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LT Dulkių siurblys su maišeliu
Svarbios saugos taisyklės

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE 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. Vaikai negali žaisti šiuo prietaisu. Vaikams 
draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį gaminį, nebent juos prižiūrėtų už jų 
saugą atsakingas suaugęs asmuo.

 ■ Jei maitinimo laidas būtų pažeistas, jį privalo pakeisti gamintojas, jo techninės 
priežiūros centro atstovas arba panašios kvalifikacijos meistras, kad būtų išvengta 
pavojaus.

 ■ Prieš valydami prietaisą arba atlikdami priežiūrą, atjunkite maitinimo laido kištuką 
nuo lizdo.

 ■ Šis dulkių siurblys skirtas naudojimui namų ūkyje, biuruose ir panašiose vietose. 
Nenaudokite pramoninėje aplinkoje.

 ■ Saugokite dulkių siurblį nuo tiesioginės saulės šviesos ir nestatykite jo šalia atviros 
ugnies arba prietaisų, kurie yra šilumos šaltiniai.

 ■ Prieš įjungdami maitinimo laido kištuką į maitinimo lizdą, patikrinkite, ar ant dulkių 
siurblio etiketės nurodyta įtampa sutampa su lizdo elektros įtampa.

 ■ Įsitikinkite, kad maitinimo laidas neliečia karštų paviršių arba aštrių daiktų.
 ■ Nekiškite dulkių siurblio į vandenį ar kokį nors kitą skystį ir neplaukite jo tekančiu 
vandeniu.

 ■ Prieš naudodamiesi dulkių siurbliu, būtinai įdėkite dulkių surinkimo maišelį ir 
patikrinkite, ar tinkamai įdėti visi oro įsiurbimo ir išleidimo filtrai.

 ■ Dulkių siurbliui veikiant, oro išleidimo angos ir siurbimo anga būtinai turi būti 
neužkimštos.

 ■ Nesusiurbkite dulkių siurbliu toliau nurodytų daiktų ir medžiagų:
 – smilkstančių cigarečių nuorūkų, degančių daiktų, degtukų arba karštų pelenų ar 
žarijų;

 – vandens ir kitų skysčių;
 – degių arba lakių medžiagų;
 – aštrių daiktų, pvz. stiklo šukių, adatų, smeigtukų ir pan.;
 – miltų, tinklo, cemento ir kitų statybinių medžiagų;
 – didelių popieriaus lapų arba plastikinių maišelių, kurie gali lengvai užkimšti 
siurbimo angą.

 ■ Siurbiant kai kurių tipų grindis arba kilimines dangas, gali susidaryti elektrostatinė 
iškrova, kuri naudotojams nėra pavojinga.
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 ■ Nekiškite siurbimo antgalio ar vamzdžio prie jokių veido dalių.
 ■ Visada išjunkite dulkių siurblį ir atjunkite jį nuo elektros lizdo, kai jį paliekate be 
priežiūros, jį panaudoję arba prieš jį valydami. Atjunkite maitinimo laidą nuo 
elektros lizdo, atsargiai ištraukdami maitinimo laido kištuką – niekuomet netraukite 
už maitinimo laido. Priešingu atveju taip galite pažeisti maitinimo laidą arba lizdą. 
Suvyniojamą laidą rekomenduojama prilaikyti ranka.

 ■ Jei maitinimo laidas pažeistas, pakeiskite jį specializuotame techninės priežiūros 
centre. Draudžiama naudoti šį dulkių siurblį, jei pažeistas jo maitinimo laidas arba 
kištukas.

 ■ Nenaudokite dulkių siurblio, jeigu jis tinkamai neveikia, yra sugadintas arba 
buvo įkritęs į  vandenį. Neremontuokite dulkių siurblio patys ir nedarykite jokių 
jo konstrukcijos pakeitimų. 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
Dulkių siurblys su 
maišeliu
Naudotojo vadovas

 ■ Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą net 
ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo buitinių prietaisų 
veikimo principu. Prietaisą naudokite tik taip, kaip apibūdinta 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 Viršutinio dangčio atidarymo mygtukas
A2 Lanksčiosios žarnos prijungimo anga
A3 Dulkių surinkimo maišelio skyriaus 

dangtis
A4 Įsiurbimo angos dangtis
A5 Priedų dangčio atidarymo mygtukas
A6 Priedų skyriaus dangtis
A7 Dulkių siurblio blokas
A8 Automatinio maitinimo laido 

suvyniojimo mygtukas
A9 Siurbimo galios sustabdymo ir darbinio 

režimo pasirinkimo mygtukas
A10 Maitinimo laidas
A11 Galinis ratukas
A12 Įjungimo / išjungimo mygtukas
A13 Ekranas
A14 Plaunamas išleidžiamo oro srauto filtras
A15 Plaunamas išleidžiamo oro srauto HEPA 

filtras
A16 Nuimamos grotelės

A17 Įleidžiamo oro srauto filtras
A18 Įleidžiamo oro srauto filtro grotelės
A19 Dulkių surinkimo maišelio laikiklis
A20 Dulkių surinkimo maišelis
A21 Lanksčioji žarna su nuotoliniu valdikliu 

rankenoje
A22 Metalinis teleskopinis vamzdis
A23 Turbošepetys
A24 Įsiurbimo galios valdiklis
A25 Ilgas lankstus plyšių valymo antgalis
A26 Antgalis kietai grindų dangai
A27 Mažasis turbininis šepetys
A28 Dulkių valymo šepetėlis
A29 Siauras antgalis
A30 Horizontalios pastatymo padėties 

grioveliai
A31 Vertikalios pastatymo padėties griovelis 

(dulkių siurblio apačioje)
A32 Antgalis grindims su pailginamu šepeči
A33 Sklendė šepečiui ištraukti ir įtraukti

NUOTOLINIO VALDIKLIO RANKENOJE APRAŠYMAS
B1 Akumuliatoriaus skyriaus dangtis
B2 Dulkių siurblio įjungimo / išjungimo 

mygtukas
B3 Siurbimo galios didinimo mygtukas

B4 Siurbimo galios mažinimo mygtukas
B5  Lankstus žarna su mechanine 

siurbimo galia rankenoje, su 
integruotu šepečiu

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ
 ■ Prieš naudodami pirmą kartą, išpakuokite prietaisą bei jo priedus ir nuimkite visas 

reklamines etiketes bei lipdukus. Patikrinkite prietaisą ir visas jo dalis, ar niekas 
neapgadinta.

NUMATYTOJI PRIEDŲ PASKIRTIS
 ■ Sudėtinis antgalis grindims valyti A32 tinkamas lygioms kietoms grindims ir 

kilimams siurbti. Siurbiant kilimus ilgesniais šeriais, grindų antgalio ratukus A32 
rekomenduojama išleisti. Tuomet tokius kilimus bus lengviau siurbti. Siurbiant lygias 
kietas grindis, kiliminę dangą arba kilimus mažais šeriais, ratukus galima įtraukti. 
Ratukus išleiskite ir įtraukite paspausdami sklendę A33. Grindų valymo antgalis A32 
taip pat turi jungiklį judamajam velenėliui ištraukti. Šis jungiklis yra grindų valymo 
antgalio A32 centre ir jis turi dvi padėtis: giliojo valymo ir lengvojo valymo. Giliojo 
valymo padėtis (judamasis velenėlis yra įtrauktas į vidų) idealiai tinka kilimams giliai ir 
kruopščiai siurbti. Lengvojo valymo padėtis (judamasis velenėlis yra ištrauktas) leidžia 
antgaliui lengviau judėti siurbiamu paviršiumi. Norint įjungti lengvojo valymo padėtį, 
grindų valymo antgalį A32 rekomenduojama šiek tiek pakelti.

 ■ Antgalis kietai grindų dangai A26 puikiai, bet atsargiai valo lygius kietus paviršius, nes 
šepetys pagamintas iš 100 % natūralių šerių. Juo galima siurbi grindis, kurios gali būti 
subraižytos, pavyzdžiui medines grindis arba grindų dangą, plyteles, linoleumą ir pan.

 ■ Mažasis turbininis šepetys A27 yra puikus pagalbininkas siurbiant gyvūnų kailio 
šerius, plaukus ir pan. nešvarumus, tuo pat metu jis tinka sunkiai pasiekiamoms 
vietoms valyti. Jį galima naudoti ne tik namuose, bet iš automobilio salonui valyti. Juo 
greitai ir efektyviai pašalinsite plaukus, gyvūnų kailio šerius ir kitus nešvarumus nuo 
automobilio sėdynių, apmušalų, pagalvių ir kitų tekstilės gaminių.

 ■ Ilgas lankstus plyšių valymo antgalis A25 naudojamas bet kurioms labai sunkiai 
pasiekiamoms automobilio vietoms valyti.

 ■ Siaurą plyšių valymo antgalį A29 galima naudoti sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti, 
o dulkių valymo šepetėlį A28 – įvairių tipų baldams atsargiai išsiurbti.

PASIRUOŠIMAS NAUDOTI
 ■ Įsitikinkite, ar tinkamai įdėti dulkių surinkimo maišelis A20, įsiurbiamo oro srauto 

filtras A17, išleidžiamo oro srauto HEPA filtras A15 ir išleidžiamo oro srauto anglinis 
filtras A14.

 ■ Įsitikinkite, kad dulkių surinkimo maišelio skyriaus dangtis A3 ir priedų skyriaus 
dangtis A6 yra tinkamai uždaryti.

 ■ Iki galo įstatykite lanksčiosios žarnos A21 galą į angą A2. Tvirtai prijungus lanksčiąją 
žarną A21 prie angos A2, išsikiša fiksatoriai, esantys lanksčiosios žarnos A21 gale.

Pastaba. 
Norint žarną ištraukti, būtina vienu metu paspausti abu žarnos A21 
gale esančius fiksatorius ir tuo pat metu traukti lanksčiąją žarną A21 
iš angos A2.

 ■ Prijunkite teleskopinį vamzdį A22 prie laisvojo lanksčiosios žarnos A21 galo. Tinkamai 
prijungus šias dalis, pasigirs spragtelėjimas.

 ■ Sukdami žiedą galite nustatyti sau patogų teleskopinio vamzdžio A22 ilgį. Patraukite 
žiedą aukštyn arba žemyn, kad būtų atlaisvintas ilginamosios dalies fiksatorius ant 
teleskopinio vamzdžio A22. Nustatykite teleskopinio vamzdžio A22 ilgį, įstumdami 
arba ištraukdami jo vidinę dalį. Nustatę norimą ilgį, atleiskite žiedą ir patraukite už 
išorinio vamzdžio. Tuomet bus užfiksuotas vidinis slankiklis.

 ■ Prijunkite reikiamą antgalį arba šepetį prie teleskopinio vamzdžio A22 laisvojo galo. 
Ilgą lankstų plyšių valymo antgalį A25, mažąjį turbininį šepetį A27, dulkių valymo 
šepetėlį A28 arba siaurą plyšių valymo antgalį A29 galima tvirtinti tiesiai prie 
lanksčiosios žarnos A21 galo (nuėmus teleskopinį vamzdį A21).

BATERIJŲ ĮSTATYMAS Į NUOTOLINĮ VALDIKLĮ RANKENOJE
 ■ Norint naudotis rankenoje esančiu nuotoliniu valdikliu, reikia įdėti 2 x 1,5 V  AAA 

tipo baterijas. Nuimkite baterijų skyriaus dangtelį ir įdėkite 2x naujas to paties tipo 
baterijas. Užtikrinkite tinkamą poliškumą, kaip pažymėta baterijų skyrelio viduje. 
Uždėkite baterijų skyrelio dangtelį.

 ■ Jei rankenoje esantis nuotolinis valdiklis bus ilgai nenaudojamas, išimkite baterijas.

Pastaba. 
Visada dėkite to paties tipo naujas baterijas. Niekada nenaudokite 
vienu metu ir senų, ir naujų baterijų, arba įvairių tipų baterijų. Jei 
dulkių siurblys bus ilgai nenaudojamas, išimkite baterijas iš nuotolinio 
valdiklio. Niekada nedeginkite baterijų, nesujunkite jų gnybtų 
trumpuoju jungimu ir jokiais būdais jų neardykite. Senas baterijas 
atiduokite į  jų surinkimo punktą, kad nebūtų daroma žala gamtai. 
Niekada neišmeskite baterijų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

DULKIŲ SIURBLIO NAUDOJIMAS
 ■ Patraukę už maitinimo laido kištuko, ištraukite reikiamą maitinimo laido ilgį ir 

prijunkite kištuką prie elektros tinklo lizdo.

Dėmesio!
Geltona žymė ant maitinimo laido įspėja, kad jis yra beveik visas 
išvyniotas. Raudona žymė reiškia, kad jis yra visas išvyniotas. 
Netraukite maitinimo laido daugiau, nei iki šios žymės.

 ■ Norėdami paleisti dulkių siurblį, nuspauskite mygtuką A12, esantį ant dulkių siurblio 
bloko. Įjungus dulkių siurblį, ekrane šviečia A13. Mygtukų A9 naudojimas siurbimo 
galiai nustatyti atsižvelgiant į  numatytąjį dulkių siurblio naudojimą – žr. lentelė 
„Siurbimo galios lentelė“.

 ■ Pabaigę naudotis dulkių siurbliu, išjunkite jį, paspausdami mygtuką A12, esantį ant 
dulkių siurblio bloko. Atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo. Norėdami suvynioti 
maitinimo laidą atgal į  dulkių siurblį, nuspauskite mygtuką A8. Suvyniojamą laidą 
rekomenduojama prilaikyti ranka.

DULKIŲ SIURBLIO NAUDOJIMAS NUOTOLINIU VALDIKLIU
 ■ Patraukę už maitinimo laido kištuko, ištraukite reikiamą maitinimo laido ilgį ir 

prijunkite kištuką prie elektros tinklo lizdo.
 ■ Norėdami paleisti dulkių siurblį, nuspauskite mygtuką A12, esantį ant dulkių siurblio 

bloko. Įjungus dulkių siurblį, ekrane šviečia A13.
 ■ Nuspauskite ir palaikykite abu ant dulkių siurblio esančius siurbimo galios nustatymo 

mygtukus A9, kol simboliai ekrane pradės pradės įsijunginėti su pertrūkiais. Tuomet 
nuspauskite mygtuką B2 nuotoliniam valdikliui rankenoje įjungti. Tai susies nuotolinį 
valdiklį su dulkių siurbliu, o  dulkių siurblį bus galima valdyti nuotoliniu valdikliu 
rankenoje.

 ■ Mygtukų B3 ir B4 naudojimas reikiamai siurbimo galiai nustatyti atsižvelgiant 
į numatytąjį dulkių siurblio naudojimą – žr. lentelė Siurbimo galios lentelė.

 ■ Pabaigę naudotis dulkių siurbliu, išjunkite jį nuspausdami mygtuką B2. Atjunkite 
maitinimo laidą nuo elektros lizdo. Norėdami suvynioti maitinimo laidą atgal į dulkių 
siurblį, nuspauskite mygtuką A8. Suvyniojamą laidą rekomenduojama prilaikyti ranka.

Siurbimo galios lentelė
Siurbimo galia Piktograma Tinka

1 – mažiausia galia Užuolaidos ir apmušalai

2 – vidutinė-maža galia Apmušalai ir baldai

3 – vidutinė galia Kilimėliai, dempliai ir kiti laisvai pastatyti 
kilimai

4 – vidutinė-didelė galia Didelės erdvės kilimai

5 – didžiausia galia
Lygūs grindų plotai  
(medinės ir plaukiojančios grindys, 
vinilo, plytelės ir kt.)
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PRIEDŲ LAIKYMAS
 ■ Dulkių siurblyje yra patogus priedų laikymo skyrius. Nuspauskite A5 mygtuką priedų 

skyriaus dangčiui A6 atidaryti. Čia galite įdėti dulkių surinkimo maišelį A28 ir siaurą 
plyšių valymo antgalį A29.

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
 ■ Prieš valydami atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo.

Įspėjimas!
Kad išvengtumėte sužalojimo dėl elektros šoko, niekada 
nemerkite prietaiso, jo maitinimo laido arba kištuko į  vandenį 
arba bet kokį kitą skystį.

Dulkių maišelio keitimas
 ■ Užsidegęs raudonas indikatorius nurodo, kad reikia pakeisti dulkių surinkimo maišelį 

arba užsikimšo siurbimo anga. Jei užsikimštų siurbimo anga, pašalinkite tai, kas 
ją užkimšo. Norėdami pakeisti dulkių surinkimo maišelį, atlikite toliau nurodytus 
veiksmus.

 ■ Nuspauskite mygtuką A3 dulkių surinkimo maišelio skyriui A20 atidaryti. Išimkite 
panaudotą dulkių surinkimo maišelį iš laikiklio A19 ir vietoj jo tinkamai įdėkite naują 
tokio paties tipo maišelį. Tuomet uždarykite dangtį A3. Dulkių siurblyje įrengtas 
saugos mechanizmas, kuris neleidžia uždaryti dangčio A3, kol maišelis nebus tinkamai 
įdėtas arba kai jis visai nebus įdėtas.

 ■ Jei laiku nepakeisite dulkių surinkimo maišelio, sumažės dulkių siurblio siurbimo galia.

Pastaba.
Kartais siurbiant gali trumpam užsidegti raudonas indikatorius, bet tai 
nereiškia, kad dulkių surinkimo maišelis yra pilnas – tai tiesiog reiškia, 
kad nustatyta siurbimo galia yra per didelė tuo metu siurbiamam 
paviršiui. Tokiu atveju sumažinkite siurbimo galią.

Įsiurbiamo oro srauto ir išleidžiamo oro srauto filtrų valymas ir keitimas
 ■ Nuspauskite mygtuką A3 dulkių surinkimo maišelio skyriui A20 atidaryti. Išimkite 

dulkių surinkimo maišelį A20. Nuimkite įleidžiamo oro srauto filtro groteles A18. 
Išimkite iš jų įsiurbiamo oro srauto filtrą A17 ir iškratykite jį kur nors lauke, atokiai nuo 
gyvenamosios vietos. Tuomet vėl jį įdėkite, įstatykite dulkių surinkimo maišelį A20 ir 
uždarykite dangtį A3. Pastebėję, kad įleidžiamo oro srauto filtras A17 jau nusidėvėjo 
arba yra labai nešvarus, pakeiskite jį nauju.

 ■ Norėdami išvalyti ir pakeisti HEPA filtrą A15, kuris yra galinėje dulkių siurblio dalyje, 
nuspauskite nuimamų grotelių A16 spaustukus ir jas nuimkite. Išimkite HEPA filtrą 
A15. Iškratykite jį toliau nuo gyvenamosios vietos. Jei HEPA filtras A15 yra labai 
nešvarus, išplaukite jį po silpna drungno tekančio vandens srove, kad vanduo išplautų 
purvo sankaupas. Palaukite, kol jis savaime išdžius. Paskui vėl įdėkite. Kas 6 naudojimo 
mėnesius HEPA filtrą A15 rekomenduojama pakeisti nauju.

Dėmesio!
Prieš sudėdami filtrus atgal į  dulkių siurblį, įsitikinkite, ar jie 
visiškai išdžiuvo.
Jei filtrai bus nešvarūs, sumažės jų naudojimo efektyvumas, todėl 
būtinai reguliariai juos valykite.

Priedų valymas
 ■ Jei priedai būtų sutepti, atjunkite juos nuo dulkių siurblio ir pašalinkite juose esantį 

purvą (dulkes, plaukus, augintinių kailio šerius ir pan.).
 ■ Norint lengviau pašalinti plaukus nuo rotacinio šepečio, juos galima nukirpti žirklėmis.

Turbošepečio išvalymas
Atlaisvinkite turbošepečio A23 šonuose esančius skląsčius; žr. C1 pav. Nuimkite priekinį 
gaubtą ir pašalinkite visus nešvarumus, plaukus, gyvūnų kailio šerius ir pan. nuo rotacinio 
šepečio ir iš vidaus. Išvalę, vėl uždėkite priekinį gaubtą ir pritvirtinkite fiksavimo skląsčiais.
Paspauskite gaubto skląsčius, esančius turbošepečio A23 apačioje, kad jie būtų atlaisvinti; 
žr. C2 pav. Nuimkite gaubtą ir pašalinkite visus nešvarumus iš turbošepečio A23 vidaus. 
Vėl tinkamai uždėkite gaubtą. Jam tinkamai užsifiksavus, pasigirs spragtelėjimas.

Dulkių siurblio išorinio paviršiaus valymas
Išorinį paviršių valykite sausa arba šiek tiek drėgna šluoste. Po to sausai jį nušluostykite.
Nevalykite dulkių siurblio plieno vata, šveičiamosiomis valymo priemonėmis, tirpikliais 
ir pan.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
Nominali įtampa .......................................................................................................................220–240 V ~
Nominalus dažnis  ........................................................................................................................ 50 / 60 Hz
Nominali galios įvestis  ......................................................................................................................  600 W
Nuotolinio valdiklio maitinimo šaltinis  .............................................. 2x 15 V AAA tipo baterijos
Triukšmo lygis  .................................................................................................................................. 59 dB(A)

Pripažintas įrenginio skleidžiamas triukšmo lygis yra 59 dB(A), kuris atitinka akustinės 
galios A lygį (atskaitinė garso galia: 1 pW).

Saugos klasė apsaugai nuo elektros šoko:
II klasė – apsaugą nuo elektros šoko užtikrina dviguba arba ypač tvirta 
izoliacija.

Mes pasiliekame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

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.
Kitaip nei netinkamas atliekų šalinimas, 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.


