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HU  Levegő párásító
Az eredeti útmutató fordítása

SHF 3000WH
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HU Levegő párásító
Fontos biztonsági előírások

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI 
FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!
Általános figyelmeztetések
 ■ A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, 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. 
Tisztítást és karbantartást gyerekek nem hajthatnak végre 
a készüléken.

 ■ A  sérült hálózati vezetéket csak szakszerviz, vagy 
villanyszerelő szakember cserélheti ki. Ellenkező esetben 
áramütés érheti. A  készüléket sérült hálózati vezetékkel 
használni tilos.

 ■ Vizet csak a maximum jelig töltsön a készülékbe. A tartályba 
ne töltsön a max. jelnél több vizet.

 ■ A  készülék töltését, tisztítását, a  szűrő cseréjét és a  vízkő 
eltávolítást a jelen útmutatóban leírtak szerint hajtsa végre.

 ■ A  készülék vízpárát állít elő, a  készüléket körültekintően 
használja.

 ■ A  készülék vízzel való töltésének vagy tisztításának 
a  megkezdése előtt a  hálózati csatlakozódugót a  fali 
aljzatból húzza ki.
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 ■ Vegye figyelembe, hogy a levegő magasabb páratartalma 
támogatja a mikroorganizmusok elszaporodását.

 ■ Ügyeljen arra, hogy a  készülék közelében ne alakuljanak 
ki párás vagy nedves foltok. Ha a  levegő páratartalma 
kicsapódik, akkor a készüléket állítsa kisebb teljesítményre. 
Ha a  készüléket már nem lehet kisebb teljesítményre 
kapcsolni, akkor azt időnként kapcsolja ki. Ügyeljen 
arra, hogy a  vizet felszívó anyagok (pl. szőnyeg, függöny, 
asztalterítő stb.) ne nedvesedjenek be.

 ■ Ha a készüléket nem használja, akkor a víztartályból a vizet 
öntse ki.

 ■ A készülék eltárolása előtt a tartályt ürítse ki és tisztítsa meg. 
A  készüléket az újabb használatba vétel előtt is tisztítsa 
meg.

 ■ A készüléket gyerekektől tartsa távol. A gőz és a  forró víz 
égési sérüléseket okozhat.

 ■ A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.
 ■ A készüléket csak szabályszerűen leföldelt aljzathoz csatlakoztassa. Az adaptert ütközésig nyomja az aljzatba, a rosszul csatlakoztatott adapter túlmelegedhet 

és meghibásodhat.
 ■ Az adapter vezetékét úgy helyezze el, hogy arra senki se tudjon rálépni vagy abban elakadni, illetve a vezetéknél fogva ne senki se rántsa le a készüléket.
 ■ A készüléket háztartásokban, irodákban és más hasonló helyiségekben lehet használni.
 ■ A készüléket csak tiszta, száraz, stabil és vízszintes felületre állítsa fel.
 ■ A  készüléket ne tegye forró helyre (nyílt láng vagy más hőforrások közelébe), illetve gáz- vagy elektromos tűzhelyre, továbbá a  készüléket ne tegye ki 

közvetlen napsütés hatásának.
 ■ A készülékre ne helyezzen tárgyakat. A készülékre ne üljön és ne lépjen rá.
 ■ A  készüléket ne használja robbanásveszélyes helyen, gyúlékony folyadékok és gázok közelében, vagy magas portartalmú levegőben. A  készüléket üzem 

közben függönyöktől és más, a  nedvességre érzékeny tárgyaktól távol állítsa fel. A  működő készüléket legalább 1 méteres távolságra tegye a  párára és 
nedvességre érzékeny elektromos és elektronikus berendezésektől.

 ■ A készüléket ne használja olyan helyiségben, ahol rovarölő sprayt, olajos vagy vegyi anyagokat tartalmazó anyagokat permetezett a levegőbe, illetve ahol 
illatosító gyertyát gyújtott meg.

 ■ A  készülékhez csak a  gyártó által mellékelt vagy ajánlott tartozékokat használja. A  készülék alkatrészeit és tartozékait idegen gyártóktól származó 
alkatrészekkel és tartozékokkal helyettesíteni tilos.

 ■ A tartályba csak tiszta és hideg csapvizet öntsön (bármilyen adalékanyag nélkül). A vizet a páraelvezető nyíláson keresztül ne töltse be. A tartályba ne öntsön 
meleg vizet.

 ■ A tartályban található vizet ne igya meg, ne adja háziállatoknak és ne öntse a szobanövényekre. A fel nem használt vizet a mosogatóba vagy mosdóba öntse ki.
 ■ A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelő módon össze van-e szerelve és a tartályban van-e elegendő víz.
 ■ Használat közben a készüléket, különösen a gőzkivezető nyílásokat ne takarja le. A gőzkivezető és a szellőztető nyílásokba ne dugjon be semmilyen tárgyat. 

Ezeket a nyílásokat letakarni tilos, illetve a nyílásokban nem lehet dugulás sem.
 ■ A levegő magasabb páratartalma miatt a víz az ablakokon, vagy a helyiségben található egyéb hidegebb tárgyakon lecsapódhat. Ilyen esetben a készüléket 

kapcsolja ki.
 ■ A működő készüléket ne mozgassa, ne tegye át más helyre, ne döntse meg, és abba ne töltsön vizet se.
 ■ A készülék tisztítása, szétszerelése, áthelyezése, vagy a víz betöltése előtt a készüléket kapcsolja le, húzza ki az adaptert és várja meg a készülék lehűlését.
 ■ Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, akkor azt az előírások szerint tisztítsa meg, ellenkező esetben a párásító szűrőn baktériumok vagy 

penészgomba szaporodhat el. A készülék ismételt üzembe helyezése előtt mindig ellenőrizze le a párásító szűrőt, azon nem lehet penészesedés, vagy más 
jellegű szennyeződés. Ilyen esetben a szűrőt cserélje ki.

 ■ A tartályt és a párásító szűrőt hetente tisztítsa meg. Folyamatos használat esetén a készüléket gyakrabban, hetente kétszer tisztítsa meg.
 ■ A készülék tisztításához szerves oldószereket és vegyi anyagokat, benzint, ablaktisztítót, bútortisztítót vagy más tisztítószert ne használjon.
 ■ Ha a tartályban víz található, akkor a készüléket óvatosan mozgassa, nehogy a víz kifolyjon a készülékből.
 ■ A készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani tilos, ellenkező esetben áramütés érheti.
 ■ A hálózati vezetéket a vezetéknél megfogva nem szabad a  fali aljzatból kihúzni. A csatlakozódugó, az adapter vagy az aljzat megsérülhet. A művelethez 

mindig az adaptert fogja meg.
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 ■ Ha a készüléken, az adapteren vagy a hálózati vezetéken sérülést észlel, akkor a készüléket ne kapcsolja be.
 ■ A  készüléket ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve ne bontsa meg. Áramütés érheti! A  készülék minden javítását vagy beállítását bízza 

a legközelebbi márkaszervizre. A készülék megbontása vagy szakszerűtlen javítása esetén a garancia érvényét veszti.
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HU Levegő párásító
Használati útmutató

 ■ A  készülék első használatba vétele előtt olvassa el a  használati útmutatót, akkor 
is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A  készüléket a  jelen használati 
útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később 
is szüksége lehet rá. 

 ■ Legalább a  termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk 
az eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a  pénztári 
bizonylat, a  termékhiba felelősségre vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy 
a garancialevél megőrzését. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti 
dobozába csomagolja vissza.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI
A1 Gőz kimenet
A2 Működtető panel
A3 Motoros egység ventilátorral
A4 Hálózati adapter csatlakozó aljzat 

(a készülék hátulján)
A5 Úszó távtartó
A6 Úszó

A7 Párásító szűrő
A8 Retesz a motoros egység 

kioldásához
A9 Szellőztető nyílások
A10 Víztartály
A11 Vízszint kijelző, MAX jellel
A12 Hálózati adapter

A MŰKÖDTETŐ PANEL RÉSZEI
B1  -háttérvilágítás / alvás 

üzemmód gomb
B2 AUTO  - automatikus üzemmód gomb
B3  - ventilátor fordulatszám 

beállító gomb

B4 Szűrőcsere kijelző
B5  be- és kikapcsoló gomb

AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT
 ■ Az első használatba vétel előtt a készüléket és tartozékait vegye ki a csomagolásból, 

majd arról távolítson el minden csomagolóanyagot és reklámcímkét. Ellenőrizze le 
a készüléket és tartozékait, illetve azok sérülésmentességét.

A tartály feltöltése
1. A készüléket szilárd, sima, vízálló és vízszintes felületre állítsa fel. A készülék és a fal 

(vagy más tárgy) között hagyjon legalább 10 cm szabad helyet.
2. Az optimális működéshez a gőzkivezető és a szellőző nyílásokat ne takarja le.
3. Ellenőrizze le az adapter és a vezeték sérülésmentességét.
4. Nyomja meg a reteszt A8 és a motoros egységet A3 óvatosan emelje ki.
5. Ha a párásító szűrő A7 be van csomagolva, akkor a csomagolást távolítsa el, és vegye 

ki az úszót A6.
6. A víztartályba töltsön tiszta és hideg vizet a MAX jelig.
7. Tegye be az úszót A6 és a  párásító szűrőt A7 és a  távtartót A5. Az úszónak A6 

a távtartó furatában szabadon kell mozognia.
8. Tegye fel a motoros egységet A3.
9. A hálózati adapter A12 vezetékét csatlakoztassa az A4 aljzathoz, majd az adaptert 

dugja a fali aljzatba. Sípszó hallatszik, a készülék használatra kész.

Be- és kikapcsolás
 ■ A  készülék bekapcsolásához röviden nyomja meg a  B5  gombot. A  készülék 

automatikusan II. fordulatszám fokozattal kapcsol be. A működtető panel A2 alatt 
a színek folyamatosan változnak. A LIGHT és a II kijelző kék színnel világít.

 ■ Ha a  készüléket már nem kívánja használni, akkor nyomja meg röviden a  B5  
gombot.

 gomb
 ■ A   B1 gombbal a színes háttérvilágítást valamint az alvás üzemmódot lehet be- 

és kikapcsolni. A  gomb nyomogatásával a  funkciók az alábbi sorrendben követik 
egymást:

-   első megnyomás: a  LIGHT kijelző háromszor felvillan, ami jelzi, hogy az 
üzemmódot meg lehet változtatni. Fontos, hogy a következő megnyomásnak akkor 
kell megtörténnie, amikor a LIGHT kijelző villog. Ellenkező esetben a készüléken az 
üzemmód nem változik meg, a készülék visszaáll az utolsó üzemmódra.

-   második megnyomás: bekapcsol az alvás üzemmód. A  SLEEP kijelző 10-szer 
felvillan, majd a készüléken kikapcsol a háttérvilágítás és a kijelzők világítása is. Alvás 
üzemmódban a ventilátor fordulatszáma az I. fokozatba kapcsol át (legalacsonyabb 
fordulatszám). 

   Fontos, hogy a következő megnyomásnak akkor kell megtörténnie, amikor a SLEEP 
kijelző villog. Ellenkező esetben a  készüléken az üzemmód nem változik meg, 
a készülék visszakapcsol alvás üzemmódra.

-   harmadik megnyomás: alvás üzemmód kikapcsolása. A  ventilátor I. 
fordulatszámmal forog, a háttérvilágítás kikapcsolva marad.

-   negyedik megnyomás: a  legutoljára beállított fordulatszámmal való üzemelés 
mellett bekapcsol a  háttérvilágítás is. A  LIGHT és a  fordulatszám kijelzők 
bekapcsolnak.

Automatikus üzemmód
 ■ Az automatikus üzemmód bekapcsolásához nyomja meg a  AUTO  B2 gombot. Ebben 

az üzemmódban a  készülék méri a  helyiség páratartalmát, és automatikusan 
beállítja a ventilátor fordulatszámát a páratartalom optimális biztosításához.

-  0 – 45 RH % páratartalom: ventilátor III. fordulatszám fokozat és piros 
háttérvilágítás.

-  45 – 65 RH % páratartalom: ventilátor II. fordulatszám fokozat és kék 
háttérvilágítás.

-  > 65 RH % páratartalom: ventilátor I. fordulatszám fokozat és narancssárga 
háttérvilágítás.

 ■ Az automatikus üzemmód kikapcsolásához röviden nyomja meg a  AUTO  B2 gombot.

Ventilátor fordulatszám beállítása
 ■ A ventilátor fordulatszámát a   B3 gombbal állítsa be. A gomb nyomogatásával 

a  fordultszám fokozatok az alábbi sorrendben követik egymást: I  (alacsony 
fordulatszám) – II (közepes fordulatszám) – III (magas fordulatszám) – TURBO 
(legmagasabb fordulatszám, mindegyik fordultszám kijelző világít).

Alacsony vízszint kijelzése
 ■ Amikor a tartályban a vízszint egy bizonyos szint alá süllyed, az ON/OFF kijelző piros 

színnel kezd villogni.
 ■ A  tartályba vizet kell tölteni. A  víz betöltése előtt a  készüléket az adaptert A12 

kihúzásával kapcsolja le. A vizet A tartály feltöltése fejezetben leírtak szerint töltse 
be.

 ■ Ha a készüléket már nem kívánja használni, akkor azt ne kapcsolja le. A ventilátor 
még órákon keresztül működik, hogy teljesen kiszáradjon a párásító szűrő A7, végül 
a készülék automatikusan kikapcsol.

 ■ A ventilátor normál üzemmódban még 7 órán keresztül (alvás üzemmódban 10 órán 
keresztül) működik, miközben az ON/OFF kijelző folyamatosan piros színnel villog.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
 ■ A tisztítás megkezdése előtt a készülék adapterét húzza ki a fali aljzatból, és várja 

meg a készülék teljes lehűlését.
 ■ A  tisztításhoz abrazív anyagokat, oldószereket stb. tartalmazó tisztítóanyagokat 

használni tilos. Ezek a készülék felületén és alkatrészeiben maradandó sérüléseket 
okozhatnak. A készülék tartozékait nem lehet mosogatógépben elmosogatni!

Figyelmeztetés!
A  készüléket, a  tápvezetéket és az adaptert vízbe vagy más 
folyadékba mártani tilos, ellenkező esetben áramütés érheti.

Rendszeres tisztítás
 ■ A  készüléket a  használat gyakorisága szerint rendszeresen tisztítani kell. Normál 

használat esetén a  készüléket hetente egyszer tisztítsa meg. Minél gyakrabban 
használja a készüléket, annál gyakrabban kell azt tisztítani.

1.  A   B5 gombbal kapcsolja le a készüléket, az A12 adaptert húzza ki.
2.  Nyomja meg a reteszt A8 és a motoros egységet A3 óvatosan emelje ki.
3.  A motoros egység felületét meleg vízbe mártott és jól kicsavart puha ruhával törölje 

meg. Majd törölje szárazra.
4.  A  tartályból A10 vegye ki a  párásító szűrőt A7 a  távtartóval A5 és az úszóval A6 

együtt.
5.  A tartályt tiszta és meleg vízzel öblítse ki, majd törölje szárazra.
6. Szükség esetén az úszót tiszta vízzel öblítse le, majd törölje szárazra.
6.  A párásító szűrőt A7 folyó víz alatt öblítse ki. Ha a szűrőn szennyeződés van, akkor 

azt tiszta vízbe áztassa be. A víz nem lehet 60 °C-nál melegebb, ellenkező esetben 
a szűrő A7 színe megváltozhat. 

7.  A szűrő falát enyhén be lehet nyomni a szennyeződések eltávolításához.
8.  Ha a  szűrő A7 erősen szennyezett, akkor a  vízbe tegyen finom mosogató- vagy 

mosószert. Majd a szűrőt folyóvíz alatt alaposan öblítse le.
 A szűrőt ne mossa 8 percnél hosszabb ideig.

Megjegyzés
A  fenti tisztítási módok nincsenek hatással a  szűrő A7 abszorbeáló 
tulajdonságaira. A tisztítás közben a szűrő A7 nagy mennyiségű vizet szív 
be, amely csökkenti a szűrő merevségét. A tisztítás és szárítás után a szűrő 
merevsége legalább 85 %-ban helyreáll.

A vízkő eltávolítása
 ■ Ha a  tartályban A10 vízkő lerakódások jelentkeznek, akkor a  tartályba öntsön 

ecetből és vízből 1:1 arányban készített oldatot, vagy 3:1 arányban készített vízkő 
eltávolító oldatot.

 ■ Az oldatot szivaccsal is fel lehet hordani a  tartály A10 falára. Ha sok a  vízkő 
a tartályban, akkor az oldatot öntse a tartályba A10 és hagyja egy ideig hatni. Majd 
a tartályt alaposan öblítse ki tiszta és langyos vízzel.
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A párásító szűrő cseréje
 ■ Amikor a FILTER RESET kijelző villogni kezd, akkor ezzel a készülék azt jelzi ki, hogy 

a párásító szűrőt ki kell cserélni. A párásító szűrő élettartama 4 320 óra.
1.  A   B5 gombbal kapcsolja le a készüléket, az A12 adaptert húzza ki.
2.  Nyomja meg a reteszt A8 és a motoros egységet A3 óvatosan emelje ki.
3.  Vegye ki a párásító szűrőt A7 és vegye le a távtartót A5.
4.  Az új szűrőt vegye ki a csomagolásából és tegye rá a távtartót A5.
5.  Tegye be az új párásító szűrőt A7 és a  távtartót A5 a  tartályba. Az úszónak A6 

a távtartó furatában szabadon kell mozognia.
6.  Tegye fel a motoros egységet A3.
7.  A hálózati adapter A12 vezetékét csatlakoztassa az A4 aljzathoz, majd az adaptert 

dugja a fali aljzatba. Sípszó hallatszik.
8.  Az új párásító szűrő A7 élettartam számlálójának a lenullázásához nyomja meg és 

tartsa körülbelül 3 másodpercig benyomva a   B5 gombot, amíg sípszót nem hall, 
és a FILTER RESET kijelző el nem alszik.

Tárolás
 ■ Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, akkor az adapter 

A12 vezetékét húzza ki a készülék aljzatából, majd az adaptert A12 a fali aljzatból 
is húzza ki. Várja meg a készülék lehűlését és a készüléket a fentiek szerint tisztítsa 
meg.

 ■ A  tárolás előtt győződjön meg arról, hogy a  készülék és tartozékai tiszták és 
szárazok-e, illetve, hogy a  tartályban A10 nem maradt-e víz. Ügyeljen arra, hogy 
a  párásító szűrő legyen tökéletesen száraz (ellenkező esetben penészgomba 
telepedhet meg rajta).

 ■ A készüléket száraz, tiszta és szellőztetett, extrém hőmérsékletektől, gyerekektől és 
háziállatoktól védett helyen tárolja.

PROBLÉMAMEGOLDÁS
A készüléket nem lehet bekapcsolni.
-  Ellenőrizze le az adapter A12 vezetékének a csatlakoztatását az A4 aljzathoz, illetve 

az adapter A12 fali aljzathoz csatlakoztatását.
-  Ellenőrizze le a párásító készülék helyes összeállítását.
Az ON/OFF kijelző piros színnel villog.
-  A tartályban A10 kevés a víz. Töltsön be vizet a tartályba. A vizet A tartály feltöltése 

fejezetben leírtak szerint töltse be.
A készülék bekapcsol, de nem lehet üzemmódot változtatni.
-  Ellenőrizze le a párásító szűrő A7 helyes beszerelését.
-  Ellenőrizze le a párásító szűrő A7 tisztaságát, szükség esetén a szűrőt tisztítsa meg.
-  Ellenőrizze le, hogy a helyiség ablakai és ajtajai be vannak-e zárva, nem szökik-e el 

valahol a levegő.
-  Ellenőrizze le, hogy a helyiség méretei megfelelnek-e készülék kapacitásának.
A FILTER/RESET kijelző villog.
-  A  párásító szűrőt A7 ki kell cserélni. Hajtsa végre A  párásító szűrő cseréje 

fejezetben leírtakat.

Megjegyzés
Ha a készülék a fentiektől eltérő módon viselkedik, vagy a fentiek szerint 
a problémát nem tudja megszüntetni, akkor a készüléket kapcsolja le és 
ne használja tovább. Forduljon a márkaszervizhez.

MŰSZAKI ADATOK 
Adapter
Bemenet ............................................................................................100 – 240 V~, 50 / 60 Hz, 0,5 A
Kimenet ...............................................................................................................................12 V , 1 A

Levegő párásító
Névleges teljesítményfelvétel .................................................................................. 12 V  12 W
Zajszint ................................25 ± 3 dB(A) (alacsony fordulat), 52 ± 3 dB(A) (magas fordulat)
Víztartály térfogata ..........................................................................................................................  2,8 l
Párásító teljesítmény ...........................................................................................................300 ml/óra
Működési idő egy tartály töltettel ...........................................................................................10 óra
Ajánlott helyiség méret ................................................................................................................44 m2

Méretek (sz × mé × ma) ....................................................................................236 × 236 × 341 cm
Vezeték hossza .............................................................................................................................180 cm
Tömeg ................................................................................................................................................ 2,1 kg

A  készülék deklarált zajszintje 25 ± 3 dB(A) (alacsony fordulatnál), 52 ± 3 dB(A) 
(magas fordulatnál) ami "A" akusztikus teljesítménynek felel meg, 1 pW akusztikus 
teljesítményt figyelembe véve.

Áramütés elleni védelem:

II. osztály. – A  felhasználó áramütés elleni védelméről kettős 
szigetelés gondoskodik.

A  készüléket csak háztartásban használja. A  készüléket ne 
használja szabadban.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ 
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ
A  használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen 
adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS 
BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a  jel a  terméken vagy a  kísérő dokumentációban arra hívja fel 
a  figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem 
dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és 
újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek 
alternatívájaként az EU országaiban, illetve más európai országokban, 
hasonló termék vásárlása esetén az elhasználódott termék az üzletben 
is leadható.
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. A  további részletekről a  helyi önkormányzati hivatal vagy 
a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást.
Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő módon történő megsemmisítése esetén 
a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások részére
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre 
vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés az Európai Unió országain kívül
Ez a  jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a  terméket ártalmatlanítani 
kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a  termék eladójához vagy a  helyi 
önkormányzati hivatal illetékes osztályához.

A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós 
műszaki és egyéb előírásnak.


