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Gratulálunk  
Önnek az új PB 4011 smoothie mixer megvásárláshoz!
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BIZTONSÁG MINDENEKELŐTT

Tudatában vagyunk annak, mennyire fontos a biztonság, ezért a 
tervezéstől a gyártásig mindent elkövetünk azért, hogy Ön biztonságosan 
tudja használni a készülékeinket. Ennek ellenére kérjük Önt, hogy az 
elektromos készülékek használata során legyen óvatos és tartsa be az 
alábbi utasításokat:

A PB 4011 SMOOTHIE MIXER HASZNÁLATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A készülék első használatba 
vétele előtt arról távolítson el 
minden csomagolóanyagot 
és reklámcímkét, ezeket dobja 
az anyaguknak megfelelő 
hulladékgyűjtő konténerekbe. 
Ellenőrizze le a készülék 
sérülésmentességét. Ha a 
készüléken vagy a hálózati 
vezetékén sérülést észlel, akkor 
a készüléket bekapcsolni és 
használni tilos. 
A készülék használatba vétele előtt 
figyelmesen olvassa el a használati 
útmutatót, és azt a későbbi 
felhasználásokhoz is őrizze meg.
A hálózati vezeték 
csomagolóanyaga kisgyerekek 
fulladását okozhatja, ezért azt 
biztonságos módon kell tárolni és 
megsemmisíteni.
Az első használatba vétel előtt 
győződjön meg arról, hogy a 
hálózati feszültség megfelel-e 

készüléke típuscímkéjén 
feltüntetett tápfeszültség 
értékének. Amennyiben kételye 
van a tápfeszültséget illetően, 
akkor forduljon villanyszerelő 
szakemberhez. 
A készüléket ne használja a 
munkalap vagy asztal szélén. A 
készüléket egyenes, vízszintes, 
tiszta és száraz felületre helyezze le. 
A készüléket ne tegye gáz vagy 
elektromos tűzhelyre, illetve azok 
közelébe, továbbá olyan helyre, 
ahol forró sütőhöz hozzáérhet.
A készüléket fém felületen (pl. 
mosogató csepegtető tálcáján) 
használni tilos.
Mielőtt a készülék hálózati 
vezetékét csatlakoztatná a fali 
aljzathoz, a készüléket teljesen 
és szabályszerűen szerelje össze. 
Tartsa be a használati útmutató 
előírásait. 
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A készüléket vízszintes, száraz, 
tiszta és stabil, valamint hőálló 
felületre állítsa fel. A készüléket 
ferde felületen ne használja, 
illetve ha a készülék működik, 
akkor azt ne mozgassa és ne 
tegye át másik helyre.
Csak a gyártó által a készülékhez 
mellékelt és ajánlott tartozékokat 
használja. Idegen tartozékok 
használata tüzet, áramütést vagy 
személyi sérülést okozhat.
Amennyiben a hálózati vezeték, 
a készülék vagy valamelyik 
tartozék sérült, akkor a 
készüléket ne kapcsolja be. 
Amennyiben nagyobb 
mennyiségű alapanyagot tett 
a turmixgép edényébe, akkor 
a készüléket egyszerre ne 
üzemeltesse 10 másodpercnél 
hosszabb ideig. Minden újabb 
bekapcsolás előtt hagyja a 
motort legalább 1 percig 
pihenni. Alapanyagot csak 
a maximum jelig töltsön az 
edénybe. 
Szénsavas italokat ne mixeljen.
Ha az alapanyagok rátapadnak 
a késre vagy az edény falára, 
akkor a mixert a Start/Stop 
kapcsolóval kapcsolja le, és 
várja meg a forgó alkatrészek 

lefékeződését. A hálózati 
csatlakozódugót húzza ki a fali 
aljzatból, majd egy fakanállal 
vagy lehúzóval húzza le az 
alapanyagokat a késekről és 
az edény faláról. Az ujjaival ne 
nyúljon a kés közelébe, a kés 
nagyon éles, elvághatja a kezét.
A mixerbe ne tegyen kemény 
alapanyagokat, pl. fahéjat 
(egészben), ánizst, szegfűszeget, 
száraz kukoricaszemeket stb. 
Ellenkező esetben a késegység 
meghibásodhat! 
A kezét, az ujjait, a haját, a ruháját 
vagy a konyhai eszközöket 
tartsa távol a készülék forgó 
alkatrészeitől. Szétszerelés 
és tisztítás előtt a készüléket 
kapcsolja le, várja meg a kés 
teljes lefékeződését, a fedelet 
csak ezt követően vegye le. A 
mozgó alkatrészeket ne fogja 
meg.
Legyen nagyon óvatos a kések 
kezelése és tisztítása során, 
mivel a kések rendkívül élesek. 
A figyelmetlen munkavégzés 
vágási sérüléshez vezethet. 
Működés közben az edényt ne 
vegye le a készülékről.
A turmixgépet kizárólag 
csak élelmiszerek és italok 
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készítéséhez használja. A mixert 
üresen ne kapcsolja be. 
A mixerbe ne öntsön forró vagy 
forrásban lévő folyadékokat. A 
folyadékokat a turmixolás előtt 
hűtse le.
A turmixgép edényét ne tegye ki 
szélsőséges hőmérsékleteknek, 
például a hideg edénybe ne 
töltsön forró folyadékot (vagy 
fordítva).
A mixert előbb kapcsolja le. 
Ezután húzza ki a hálózati 
vezetéket a fali aljzatból. 
A turmixgép mozgatása, 
használaton kívül helyezése, 
szétszerelése, tisztítása vagy 
karbantartása, továbbá eltárolása 
előtt a hálózati vezetéket húzza 
ki a fali aljzatból, és várja meg a 
kések teljes leállását.
A készülék alkatrészeit ne 
tegye elektromos, gáz vagy 
mikrohullámú sütőbe, forró gáz 
vagy elektromos főzőlapra.
A fali aljzat és a hálózati vezeték 
legyen könnyen elérhető 
(pl. veszély esetén a gyors 
kihúzáshoz). 
A készüléket programozott 
időkapcsolós, távműködtetett 
vagy más hasonló aljzathoz 

(amely a készüléket 
automatikusan be tudná 
kapcsolni) csatlakoztatni tilos.
A készüléket víz közelében 
(konyhai mosogató, fürdőszoba, 
medence stb.) használni tilos. 
A készüléket nedves és vizes 
kézzel ne fogja meg. 
A bekapcsolt készüléket ne 
hagyja felügyelet nélkül.
A hálózati csatlakozódugót és 
vezetéket óvja víztől és egyéb 
folyadékoktól.
A tisztításhoz ne használjon 
agresszív, maró és karcoló 
tisztítószereket.
A készüléket tartsa rendben és 
tisztán. Tartsa be a használati 
útmutatóban található tisztítási 
előírásokat.
A készülék közelében ne tároljon 
gyúlékony vagy robbanó 
anyagokat, pl. gyúlékony 
hajtógázzal töltött sprayt.
A hálózati csatlakozódugót tilos 
a vezetéknél fogva kihúzni a 
fali aljzatból, a művelethez a 
csatlakozódugót fogja meg.
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FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁS 

MINDEN ELEKTROMOS 

KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁHOZ

A használatba vétel előtt a 
hálózati vezetéket teljesen 
tekerje szét.
A készülék hálózati vezetéke 
nem lóghat le az asztalról vagy 
a munkalapról, illetve nem 
érhet hozzá forró tárgyakhoz, 
továbbá nem tekeredhet össze.
Biztonsági okokból a 
készüléket csak olyan 
hálózati ághoz csatlakoztassa, 
amelyhez nincs más 
elektromos fogyasztó 
bekötve és használva. A 
készüléket elosztóhoz, vagy 
hosszabbítóhoz csatlakoztatni 
tilos.
A készüléket, a hálózati 
vezetéket, vagy a 
csatlakozódugót vízbe vagy 
más folyadékba mártani tilos. 
A készüléket gyerekek nem 
használhatják. A készüléket 
és a hálózati vezetékét tartsa 
távol gyerekektől. 
A készüléket 8 évnél idősebb 
gyerekek csak a készülék 
használati utasítását ismerő 
és a készülék használatáért 
felelősséget vállaló 

személy felügyelete mellett 
használhatják. A készüléket 8 
év feletti gyerekek csak felnőtt 
személy felügyelete mellett 
tisztíthatják. A készüléket és a 
hálózati vezetékét tartsa távol 
a 8 év alatti gyerekektől. 
A készüléket idős, testi és 
szellemi fogyatékos személyek, 
illetve a készülék használatát 
nem ismerő és hasonló 
készülék üzemeltetéseinek 
a tapasztalataival nem 
rendelkező személyek 
csak a készülék használati 
utasítását ismerő és a készülék 
használatáért felelősséget 
vállaló személy felügyelete 
mellett használhatják. A 
készülék nem játék, azzal 
gyerekek nem játszhatnak.
Javasoljuk, hogy a készüléket 
rendszeresen ellenőrizze le. 
Amennyiben a készüléken, 
a hálózati vezetéken, vagy 
a csatlakozódugón sérülést 
észlel, akkor a készüléket 
használni tilos. A készülék 
minden javítását bízza 
a legközelebbi Catler 
márkaszervizre.
A készülék csak háztartásokban 
használható. A készülék üzleti 
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és vállalkozási célokra nem 
használható. A készüléket 
mozgó járművön, hajón illetve 
a szabadban ne használja, 
illetve a készüket kizárólag 
csak a rendeltetésének 
megfelelő célokra szabad 
használni. Ellenkező esetben 
súlyos személyi sérülés is 
bekövetkezhet. 
A rendszeres tisztításon kívül 
minden egyéb karbantartási 
munkát bízzon a Catler 
márkaszervizre.
Az áramütésekkel szembeni 
védelem érdekében javasoljuk, 
hogy a készüléket tápláló 
hálózati ágba építtessen 
be áram-védőkapcsolót. 
Az áramütések elkerülése 
érdekében a készüléket olyan 
hálózati ághoz csatlakoztassa, 
amelyet áram-védőkapcsoló 
véd (az áram-védőkapcsoló 

érzékenysége 30 mA 
alatt legyen). Forduljon 
villanyszerelő szakemberhez 
tanácsért.
A készüléket és a hálózati 
vezetékét gyerekektől tartsa 
távol.

  Ez a jel azt jelenti, hogy a 
készülék kettős szigeteléssel 
rendelkezik, tehát a készülék 
feszültség alatt lévő belső 
alkatrészei biztonságosan el 
vannak választva a készülék 
külső részétől. A készülék 
javításához csak eredeti 
alkatrészeket szabad használni.

  A készülék csak 
háztartásokban használható! 
A készüléket ne használja 
szabadban.
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ISMERKEDJEN MEG A PB 4011 SMOOTHIE MIXERREL

1. Nagy smoothie pohár

2. Késegység

3. Kijelzők

4. Működtető gombok

5. Motoros egység

6. Kis smoothie pohár

7. Fedél
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2
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Az első használat előtt

A készüléket és tartozékait vegye ki a 
csomagolásból. A csomagolóanyagok 
megsemmisítése előtt győződjön meg arról, 
hogy nem maradt-e a csomagolásban valamilyen 
tartozék. Ellenőrizze le a készüléket és tartozékait, 
illetve azok sérülésmentességét. Ha a készüléken, 
a hálózati vezetéken vagy a tartozékokon sérülést 
észlel, akkor a készüléket ne kapcsolja be.

Az első használatba vétel előtt a fedelet 
és a poharakat, valamint a késegységet 
mosogatószeres meleg vízben mosogassa el. 
Majd öblítse le és szárítsa meg, vagy törölje 
szárazra.

.

VESZÉLY!

Legyen nagyon óvatos 

a kések kezelése 

és tisztítása során. 

A kések nagyon 

élesek. A késegységet 

biztonságos és 

gyerekektől elzárt 

helyen tárolja.

A súlyos sérülések 

megelőzése érdekében, 

ha a készülék működik, 

az ujjait és a kezét 

SOHA ne dugja a 

pohárba.

MEGJEGYZÉS
A fedelet és a poharakat, valamint 
a késegységet mosogatógép felső 
kosarában is elmosogathatja. A 
mosogatógépbe való behelyezés előtt 
a késegységet vegye ki a pohárból.

A motoros egység felületét meleg vízbe 
mártott és jól kicsavart puha ruhával törölje 
meg.

VESZÉLY!

A motoros egységet 

vízbe vagy más 

folyadékba mártani 

tilos.

Üzemmódok

A pohár motoros egységre való felszerelése, és 
a hálózati vezeték fali aljzathoz csatlakoztatása 
után az első kijelző villogni kezd, és jelzi, hogy 
a készülék készenléti üzemmódba kapcsolt. 
A mixer 3 üzemmódban használható: Start/

Stop, Auto Blend és Pulse, amelyekkel az 
alapanyagokat ízlés szerint mixelheti össze.

Start/Stop üzemmód

Nyomja meg a Start/Stop gombot a készülék 
üzembe helyezéséhez. A kijelzők a működtető 
gombok felett bekapcsolnak. A mixer 60 
másodpercig mixel, majd lekapcsol. Ha 
korábban szeretné leállítani a mixelést, akkor 
nyomja meg a Start/Stop gombot. A készülék 
átkapcsol készenléti üzemmódba, és csak egy 
kijelző fog villogni.

Auto Blend üzemmód

Az automatikus mixelés használatához az 

A PB 4011 SMOOTHIE MIXER HASZNÁLATA
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Auto Blend gombot nyomja meg, a készülék 
automatikus üzemmódban 60 másodpercig 
mixel. A motor ezen idő alatt 8-szor leáll és 
újraindul. Az első kijelző a működés ideje 
alatt folyamatosan világít, míg a többi a 
motor működése szerint ki- és bekapcsol. 
Az automatikus mixelés befejezése után a 
készülék átkapcsol készenléti üzemmódba, 
és csak egy kijelző fog villogni. Ha korábban 
szeretné leállítani a mixelést, akkor nyomja 
meg a Start/Stop vagy az Auto Blend 
gombot.

Pulse (impulzus) üzemmód

A Pulse gomb megnyomása után a 
készülék maximális teljesítménnyel és 
fordulatszámmal mixeli az alapanyagokat. 
Amikor ezt a gombot nyomja meg, akkor az 
összes kijlelző világítása bekapcsol. A mixer 
csak addig üzemel, amíg a Pulse gomb be 
van nyomva. A gomb elengedése után a 
készülék átkapcsol készenléti üzemmódba, és 
csak egy kijelző fog villogni.

Összeállítás és használat

1.  A poharat fenékkel lefelé állítsa a munkalapra, 
majd töltsön bele alapanyagokat. Ügyeljen arra, 
hogy az alapanyag mennyisége ne legyen a 
MAX jelnél magasabban.

2.  Egyik kezével fogja meg a poharat, a másik 
kezével a pohárra tegye fel és csavarozza rá 
a késegységet. Ellenőrizze le a késegység 
megfelelő rögzítését, majd fordítsa 
késegységgel lefelé a poharat (nem lehet 
semmilyen szivárgás sem).

3.  A poharat a késegységgel helyezze a motoros 
egységre, majd az óramutató járásával azonos 
irányba elfordítva rögzítse a készüléken. 

4.  A hálózati vezetéket csatlakoztassa a fali 
aljzathoz. Az első kijelző villogni kezd, 
ami mutatja, hogy a készülék készenléti 
üzemmódban van.

5.  Nyomja meg a kívánt üzemmód gombját, a 
készülék mixeli az alapanyagokat.

6.  A mixelés befejezése után várja meg a 

kések teljes lefékeződését, és a hálózati 
csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból. 

7.  A poharat az óramutató járásával ellenkező 
irányba forgassa el, majd vegye le a motoros 
egységről. A poharat fenekével lefelé állítsa 
fel a munkalapra. Egyik kezével fogja meg a 
poharat és a másik kezével óvatosan csavarozza 
le a késegységet. Ügyeljen arra, hogy a pohár 
tartalma ne löttyenjen ki.

MEGJEGYZÉS
A pohárra felcsavarozhatja a fedelet, 
és az italt magával is viheti.

Tippek és technikák

Az alapanyagokat egyforma (kb. 2,5 cm-es) 
darabokra szeletelje fel. Így gyorsabb lesz a 
mixelés. Először mindig a folyadékokat töltse a 
pohárba, majd a darabos alapanyagokat.
A készülékben nem lehet tojást felverni, 
tejszínhabot készíteni, burgonyát pürésíteni, 
tésztát keverni, vagy gyümölcsöket és zöldségeket 
facsarni. Ilyen és hasonló feladatokra a mixer 
nem alkalmas. A pohárba NEM SZABAD mixelni a 
következő alapanyagokat: csontos hús, csont, nagy 
darab fagyasztott, sűrű vagy kemény alapanyagok 
(magok, kemény hájak stb.). Ellenkező esetben a 
készülék meghibásodhat. 

VESZÉLY!

Tartsa be a 

használati útmutató 

előírásait. Ellenkező 

esetben a készülék 

meghibásodhat, anyagi 

kárt vagy személyi 

sérülést okozhat.
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VESZÉLY!

A száraz 

alapanyagokat 

ne mixelje 

folyadék nélkül. A 

készülékben száraz 

alapanyagokat 

feldolgozni (pl. 

darálni) nem lehet.

Használat / üzemmód Ajánlott mennyiség Élelmiszer

Darálás / Pulse 500 g Salsa

680 g Fűszer- és gyógynövények

Mixelés 680 g Folyékony tészta

Mártogatós szószok

Szószok 680 g Ecetes salátaöntet

Öntet

Egyszerű szószok

Fagyasztott alapanyagok mixelése 500 g 

680 g

Jég

Fagyasztott gyümölcs

Fagylalt

Energia / smoothie italok 500 g

680 g

Gyümölcs

Zöldségfélék

Leveles zöldség

ALAPANYAG FELDOLGOZÁSI TÁBLÁZAT
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A készülék tisztítása, szétszerelése vagy tárolása 
előtt a készüléket kapcsolja le, várja meg a 
kések lefékeződését, majd a hálózati vezetéket 
is húzza ki a fali aljzatból. 

FIGYELMEZTETÉS

A motoros egységet, a hálózati vezetéket, vagy 
a csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba 
mártani tilos. 
A motoros egység és a készülék többi 
tartozékának a tisztításához durva 
tisztítóanyagokat, drótszivacsot, vagy karcoló 
felületű szivacsot, benzint, oldószereket, illetve 
más hasonló készítményeket használni tilos, 
mert ezek sérülést okozhatnak a tisztított 
felületben.

1.  A tartozékokat (poharat és késegységet) 
minden használat után alaposan öblítse ki.

2.  A fedelet és a poharakat, valamint a 
késegységet mosogatószeres meleg 
vízben mosogassa el. Majd öblítse le és 
szárítsa meg, vagy törölje szárazra. Ezeket a 
tartozékokat mosogatógép felső kosarában 
is elmosogathatja. A mosogatógépbe való 
behelyezés előtt a késegységet vegye ki a 
pohárból.

VESZÉLY!

A poharat és a 

fedelet forró vízbe 

mártani tilos. 

Legyen nagyon 

óvatos a kések 

kezelése és tisztítása 

során. A kések

rendkívül élesek. 

A késegységet 

biztonságos és 

gyerekektől elzárt 

helyen tárolja.

3.  A motoros egység felületét meleg vízbe 
mártott és jól kicsavart puha ruhával törölje 
meg. 

Tárolás

A tárolása előtt győződjön meg arról, hogy 
a tartozékok tökéletesen megszáradtak-e. A 
mixert felállítva, száraz és jól szellőző helyen 
tárolja, a poharat és a késegységet ne szerelje 
össze, valamint ne tárolja a motoros egységen. 
A készülékre ne helyezzen idegen tárgyakat. A 
késegységet gyerekeknek elérhetetlen helyen 
tárolja.

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
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CÉKLA ÉS ÁFONYA ÜDÍTŐ ITAL

¾ csésze sült céklarépa, 2,5 cm-es darabokra 
szeletelve
1 1/4 csésze sárgarépa lé
1 csésze fagyasztott áfonya

1. Tegye az alapanyagokat a nagy pohárba. 
2.  Az Auto Blend üzemmód használatával 

mixelje össze és szolgálja fel.

EPRES BANÁN

1 kisebb meghámozott és darabolt banán
1 csésze félzsíros tej
1 evőkanál agávé szirup
1 csésze fagyasztott eper

1. Tegye az alapanyagokat a nagy pohárba. 
2.  Az Auto Blend üzemmód használatával 

mixelje össze és szolgálja fel.

ROOIBOS TEA ÁFONYÁVAL ÉS GOJI 

BOGYÓVAL

½ érett banán
1 csésze friss áfonya
2 kanál goji bogyó
1 1/2 csésze hideg rooibos tea (legyen erősebb)
1 csésze jég

1. Tegye az alapanyagokat a nagy pohárba. 
2.  Az Auto Blend üzemmód használatával 

mixelje össze és szolgálja fel.

BANÁNOS-CSOKOLÁDÉS HAB

2 érett banán (meghámozva, négy darabra törve)
2 érett avokádó (meghámozva, mag nélkül)
¼ csésze csokoládé szósz
Fél narancs leve
2 evőkanál kakaó

1. Tegye az alapanyagokat a nagy pohárba.

2.  Az automatikus üzemmóddal körülbelül 
30 másodpercig mixelje (figyelje a keverék 
állagát).

3.  A kész habot öntse át egy légmentesen 
lezárható edénybe és tegye a 
hűtőszekrénybe. Hűtve fogyassza.

HABART TOJÁS PARADICSOMMAL ÉS 

BAZSALIKOMMAL

4 nagy tojás
¼ csésze érett paradicsom (mag nélkül)
¼ csésze mozzarella
¼ csésze friss bazsalikom
Csipet só és bors az ízesítéshez
Étolaj a sütéshez

1.  Tegye az alapanyagokat a nagy pohárba 
(az olaj kivételével). 

2.  A Pulse üzemmód bekapcsolásával 
mixelje simára az alapanyagokat.

3.  Egy tapadásmentes felülettel rendelkező 
serpenyőbe öntsön étolajat, melegítse fel 
és öntse rá a keveréket. Állandó keverés 
mellett süsse meg a habart tojást.

4.  Frissen sütött pirított kenyéren szolgálja fel.

CÉZÁR ÖNTET AVOKÁDÓVAL

1 érett avokádó (meghámozva, mag nélkül, 
2,5 cm-es darabokra szeletelve)
3 gerezd fokhagyma
¼ csésze parmezán sajt
2 kanál szardella olaj
Csipet őrölt bors
2 evőkanál citromlé
2 kanál almaecet
1 csésze hideg víz

1.  Tegye az alapanyagokat a nagy pohárba. 
2.  Az automatikus üzemmóddal körülbelül 

30 másodpercig mixelje (figyelje az öntet 
állagát).

RECEPTEK
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SÜLT PARADICSOM LEVES

3 evőkanál olívaolaj
½ vöröshagyma, négy darabra vágva
2 gerezd fokhagyma
1 kisebb paradicsom kompót (saját lében)
1 csésze víz
1 evőkanál frissen vágott bazsalikom
¼ kiskanál erős paprika
Só és bors az ízesítéshez

1.  Egy serpenyőbe öntse bele az olajat, a 
hagymát és a fokhagymát pirítsa meg. 
Tegye hozzá a paradicsomot és állandó 

kevergetés mellett 20 percig süsse. 
Hagyja teljesen lehűlni. 

2.  A hideg keveréket tegye a nagy pohárba. 
3.  Az automatikus üzemmóddal körülbelül 

25 másodpercig mixelje (figyelje a 
keverék állagát).

4.  A hideg levest öntse át egy lábasba, 
adja hozzá a bazsalikomot és a paprikát. 
Ízlés szerint fűszerezze. Melegítse fel és 
melegen szolgálja fel.
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A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyre helyezze el.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a  jel a  terméken vagy a  kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a  használt elektromos és elektronikus 
berendezések nem dobhatók ki a háztartási hulladék közé. A megfelelő megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz 
a terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyen. Az EU országaiban, illetve más európai országokban is, a használt 
termékek az eladóhelyen, azonos új termék vásárlása esetén is leadhatók. A termék megfelelő módon történő 
megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a  nem megfelelő 
hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. 
További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen típusú hulladék 
nem megfelelő módon történő megsemmisítése esetén a helyi előírások értelmében bírság róható ki.

Vállalkozások számára a Európai Unió országaiban

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván megsemmisíteni, erre vonatkozóan kérjen információkat 
a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, a megfelelő megsemmisítésre 
vonatkozó információkat kérje a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

A termék összhangban van az EU irányelvek követelményeivel.

Változtatások a szövegben, a kivitelben és a műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden 
módosításra vonatkozó jog fenntartva.

A cseh nyelvű az eredeti változat.
A gyártó címe: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01


