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LT Garų stotelė 
Svarbios saugos taisyklės

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.
Bendrieji perspėjimai
 ■ 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.

 ■ Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu. Vaikams draudžiama valyti ir techniškai 
prižiūrėti šį prietaisą, nebent juos prižiūrėtų už jų saugą atsakingas suaugęs asmuo.

 ■ Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį pakeisti turi įgaliotojo techninės priežiūros 
centro meistras, kad būtų išvengta pavojingos situacijos. Draudžiama naudoti šį 
prietaisą, jei jo maitinimo laidas arba kištukas pažeistas.

 ■ Jei garinio lyginimo sistemą paliekate be priežiūros, prieš pildydami ar ištuštindami 
vandens talpyklą ir pabaigę sistema naudotis, visuomet ją išjunkite ir atjunkite 
maitinimo kabelio kištuką nuo elektros lizdo.

 ■ Lyginant vandens talpyklos dangtelis privalo būti uždarytas. Kaip pildyti vandens 
talpyklą, aprašyta skyriuje VANDENS TALPYKLOS PILDYMAS.

 ■ Nepalikite prie elektros tinklo lizdo prijungtos arba vėstančios garinio lyginimo 
sistemos jaunesniems nei 8 metų amžiaus vaikams pasiekiamoje vietoje.

 ■ Jeigu garų stotelė prijungta prie elektros lizdo, jos negalima palikti be priežiūros.
 ■ Garų stotelę arba lygintuvą galima naudoti tik ant stabilaus lygaus paviršiaus. Kai lygintuvą 
nuimate nuo garų stotelės, patikrinkite, ar paviršius, ant kurio jis padėtas, yra stabilus.

 ■ Lyginant vandens bakelio dangtelis privalo būti uždarytas.
 ■ Garų stotelės ir lygintuvo nereikėtų naudoti, jeigu jie buvo numesti ant grindų, jei 
matoma pažeidimo požymių arba jie yra nesandarūs.

Elektrinis saugumas
 ■ Prieš prijungdami šią garų stotelę prie elektros tinklo, įsitikinkite, kad ant jo etiketės 
nurodyta įtampa atitinka jūsų elektros tinklo įtampą.

 ■ Prijunkite garų stotelę prie tinkamai įžeminto elektros lizdo. Nenaudokite 
ilginamojo laido.

 ■ Nelieskite garų stotelės ir lygintuvo šlapiomis ar drėgnomis rankomis, kai jie 
prijungtas prie elektros tinklo.

 ■ Kai garų stotelę paliekate be priežiūros, prieš pildydami vandens bakelį ir pabaigę 
ja naudotis, visuomet išjunkite ir atjunkite nuo elektros lizdo. 

 ■ Prieš atjungdami garų stotelę nuo maitinimo lizdo, visada išjunkite ją atitinkamu 
mygtuku.
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 ■ Norėdami išvengti galimo sužalojimo dėl elektros smūgio, neplaukite garų stotelės 
arba lygintuvo po tekančiu vandeniu, nepurkškite jo vandeniu ir nemerkite jo 
į vandenį ar kokį nors kitą skystį.

 ■ Elektros laidas jokiu būdu neturi liesti vandens arba drėgno ar karšto garų stotelės 
arba lygintuvo paviršiaus.

 ■ Ant maitinimo laido nedėkite sunkių daiktų. Užtikrinkite, kad elektros laidas 
nekabotų nuo stalo krašto ir nesiliestų prie įkaitusio paviršiaus arba aštrių daiktų.

 ■ Atjunkite garų stotelę nuo maitinimo lizdo švelniai traukdami už kištuko, o  ne 
paties laido. Priešingu atveju taip galite pažeisti maitinimo laidą arba lizdą. 

 ■ Netraukite arba neneškite lygintuvo už maitinimo laido.
 ■ Kad išvengtumėte susižeidimo pavojaus, neremontuokite garų stotelės arba 
lygintuvo patys ir nedarykite jiems jokių pakeitimų. Visus remonto darbus 
privaloma atlikti įgaliotajame techninės priežiūros centre. Jei produktą taisysite 
patys, galite netekti įstatymais nustatytos teisės į  žalos dėl netinkamo veikimo 
atlyginimą arba gali būti anuliuota kokybės garantija.

 ■ Pabaigę naudotis garų stotelę, visada išjunkite ją ir atjunkite nuo elektros lizdo.
 
Saugumas naudojant
 ■ Ši garų stotelė skirta tik naudojimui namuose. Nenaudokite pramoninėje aplinkoje 
arba lauke.

 ■ Nedėkite garų stotelės arba lygintuvo ant arba šalia elektrinės ar dujinės viryklės 
arba kitų šilumos šaltinių.

 ■ Garų stotelę nešiokitės paėmę už rankenos.
 ■ Niekada nelyginkite ant kūno dėvimų drabužių.
 ■ Nelieskite įkaitusių lyginimo paviršių. Antraip galite nusideginti.
 ■ Nelieskite lygintuvo paviršiaus ant garų stotelės, jei lygintuvas buvo padėtas ant 
jos iškart po naudojimo. Paviršius gali būti labai karštas. 

 ■ Niekada nepilkite vandens į vandens bakelį (į visą garų stotelę) tiesiai iš vandens 
čiaupo. Pildami vandenį tiesiai iš vandens čiaupo, visada išimkite vandens bakelį 
iš garų stotelės. Niekada nepilkite acto, kalkių nuosėdų šalinimo priemonių ar kitų 
priedų į vandens bakelį.

 ■ Prieš valydami arba atlikdami kitus garų stotelės techninės priežiūros darbus, 
būtinai atjunkite ją nuo elektros tinklo lizdą ir palaukite, kol lyginimo padas atvės.
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LT Garų stotelė
Naudotojo instrukcija

PRIETAISO IR PRIEDŲ APRAŠYMAS
A1 Garų stotelė
A2 Stovas su vieta maitinimo laidui ir 

garų žarnai 
A3 2 litrų vandens bakelis
A4 Rankena
A5 Lygintuvo atraminis paviršius
A6 Garų žarnos ir maitinimo laido 

laikiklis
A7 Maitinimo laidas
A8 Garų žarna
A9 Valdymo skydelis
A10 Lygintuvas
B1 Vandens bakelis
B2 Pildymo atidarymo užraktas
B3 Kasetė su kalkių ir nešvarumų filtru
B4 Spyruoklinė sklendė
 Leidžia atlaisvinti ir pritvirtinti 

vandens bakelį prie garų stotelės.
B5 Kasetės kištukas

C1 Įjungimo / išjungimo mygtukas
C2 Garų režimo pasirinkimo mygtukas
C3 Nuo kalkių apsaugančios sistemos 

nustatymo iš naujo mygtukas
C4 Įjungimo indikatorius
C5 Energijos taupymo režimo 

indikatorius (ECO režimas)
C6 Didž. garų išeigos indikatorius (MAX 

režimas)
C7 Kalkių ir nešvarumų filtro keitimo 

indikatorius
D1 Rankena
D2 Temperatūros reguliatorius su 

automatiniu garų reguliatoriumi
D3 Padas
D4 Garų mygtukas
D5 Temperatūros indikatorius
D6 Atraminis paviršius

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ
 ■ 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. Jei šį prietaisą perduodate kitam asmeniui, įsitikinkite, kad 
pridedate šį naudotojo vadovą.

 ■ 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.

 ■ Prieš naudodamiesi garų stotele ir lygintuvu pirmą kartą, pašalinkite nuo jų visas 
pakavimo medžiagas, įskaitant reklaminius lipdukus ir etiketes. Nuvalykite lyginimo 
padą D13 šiek tiek sudrėkinta šluoste, prieš naudodami pirmą kartą, tada sausai 
nušluostykite.

PASIRUOŠIMAS PRIEŠ PRADEDANT LYGINANT
 ■ Išrūšiuokite skalbinius pagal tarptautinius simbolius, nurodytus ant gaminių 

priežiūros etikečių, arba atsižvelgdami į audinių rūšis.

SIMBOLIS AUDINIO RŪŠIS TEMPERATŪROS 
NUSTATYMAS

Sintetika (akrilas, acetatas, 
poliesteris, viskozė ir kt.)

•
Žema temperatūra

Medvilnė su kitų rūšių pluoštais, 
šilkas, vilna, vilna su kitų rūšių 

pluoštais ir kt.

••
Vidutinė temperatūra

Velvetas, medvilnė, džinsinis 
audinys

•••
Aukšta temperatūra

Linas MAX (maks.)
Maksimali temperatūra

Audiniai, kurių lyginti negalima

GARO STOTELĖS NAUDOJIMAS

VANDENS BAKELIO PILDYMAS
 ■ Prieš pildydami vandens bakelį A3, patikrinkite, ar garų stotelė atjungta nuo 

maitinimo lizdo.
 ■ Garų stotelei galima naudoti vandentiekio vandenį. Gali greitai susidaryti kalkių 

nuosėdos, jei jūsų gyvenamojoje vietoje yra kietas arba labai kietas vanduo. Norint 
pailginti lygintuvo naudojimo laiką, rekomenduojame naudoti 50  % vandentiekio 
vandens ir 50 % distiliuoto vandens mišinį.

Dėmesio!
Niekada nepilkite į vandenį vandens minkštiklių, acto, krakmolo, kalkių 
šalinimo medžiagų, kvapiųjų medžiagų ar kitų priedų.

 ■ Padėkite garų stotelę ant stabilaus ir lygaus paviršiaus. Laikykite garų stotelę A1 
viena ranka ir paspauskite spyruoklinę sklendę B4 ant vandens bakelio A3 apačios 
kita ranka, tuomet išstumkite vandens bakelį A3. Išstumkite pildymo atidarymo 
užraktą B2 ir pripildykite vandens bakelį A3 vandeniu. Tai darydami įsitikinkite, kad 
nepripildėte virš žymos MAX.

 ■ Vandens bakelį A3 taip pat galima pripildyti neišstumiant iš garų stotelės A1. Tokiu 
atveju atidarykite pildymo atidarymo užraktą B2 ir pripildykite vandens bakelį A3 
vandeniu iki žymos MAX su tinkama talpa.

Pastaba.
Nuolatinė sistema leidžia pilti vandenį į vandens bakelį A3 net tada, kai 
garų stotelė veikia, jos neišjungiant.

 ■ Įstatykite vandens bakelį A3 atgal į  garų stotelę A1. Tinkamą vandens bakelio A3 
įstatymą patvirtina spyruoklinės sklendės B4 spragtelėjimas. 

ĮJUNGIMAS
 ■ Prijunkite garų stotelės maitinimo laido kištuką prie elektros lizdo. Indikatorius C4 

užsidegs ir indikatorius C6 pradės mirksėti, tai nurodo, kad garų stotelė kaista. Kai 
indikatorius C6 pastoviai šviečia, garų stotelė yra paruošta naudoti.

 ■ Temperatūros reguliatoriumi D2, esančiu ant lygintuvo, nustatykite pageidaujamą 
temperatūrą. Temperatūros indikatorius D5 švies nurodydamas, kad lygintuvas 
kaista. Kai lygintuvo vidinis termostatas pasiekia tinkamą temperatūrą, indikatorius 
D5 išsijungia.

LYGINTUVO PADĖJIMAS LYGINANT
Galite padėti lygintuvą lygindami ant atraminio paviršiaus D6, esančio lygintuvo 
apačioje, arba ant atraminio paviršiaus A5, esančio ant garų stotelės A1.

LYGINIMAS BE GARŲ TIEKIMO
 ■ Ši funkcija leidžia naudoti lygintuvą su arba be vandens bakelio A3. 
 ■ Temperatūros reguliatorių D2 ant lygintuvo A10 nustatykite ties MIN ir palaukite, kol 

indikatorius D5 išsijungs.

LYGINIMAS SU GARAIS
 ■ Garų stotelėje yra du garų intensyvumo lygiai:

 ECO:  pasirinkus šį režimą, išskiriama pakankama garų išeiga standartiniam 
lyginimui nenaudojant daug energijos; jis naudoja mažiau garų ir taupo 
energiją nedarydamas poveikio lyginimo rezultatui. ECO režimo pasirinkimą 
nurodo žalias indikatorius C5.

 MAX:  pasirinkus šį režimą, išskiriama maksimali garų išeiga sudėtingam arba 
vertikaliam lyginimui. MAX režimo pasirinkimą nurodo mėlynas indikatorius 
C6.

Dėmesio!
Norint lyginti su garais, vandens bakelis A3 turi būti pripildytas 
vandens.

 ■ Norint lyginti su garais, nustatykite temperatūros reguliatorių D2 ant lygintuvo A10 
iki atitinkamos temperatūros ir palaukite, kol indikatorius D5 išsijungs.

Pastaba.
Indikatorius D5 gali įsijungti ir išsijungti lyginimo metu, nurodydamas, 
kad temperatūra automatiškai palaikoma, ir nenutraukdamas lyginimo 
proceso.

 ■ Paspauskite mygtuką C2 ant valdymo skydelio A9 norėdami pasirinkti garų režimą 
ECO arba MAX ir palaukite, kol pasirinkto režimo indikatorius nuolat švies.

Pastaba.
Lyginimui naudojant garus, pasirinkus garų režimą, kol garinio 
lyginimo sistema dar šalta, būtina maždaug 2 minutes palaikyti 
nuspaudus lygintuvo mygtuką D4, kad garai tolygiai paskirstytų visoje 
garų grandinės sistemoje.

 ■ Nuspaudus mygtuką D4 ant lygintuvo, lyginimo metu pradės sklisti garai.
 ■ Jei nebenorite garų, atleiskite mygtuką D4.
 ■ Standartinėms lyginimo užduotims rekomenduojame pasirinkti ECO režimą. Režimą 

MAX rekomenduojama rinktis tik lyginant lininius audinius, šilką arba panašius 
audinius.

LYGINIMAS SU VERTIKALIAIS GARAIS
 ■ Garų stotelę taip pat galima naudoti lyginant audinius vertikaliai (pvz., užuolaidas, 

ant pakabų pakabintus rūbus ir pan.). 
 ■ Temperatūros reguliatorių D2 ant lygintuvo A10 nustatykite ties MAX ir palaukite, 

kol indikatorius D5 išsijungs. Pastatykite lygintuvą stačiai. Viena ranka švelniai 
įtempkite audinį ir vertikaliai lyginkite iš apačios į viršų bei paspauskite mygtuką D4 
norėdami išleisti garus. 

Patarimas.
Lygindami medvilnės ir lininius audinius, švelniai padėkite lygintuvą 
su lyginimo padu D3 ant audeklo. Lygindami plonesnius ir gležnesnius 
audinius, laikykite lygintuvą maždaug 2 cm nuo audinio.
Nenaudokite garų funkcijos šilkui ir sintetikai lyginti, kad 
nesugadintumėte audinio.
Dėmesio!
Niekada nenukreipkite garų į žmones!
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APSAUGOS NUO KALKIŲ SISTEMA
 ■ Šioje garų stotelėje įrengta „Anti-Calc“ sistema, kuri neleidžia formuotis kalkių 

likučiams garų stotelėje ir lygintuve. Joje taip pat įrengtas automatinis jutiklis, kuris 
informuoja jus apie tai, kad reikia keisti kalkių filtrą. Kai filtras užsikemša, indikatorius 
C7 šviečia. Taip įvykus, laikykitės nurodymų, pateiktų skyriuje „Kalkių ir nešvarumų 
filtro keitimas“.

IŠJUNGIMAS
 ■ Baigę naudotis, nustatykite temperatūros reguliatorių D2 ant lygintuvo A10 ties 

MIN ir padėkite lygintuvą ant atraminio paviršiaus A5.  Atjunkite garų stotelės 
maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo ir suvyniokite kartu su garų žarna aplink stovą 
A2. Pritvirtinkite maitinimo laidą ir žarną laikikliu A6. Leiskite lyginimo padui D3 ir 
atraminiam paviršiui A5 atvėsti. Kai lygintuvas atvės, išplaukite jį pagal nurodymus, 
pateiktus skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

PATARIMAI, KAIP KOKYBIŠKAI LYGINTI 
 ■ Nedėkite į  skalbimo mašinos būgną per daug skalbinių, antraip jie bus labai 

suglamžyti. Per didelio suglamžymo taip pat išvengsite nustatę mažesnį gręžimo 
greitį. 

 ■ Jeigu lyginate mišrius audinius (pvz. pagamintus iš 40 % vilnos ir 60 % sintetinio 
pluošto), temperatūrą nustatykite atsižvelgdami į tą pluoštą, kurį reikia lyginti esant 
žemesnei temperatūrai. 

 ■ Jeigu audinio sudėties nežinote, nustatykite tinkamą temperatūros nuostatą, 
pabandydami palyginti audinį nematomoje gaminio vietoje iš blogosios pusės. 
Pradžioje nustatykite žemiausią temperatūrą, paskui palaipsniui ją didinkite, kol 
atrasite audiniui idealią temperatūrą. 

 ■ Niekada nelyginkite tų vietų, kuriose yra prakaito arba kitų dėmių. Aukšta 
temperatūra užfiksuos dėmę ir ją bus sunku pašalinti. 

 ■ Norėdami, kad išlyginti šilkiniai, vilnoniai ir sintetiniai audiniai neblizgėtų, lyginkite 
juos iš blogosios pusės. 

 ■ Kai kurias medžiagas lengviau lyginti, kai jos yra šiek tiek drėgnos. 
 ■ Prieš lygindami tankius audinius, apipurkškite juos purkštuku, arba lyginkite juos pro 

drėgną audeklą. 

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA 

VALYMAS PO KIEKVIENO PANAUDOJIMO 
 ■ Prieš valydami išjunkite lygintuvą, atsižvelgdami į  nurodymus, pateiktus skyriuje 

„Garų stotelės naudojimas“. Garų stotelę privaloma atjungti nuo elektros lizdo ir 
palaukti, kol ji atvės. Išstumkite vandens bakelį A3 iš garų stotelės, išpilkite likusį 
vandenį į kriauklę ir įstatykite vandens bakelį A3 atgal į garų stotelę.

 ■ Jei lyginimo padas D3, garų stotelės paviršius A1 arba lygintuvo paviršius A10 
nusitepa, nuvalykite šiuos paviršius švelniai sudrėkinta šluoste ir nusausinkite. 

 ■ Valymui nenaudokite plieno vatos, tirpiklių, šveičiamųjų valymo priemonių ir pan., 
kad nepažeistumėte valomo paviršiaus. Valydami niekada neįmerkite garų stotelės 
arba lygintuvo į vandenį. 

KALKIŲ NUOVIRŲ ŠALINIMAS 
 ■ Nepaisant to, kad garų stotelė automatiškai nustato, ar reikia pašalinti nešvarumus, 

tai rodo indikatorius C7, rekomenduojame valyti lygintuvą kartą per mėnesį.
 ■ Įsitikinkite, kad garų stotelė išjungta įjungimo / išjungimo mygtuku C1 ir atjungta 

nuo maitinimo lizdo. Įpilkite maždaug 1 litrą švaraus vandens į vandens bakelį A3. 
Prijunkite garų stotelę prie maitinimo lizdo, nustatykite temperatūros reguliatorių 
D2 ant lygintuvo ties MIN ir palaukite, kol indikatorius D5 išsijungs.

 ■ Laikykite lygintuvą horizontalioje padėtyje virš kriauklės ir paspaudę mygtuką D4 
laikykite jį nuspaudę maždaug 1 minutę, kad išsiurbtumėte vandenį iš garų stotelės 
į lygintuvą. Kai garai ir karštas vanduo ima tekėti iš lyginimo pagrindo D3, nustatykite 
temperatūros reguliatorių D2 iki aukščiausio temperatūros lygio. Tuomet kelis karus 
paspauskite mygtuką D4 ir pakreipkite lygintuvą šiek tiek į  šonus kelis kartus, kol 
vandens bakelis A3 visiškai ištuštės. Tuo pat metu kartu su garais ir vandeniu iš 
lyginimo pado D3 vidaus bus pašalintos kalkių nuosėdos. Jei reikia, pakartokite šį 
procesą dar kartą. 

 ■ Mygtuku C1 išjunkite garų stotelę, atjunkite nuo maitinimo lizdo ir leiskite atvėsti. 
Jei lyginimo padas D3 arba lygintuvo paviršius susitepa, nuvalykite drėgna šluoste, 
tada kruopščiai nusausinkite.

KALKIŲ NUOSĖDŲ IR NEŠVARUMŲ FILTRO KEITIMAS
 ■ Patikrinkite, ar garų stotelė išjungta, naudodami C1. Išimkite vandens bakelį A3 

iš garų stotelės ir išstumkite iš jos kasetę su filtru B3. Tinkamu įrankiu, pvz., mažu 
plokščiu atsuktuvu, atidarykite kaištį B5 iš kasetės B3 apačios ir išimkite filtrą. 
Priklausomai nuo filtro būsenos išvalykite jį arba pakeiskite nauju. Įstatykite kaištį 
B5 atgal ir įkiškite kasetę B3 į  vandens bakelį A3. Įstatykite vandens bakelį A3 
atgal į  garų stotelę A1. Įjunkite garų stotelę įjungimo / išjungimo mygtuku C1 ir 
paspauskite mygtuką C3, kad iš naujo nustatytumėte apsaugos nuo kalkių sistemą.

SAUGOJIMAS
Baigę lyginti, išpilkite nepanaudotą vandenį iš vandens bakelio A3 (atsargiai, jis gali 
būti karštas) arba leiskite jam išgaruoti ir padėkite lygintuvą ant atraminio paviršiaus 
A5, kad jis atvėstų. Išjunkite garų stotį įjungimo / išjungimo mygtuku C1. Apvyniokite 
maitinimo laidą ir garų žarną aplink stovą A2 ir pritvirtinkite juos laikikliu A6. 
Pastatykite garų stotelę tinkamoje vietoje, kad niekas neapvirstų.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
Nominali įtampa ............................................................................................................................. 230 V 
Nominalus dažnis ...................................................................................................................50 / 60 Hz 
Nominali galia ...............................................................................................................................2500 W 
Garų išeiga ..............................................................................................................................100 g/min.
Vandens slėgis  ................................................................................................................................. 3 bar
Maitinimo laido ilgis  .........................................................................................................................3 m
Svoris (be vandens) ....................................................................................................maždaug 1,3 kg

Tekstas ir techniniai parametrai gali keistis.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJĘ 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 punktus. Kai kuriose Europos 
Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse prietaisus galima 
grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują prietaisą. 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.


