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1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Fontos biztonsági figyelmeztetések

A terméket gondosan csomagolja ki és ügyeljen arra, hogy ne dobjon ki semmit, mielőtt
minden alkatrészt meg nem talál.
A gépet tartsa száraz helyen és gyermekektől távol.
Olvassa el az összes figyelmeztetést és utasítást. A figyelmeztetések és utasítások figyelmen
kívül hagyásának áramütés, tűz és/vagy komoly sérülés lehet a következménye.

Csomagolás

A termék védőcsomagolásban van, hogy az átszállítás közbeni sérüléstől védve legyen. Ez a 
csomagolás újrahasznosítható anyagból készült.

Használati útmutató

Mielőtt használni kezdi a gépet, olvassa el a következő biztonsági előírásokat és a használati 
utasításokat. Ismerkedjen meg a kezelőelemekkel és a munkaeszköz helyes használatával. 
Az útmutatót gondosan őrizze meg későbbi szükség esetére. Legalább a jótállás idejére 
javasolt megőrizni az eredeti csomagolást a belső csomagolóanyagokkal, a pénztárjegyet és a 
garancialevelet.
Átszállítás esetén csomagolja vissza az eredeti gyári csomagolásba, úgy maximális védelmet 
biztosít átszállításnál (pl. költözés vagy szervizbe küldés).

Megjegyzés: Ha a gépet újabb személynek adja el, az útmutatóval adja át. A használati
útmutató utasításainak betartása a gép helyes használatának alapja. A használati útmutató 
szintúgy tartalmaz utasításokat a kezelésre, karbantartásra és javításra vonatkozóan.

A gyártó nem felel az útmutató utasításainak be nem tartásából adódó 

balesetekért vagy károkért.



49 HU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓAKKUMULÁTOROS LOMBFÚVÓ

 A gépen levő utasításokat tartalmazó címkék magyarázata

Általános veszélyre figyelmeztetés!

Használat előtt figyelmesen olvassa el az 
útmutatót.

Más személyeket ne engedjen a 
munkaterületre. Ügyeljen arra, hogy a 
közelben álló személyek ne sérüljenek meg 
elütődött idegen tárgyaktól.

Soha se tegye a kezét vagy a lábát a forgó 
részek alá. Tartson biztonságot távolságot 
a gép ventillátorától.

Az elemeket ne dobja ki. A lemerült 
elemeket adja le hulladékgyűjtő vagy 
újrahasznosító telepen. 

Li-Ion elemet tartalmaz. Az elemet újra kell 
hasznosítani vagy meg kell semmisíteni.

Az elemet 0-40°C hőmérsékleten töltse.

2. A GÉPEN LEVŐ UTASÍTÁSOKAT

TARTALMAZÓ CÍMKÉK MAGYARÁZATA
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3. A GÉP LEÍRÁSA ÉS A CSOMAGOLÁS

TARTALMA
A gép leírása (lsd. 1. kép)

A csomagolás tartalma

A kerti szerszámot óvatosan vegye ki a csomagolásból és ellenőrizze, hogy a következő 

alkatrészek teljesek:

Akkumulátoros lombfúvó 

Fúvócső

Csőtoldalék 

Akku elem 

Töltő 

Csőtoldalék 

Fúvócső 

Csőretesz 

Sebességkapcsoló 

Fogantyú 

Elem

1 - 

2 -  

3 -  

4 -  

5 -  

6 - 

Az elemeket ne dobja tűzbe.

A munkához használjon védőeszközt, amely 

védik a szemét.

A munkához használjon védőeszközt, amely 

védik a hallását.

Ne használja esőben vagy rossz időben. 
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A gép összeszerelése | Biztonsági utasítások

Töltőegység 
Használati útmutató

Ha hiányzik vagy sérült egy alkatrész, kérjük forduljon az eladójához, ahol a munkaeszközt vette.

4. A GÉP ÖSSZESZERELÉSE

A fúvócső összeállítása (3. és 4. kép)

A fúvócső felszerelése előtt (1), (2) győződjön meg, hogy a sebességkapcsoló (4) a ‘’0’’
azaz kikapcsolt helyzetben van.
A fúvócsövet tegye fel a lombfúvó géptestre (lsd 3. kép). Győződjön meg, hogy jól van
felhelyezve.

VIGYÁZAT! Az On/Off kapcsolót ne használja és ne blokkolja más esetben, mint a fúvócső
szokásos felszerelésénél vagy leszerelésénél.

Megjegyzés: A fúvócső leszerelése előtt győződjön meg, hogy a sebességkapcsoló (4) a
‘’0’’ azaz kikapcsolt helyzetben van. Nyomja meg a reteszt (3) úgy, hogy levehesse a csövet 
(lsd. 1. kép). Emelje fel az alsó csőtoldalékot (1) úgy, hogy le lehessen venni a fúvócsőről 
(lsd. 4. kép). Ne akarja erővel levenni a csövet vagy más eszköz segítségével.

5. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Mielőtt a lombfúvót használni kezdi, olvassa el a következő biztonsági előírásokat és a használati 
utasításokat.

VIGYÁZAT! Tűz, áramütés vagy sérülés kockázatának csökkentése érdekében:
-Ne hagyja a berendezést felügyelet nélkül, ha be van kapcsolva. A gépet húzza ki a hálózati 
aljzatból, ha nem használja, vagy javítani fogja.

VIGYÁZAT! Áramütés kockázatának csökkentése érdekében – Ne használja nedves
helyeken. Ne tegye ki esőnek. Bent tárolja.

Ne engedje a gépet játékként használni. Fokozott óvatossággal kezelje, ha gyerekek
tartózkodnak a közelben.
Csak a tartozék használati útmutató szerint dolgozzon vele. Csakis a gyártó által jóváhagyott
pótalkatrészeket használjon.
Ne használja, ha a tápkábel sérült. Ha a gép nem úgy működik, ahogy kellene, vagy sérült,
vagy vízbe esett, javítását bízza szakszervizre.
Ne tegye a tápkábelt forró felületek közelébe vagy éles tárgyakon át. A tápkábelre ne tegyen
nehéz tárgyakat, és úgy helyezze, hogy ne taposson rajta és ne botoljanak meg benne.
A tápkábel dugót ne a vezetéket húzva húzza ki az aljzatból.
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A hálózati aljzatot, vagy a berendezést soha se fogja meg nedves kézzel.

Soha se tegyen semmilyen tárgyat a cső nyílásába. A berendezést tartsa portól, rostoktól,

hajtól vagy más tárgyaktól mentesen, amelyek gátolhatnák a légáramlást.

A laza ruhát, hosszú hajat, ujjakat és más testrészeket biztosítsa, hogy ne kapják el a gép

mozgó részei.

A gép lecsatlakoztatása előtt kapcsolja le az összes vezérlőelemet.

Fokozott óvatossággal járjon el lépcsők tisztításánál.

Az emeléshez ne használjon semmilyen tárgyat és ne használja gyúlékony anyagok

közelében, mint pl. benzin, olaj stb.

A cső felhelyezése vagy levétele előtt a berendezést mindig kapcsolja ki.

Az elemet csak a géppel kapott eredeti töltővel töltse.

Csak a gyártó által meghatározott töltőegységen töltsön. Más elem használata esetén, mint

amihez a töltő szolgál, tűzveszély fenyeget.

Az elektromos berendezéseket a vonatkozó elemmel összhangban használja. Más elemek

használata sérülést vagy tüzet okozhat.

Ha az elemet nem használja, fémtárgyaktól mint pl. gemkapcsok, érmék, kulcsok, csavarok

és más apró fémtárgyaktól távol helyezze el, amik rövidzárlatot okozhatnak. Az elem 

rövidzárlata komoly égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.

Helytelen tárolásnál az elektrolit kifolyása fenyeget az elemből. Ha kifolyik az elektrolit, kerülje

a bőrrel való érintkezését. Ha érinkezésbe került, a sérült helyet alaposan mossa le vízzel és 

keressen fel orvosi segítséget. Az elekrolit komoly sérüléseket vagy égési sérülést okozhat a 

bőrön.

Fontos biztonsági figyelmeztetések

A gép elindítása előtt fontos, hogy figyelmesen elolvassa a következő utasításokat és hogy

megértse azokat.

Soha se engedje, hogy gyerekek dolgozzanak a géppel. 

A lombfúvót ne használja, ha a közelben más személyek, gyerekek vagy háziállatok

tartózkodnak.

Ne használja a rendeltetésszerű használattól eltérő célra.

A munka megkezdése előtt jól nézze át a munkaterületet. Távolítson el minden veszélyes

tárgyat, mint a kövek, rudak, drótok, csontok vagy más idegen tárgyak.

6. UTASÍTÁSOK A HELYES HASZNÁLATHOZ
VIGYÁZAT! A töltő és az elem úgy van tervezve, hogy együtt legyenek működtetve, ezért

kérjük, ne használja azokat más berendezéssel. A töltőbe és az elembe soha se tegyen fém 

tárgyat, üzemhiba veszélye fenyeget, vagy áramütés veszélye.
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Utasítások a helyes használathoz

Kezelés

Ne érintse a gép részeit, amíg nincsenek teljes nyugalomban. A gép forgó részei kikapcsolás

után is foroghatnak és sérülést okozhatnak.

Ha a gép szokatlanul vibrálni kezd, állítsa le a motort és ellenőrizze a hiba okát.

A vibrálások általánosan meghibásodás okai.

Bármilyen ellenőrzés, karbantartás vagy javítás elvégzése előtt kapcsolja ki a motort és várja

meg, amíg a gép forgó részei leállnak.

Csak jó látási viszonyok mellett dolgozzon vagy biztosítson mesterséges megvilágítást.

Soha se használja a gépet, ha nedves a keze vagy rendes lábbeli nélkül.

Ne inogjon és minden körülmények között tartsa meg az egyensúlyát. Lejtőn mindig figyeljen 

a stabil állásra. A géppel munka közben mindig baktasson, ne fusson.

A gép működtetése során a fúvócsövet ne tegye a szeme és füle közelébe. 

Ne haladjon át kavicsos úton, ha a gép be van kapcsolva. 

Ne tegyen semmilyen tárgyat a gép nyílásaiba és forgó részeibe. 

A fűvócső eltávolítása előtt győződjön meg, hogy a gép ki van kapcsolva és az elem ki van

véve.

Kerülje a veszélyes helyzeteket. Ne használja nedves és vizes helyeken. 

Ne használja esőben. 

A gyerekeket és más személyeket tartsa elégséges távolságban a munkaterülettől. 

A szabadon lógó ruhát, hosszú hajat vagy nyakláncot biztosítsa úgy, hogy azt ne kaphassák

be a gép mozgó részei. A gép kezelésénél ajánlott védőkesztyűt és szilárd lábbelit viselni.

Megfelelő gépet használjon. Ne használja a terméket a rendeltetésszerű használattól eltérő

módon.

A kezelésnél ne fejtsen ki túlzott erőt. 

A gépet ne terhelje túl. A gép kezelésénél fokozott óvatossággal járjon el, tartsa meg az

egyensúlyát és ügyeljen a stabil állásra.

Ne használja a gépet, ha fáradt, alkohol vagy kábítószer hatása alatt áll. 

Ha a gépet nem használja, tegye benti helyiségbe. A gépet száraz helyen tárolja, gyerekektől

távol.

A használat célja

A gép magánkertekben száraz levelek fúvására alkalmas. Bármilyen más használat, ami

nincs kifejezetten jóváhagyva ebben az útmutatóban, a gép károsodásához vezethez és 

komoly veszélyt jelent a felhasználóra. A gépet ne használja nagy egészségügyi kockázatú 

(szennyezett) helyeken vagy mint nedves fúvásra / szívásra szolgáló berendezés.A 

berendezést csak felnőtt személyek használhatják. 16 évnél idősebb személyek a gépet csak 

felnőtt felügyelettel használhatják. Tilos a gép esőben vagy nedves környezetben használata. 

A gyártó nem felelős a helytelen használatból vagy helytelen kezelésből eredő károkért.

A kerti lombfúvó magánkertekben használatra alkalmas. A lombfúvót kint használja

szennyeződések eltávolítására szilárd felületeken. Ezt a berendezést nem levelek 
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eltávolítására tervezték nagy füves felületeken vagy nedves vagy nehéz szennyeződések 

eltávolítására.

Helyes típusú eszközöket használjon

Ebben a használati útmutatóban le van írva a megfelelő használat. Ne terhelje túl a

szerszámhoz tartozó kis eszközöket vagy tartozékokat a munkánál. Az eszköz jobban 

és biztonságosabban fog működni a munkánál, amire tervezték. Bármilyen tartozék és 

kiegészítő használata vagy bármilyen munka végzése, ami nincs javasolva ebben az 

útmutatóban, személyi sérüléshez vezethet. Ne terhelje túl a szerszámot.

Kerülje el a munkaeszköz véletlen elindítását. Ne helyezze át a szerszámot az ujjával a

főkapcsolón.

Soha se a kábel húzásával húzza ki a tápkábel dugóját a hálózati aljzatból. A tápkábelt ne

vezesse zsíros vagy forró felületeken át és ügyeljen arra, hogy ne feküdjön éles tárgyakon. 

Első használat előtt

Első használat előtt a gépet teljesen töltse föl. 

A tartozék töltő megfelel a Li-ion elemnek a lombfúvóban. 

Ne használjon más töltőt, mint amit a géppel kapott.

Az akkumulátor feltöltése

A Li-Ion védve van a teljes lemerüléstől. Ha az elem teljesen le van merülve, a gép kikapcsol a 

védőáramkör segítségével: a gép motorja tovább már nem forog. 

Meleg környezetben, vagy intenzív használat esetén az elem annyira felmelegedhet, hogy újabb 

feltöltés előtt az elemet egy időre hagyni kell lehűlni.

Az elemek kivétele vagy behelyezése (5. kép)

Az elem kivétele vagy behelyezése előtt győződjön meg, hogy a sebességkapcsoló (4) a ‘’0’’

azaz kikapcsolt helyzetben van.

Ha ki akarja venni az elemet, nyomja le a reteszt (7) és vegye ki az elemet. 

Ha az elemet behelyezni akarja, tegye a fogantyú mentén húzódó menetbe és tolja az elemet

az eredeti helyzetbe, hogy a retesz (7) visszakattan.

Bekapcsolás (6. kép)

A sebességkapcsolót (4) tolja az “1” vagy “2” azaz bekapcsolt helyzetbe.

Az „1“ kis sebességet, a „2“ nagyobb sebességet jelent.

Leállítás (6. kép)

A sebességkapcsolót (4) tolja a “0” azaz kikapcsolt helyzetbe.
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Tippek a felhasználónak

A gép kezelésénél a fúvócsövet tartsa kb. 15 cm-rel a föld fölött. Himbáló mozgást használjon

egyik oldalról a másikra. Lassan haladjon és a felhalmozódott szennyeződéseket / leveleket 

fújja maga előtt.

VIGYÁZAT! 

A kerti hulladékot / leveleket fújja egy halomba, amit aztán könnyen eltávolít.

Ne használja szilárd tárgyak, mint pl. szögek, csavarok vagy kövek fújására. 

Soha se fújja a kerti szemetet a közelben álló személyek vagy háziállatok felé. 

Fokozott óvatossággal járjon el szennyeződések lépcsőről vagy más szűk helyekről

eltávolítására.

Használjon védőszemüveget vagy más megfelelő látásvédelmet, hosszú nadrágot és

lábbelit.

A gép

A gépet ne töltse nedves vagy vizes helyen. 

Az elemet ne tegye ki nedvességnek vagy esőnek. 

Az elemet távolíts el vagy kapcsolja le karbantartás, tisztítás előtt vagy a hulladék gépből

eltávolítása előtt.

Az elemet ne dobja tűzbe. Robbanásveszély fenyeget! A további részletes tájékoztatást az

elemek megsemmisítéséről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő 

hely ad.

Az elemet soha se nyissa fel és ne károsítsa. A szivárgó elektrolit savat tartalmaz, ami

károsíthatja a szemet és a bőrt. A sav nagyon mérgező.

Az elemmel manipulálásnál vagy tárolásánál ügyeljen arra, hogy ne okozzon rövidzárlatot

vezető anyagokkal, mint pl. gyűrű, kulcsok, érmék. Az elem túlmelegedésének kockázata 

fenyeget, ami tüzet okozhat.

Az elemet csak a géppel kapott eredeti töltővel töltse. 

Ellenőrizze a sérült részeket. A sérült vagy elhasználódott részeket cserélje ki. A gép sérült

részeit csak szakember cserélheti ki eredeti pótalkatrészek segítségével, javítás esetén 

forduljon a szakszervizhez.

Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.

Elem

Az elemet soha se nyissa fel. A szivárgó elektrolit savat tartalmaz, ami károsíthatja a szemet

és a bőrt. A sav nagyon mérgező.

Szélsőséges körülményeknél az elektrolit kifolyása fenyeget az elemből. Ha kicsurog az

elektrolit, a következőképpen járjon el: 
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érintkezésnél azonnal mossa ki nagy mennyiségű vízzel. Semlegesítse enyhe savval, mint pl.
citromsó, ecet. Szembe kerülésnél alaposan mossa ki vízzel (legalább tíz percig) és keressen 
fel orvosi segítséget.
Az elemet ne tegye ki víz hatásának. 
Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladja a 40°C-ot. 
18-24°C közötti szobahőmérsékleten töltse. Soha se töltse 4°C-nál alacsonyabb 40°C-nál
magasabb hőmérsékleten.
Az elemet csak a géppel kapott eredeti töltővel töltse. 
Töltés előtt győződjön meg, hogy az elem száraz és tiszta. 
Csak megfelelő típusú elemet használjon. 
Az elemmel manipulálásnál vagy tárolásánál ügyeljen arra, hogy ne okozzon rövidzárlatot
vezető anyagokkal, mint pl. gyűrű, kulcsok, érmék. Az elem túlmelegedésének kockázata 
fenyeget, ami tüzet okozhat.
Az elemet ne dobja tűzbe. Az elemet ne dobja ki a háztartási hulladékba. A megfelelő
megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz a terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyen. A 
további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad 
tájékoztatást.

Töltőegység

A töltőt csak a termékkel kapott eredeti elem töltésére használja. Más típusú elem töltésénél
hirtelen lángralobbanás, személyi sérülés, vagyoni kár veszélye fenyeget.
Ne töltsön nem tölthető elemet. 
A töltőt ne tegye ki víznek vagy esőnek.  
A töltőt ne nyissa fel. 
A töltőt ne szedje szét.

7. ÜZEMBEHELYEZÉS

Elem feltöltés (2. kép)

Az elem első feltöltése előtt kérjük figyelmesen olvassa el az összes biztonsági utasítást és 

figyelmeztetést. 

Első használat előtt, vagy ha a lombfúvót hosszabb ideig nem használta, az elemet fel kell 
tölteni a teljes kapacitásra, különben csökken az élettartama. A töltés során az elem enyhén 
felmelegszik, ez a jelenség szokványos és nem meghibásodás.

Megjegyzés: AZ ELEMET NE TÖLTSE, HA A KÖRNYEZŐ HŐMÉRSÉKLET ALACSONYABB,
MINT 4°C VAGy MAGASABB, MINT 40ºC. AZ AJÁNLOTT HŐMÉRSÉKLET A TÖLTÉSNÉL: 
KÖRÜLBELÜL 24ºC.



57 HU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓAKKUMULÁTOROS LOMBFÚVÓ

Üzembehelyezés  | Karbantartás és tárolás

Megjegyzés: Pár lemerülés/feltöltés után éri el az elem a teljes kapacitását.

Csatlakoztassa a kábelt a töltőbe. 

Megjegyzés: Fontos: Ne használjon más töltőt, csak azt, ami a csomagolás része volt.
A töltőt csatlakoztassa az áramhálózatba. A LED kontrollfény zölden világít. 

Megjegyzés: Ne töltse motoros generátor vagy más DC forrás segítségével

Tegye az elemet a töltőbe. A LED kontrollfény pirosan világít, ami azt jelzi, hogy az elem
töltődik.
A LED kontrollfény zölden világít, ami azt jelzi, hogy az elem teljesen fel van töltve. Az elem kb.
4 óra múltán van teljesen feltöltve. 
Húzza ki a töltőt az áramhálózatból. Vegye ki az elemet a töltőből.

Fontos utasítások a feltöltéshez

Szokványos használatnál az elem kb. 4 óra múlva töltődik fel. Feltöltés előtt az elemet hagyja
kihűlni 

Megjegyzés: Az elem nem töltődik fel, ha forró.

Az elemet nem töltse 4°C-nál alacsonyabb vagy 40°C-nál magasabb hőmérsékleten. Ezen
utasítás be nem tartásának az elem komoly károsodása lehet a következménye. Az elem 
legjobb teljesítményét és hossszú élettartamát akkor éri el, ha 24°C körüli hőfoknál tölti.
A töltő és az elem a töltésnél enyhén felmelegszik. Ez normális jelenség, nem meghibásodás.
Ha az elem nem töltődik megfelelően:
-  ellenőrizze, hogy a dugó és a konnektor rendesen be van szúrva. 
-  ellenőrizze, hogy az aljzat az áramhálózathoz van csatlakoztatva. 
-  a töltőt tegye olyan helyre, ahol a hőmérséklet 4 és 40°C között mozog 
-  ha az aljzat és a környező hőmérséklet rendben van és az elem mégsem töltődik, lépjen
   kapcsolatba a szakszervizzel.
Első használat előtt, vagy ha a lombfúvót hosszabb ideig nem használta, az elemet fel kell
tölteni a teljes kapacitásra, különben csökken az élettartama. NE HASZNÁLJA a gépet, ha az 
elem le van merülve. 

Megjegyzés: Pár lemerülés/feltöltés után éri el az elem a teljes kapacitását.

Az elem hosszú élettartamának megőrzése érdekében ne hagyja azt hosszabb ideig
feltöltés nélkül (több mint 30 nap). Mégha a túlzott feltöltés nem is képez biztonsági 
kockázatot, jelentősen csökkenhet az elem élettartama. 
Az elem az optimális teljesítményt 5 feltöltési ciklus után éri el. Újabb feltöltés előtt nem
szükséges az elemet teljesen lemerülni hagyni. A rendes használat a legjobb módszer az 
elem helyes lemerítésére/feltöltésére.
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8. KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS
Győződjön meg, hogy minden anyacsavar és csavar jól be van húzva és a berendezés

biztonságos működőképes állapotban van.

A terméket ne mossa nagynyomású vízzel, hogy a motorba és az elektromos részekbe ne

kerüljön víz.

VIGYÁZAT! A lombfúvót száraz helyen gyerekektől és háziállatoktól távol tárolja. Ha a gépet

30 napnál tovább tárolja, a következő utasítások szerint járjon el

Vegye ki az elemet a gépből.

Az elemet teljesen töltse fel. (megjegyzés: A feltöltési idő a teljes elemfeltöltéshez órákban

mérhető)

Ha az elem teljesen fel van töltve, vegye ki az elemet a töltőből. 

Megjegyzés: Az elem hosszú élettartamának megőrzése érdekében ne hagyja azt

hosszabb ideig feltöltés nélkül (több mint 30 nap).

A lombfúvót és az elemet tárolja:

-   zárt helyen, gyermekektől távol. 

-   száraz helyen. 

-   hordozható dobozban.

9. MŰSZAKI ADATOK
Típus ............................................................................................................................................................... FZF 1001-A 

Feszültség ........................................................................................................................................................ DC 18 V 

Terheletlen fordulatszám:  ...........................................................................13000/min(“2”)/9000/min(“1”) 

Elem típus ……………………………………………………………………..............................................................….. 1.3Ah Li-Ion 

Feltöltési idő …………………………………………….....................……………….................................................……….kb. 4 óra 

Fúvási sebesség .........................................................................................................120mph(“2”)/50mph(“1”)
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10. MEGSEMMISÍTÉS

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

A 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. 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 megsemmisíteni, erre 

vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától. 

Megsemmisítés nem EU országokban Ez a jel a Európai unióban érvényes. 

Ha ezt a terméket meg akarja semmisíteni, tájékoztatásért forduljon a termék 

eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.

Ez a termék teljesíti a rá vonatkozó EU irányelvek minden követelményét.

Változtatások a szövegben, a kivitelben és a műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés 

nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva..


