealu, jei konservuotus produktus laikytumėte šaltoje 
vėsioje vietoje. 

 ■ Konservuotų produktų galiojimo laikas yra labai ilgas, bet ne beribis. Todėl reguliariai 
juos patikrinkite ir suvartokite. Jei atidarę stiklainį pastebėtumėte kokių nors 
sugedimo požymių (kvapą, plėvele padengtą paviršių ir pan.), tokių konservų 
niekada nevartokite.

 ■ Šioje naudojimo instrukcijoje pateikiami elementarūs patarimai, kaip konservuoti, 
o ne tikslūs konservavimo būdai. Receptus, kaip paruošti marinatus, ir tikslius 
konservavimo būdus rasite mokomojoje literatūroje.

TRUMPAS KONSERVAVIMO ŽINYNAS

PRODUKTAI TEMPERATŪROS 
NUOSTATA

REKOMENDUOJAMAS 
PASTERIZAVIMO 
LAIKAS

Vaisiai

Abrikosai 90 °C 30 min.

Persikai 90 °C 30 min.

Kriaušės (minkštos) 90 °C 30 min.

Kriaušės (kietos) 90 °C 50 min.

Braškės 80 °C 25 min.

Bruknės 85 °C 30 min.

Avietės 80 °C 25 min.
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Daržovės

Žiediniai kopūstai 100 °C 90 min.

Baltieji ir raudonieji kopūstai 90 °C 120 min.

Žirniai 100 °C 130 min.

Marinuoti agurkėliai 90 °C 30 min.

Šparagai 100 °C 100 min.

Mėsa

Virta, troškinta arba kepta 
mėsa

100 °C 90 + 60 min. 
(Pasterizuojama  
per dvi dienas)

Pagamintas guliašas 100 °C 60 min.

Dešrelės dešrainiams 100 °C 120 min.

Pastaba. 
Pirmiau nurodytos laiko vertės tėra orientacinės ir jos neapima laiko, 
reikiamo numatytajai temperatūrai pasiekti. Faktinis pasterizavimo laikas 
gali skirtis, atsižvelgiant į produktų dydį. Visada vadovaukitės laiko vertėmis, 
nurodytomis konkrečiuose receptuose.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

1. STANDARTINIS VALYMAS
 ■ Prieš valydami prietaisą, išjunkite jį bei atjunkite nuo elektros lizdo ir palaukite, 

kol jis visiškai atvės.
 ■ Išpilkite puode A3 esantį likutį arba išleiskite jį pro kranelį A4 į tinkamą indą. 

Išplaukite puodo A3 vidų švariu šiltu vandeniu. Jei reikia, išplaukite jį drėgna 
šluoste su trupučiu neutralaus indų ploviklio. Jei naudosite indų ploviklį, kruopščiai 
jį išplaukite švariu vandeniu. 

 ■ Norint lengviau išvalyti, kranelį A4 galima nuimti. Nusukite svirtį nuo kranelio A4 ir 
kruopščiai išplaukite ją po tekančiu vandeniu su trupučiu neutralaus indų ploviklio. 
Medžiagą, esančią kranelio A4 viduje, galima išplauti vandeniu, naudojant mažą 
šepetėlį plonais šereliais. Išplovę, vėl užsukite svirtį. Paskui praskalaukite kranelį A4, 
pripildami į puodą A3 švaraus vandens ir išleisdami jį pro kranelį A4 į tinkamą indą. 

 ■ Išorinį prietaiso paviršių valykite šluoste, sudrėkinta silpnu indų ploviklio ir vandens 
tirpalu. Nuvalę indų plovikliu, paviršių dar kartą nuvalykite švariu vandeniu šiek tiek 
sudrėkinta šluoste, paskui sausai nušluostykite. 

 ■ Neplaukite ir nenardinkite prietaiso ar jo maitinimo laido į vandenį ar kitokį skystį. 
Prietaiso nevalykite tirpikliais, šveičiamosiomis valymo priemonėmis ir pan. Kitaip 
galima pažeisti prietaiso paviršių. 

2. KALKIŲ NUOVIRŲ ŠALINIMAS
 ■ Nuoviras galima pašalinti vandens ir acto arba citrinų rūgšties tirpalu. 

Rekomenduojamas vandens ir acto tirpalo santykis yra 1:1. Rekomenduojamas 
citrinų rūgšties tirpalas yra maždaug du arbatiniai šaukšteliai pusei litro vandens. 
Supilkite paruoštą nuovirų šalinimo tirpalą į puodą A3, įkaitinkite jį maždaug iki 
80 °C ir palikite jį paveikti 30–60 minučių. Paskui išleiskite tirpalą per kranelį A4 
arba išpilkite jį. Kruopščiai išplaukite puodą A3 ir užvirkite jame švaraus vandens, 
prieš vėl juo naudodamiesi.

LAIKYMAS
 ■ Nenaudojamą prietaisą laikykite sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Maitinimo 

laidą galima suvynioti pagrindo A5 apačioje. 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Nominali įtampa ..............................................................................................................220–240 V 
Nominalus dažnis ............................................................................................................ 50 / 60 Hz
Nominali galios įvestis .........................................................................................................1800 W 

Tekstas ir techniniai parametrai gali keistis.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS 
PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU
Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ 
ŠALINIMAS

Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių 
ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. 
Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti 
į specialius tokios įrangos surinkimo taškus. Kai kuriose Europos 
Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse gaminius galima 
grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują gaminį.
Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, 
saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės 

vietinėje atsakingoje institucijoje.
Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti taikomos 
baudos.

Verslo įmonėms ES šalyse
Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos 
teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.
Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse
Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį produktą, reikiamos 
informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių 
departamentų arba savo pardavėjo.

Šis gaminys atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.


