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1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Fontos biztonsági figyelmeztetések

Figyelmesen csomagolja ki a terméket, és ügyeljen arra, hogy ne dobja ki a csomagolás

semelyik részét mindaddig, amíg meg nem találta a termék valamennyi alkotóelemét.

A terméket száraz helyen, gyermekektől távol tartsa.

Olvassa el az összes figyelmeztetést és utasítást. A figyelmeztetések be nem tartás

áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos sérülésekhez vezethet.

Csomagolás

A csomagolóanyag szállítás közben óvja a terméket. Ez a csomagolás nyersanyag, ezért 

újrahasznosítás céljával leadható.

Használati útmutató

Mielőtt megkezdené a munkavégzést a készülékkel, olvassa el figyelmesen a következő 

biztonsági és használati utasításokat. Ismerkedjen meg a gép kezelőszerveivel, és a helyes 

használat szabályaival. A használati útmutató őrizze meg egy esetleges későbbi újraolvasáshoz. 

A csomagolóanyagot, beleértve a belső csomagolóanyagot, a pénztárblokkot és a jótállási jegyet 

is, ajánlott legalább a jótállás érvényessége alatt megőrizni. Szállítás esetén csomagolja vissza 

a készüléket a gyártótól kapott eredeti dobozba, így biztosíthatja a termék esetleges szállítás 

közbeni maximális védelmét (pl. költözés vagy szervizbe küldés).

Megjegyzés: Amennyiben a készüléket más személyeknek kívánja átadni, mellékelje

a használati útmutatót is. A mellékelt használati útmutató betartása a sövénynyíró 

előírásszerű használatának előfeltétele. A használati útmutató egyben használati, kezelési 

és javítási utasításokat is tartalmaz.

A gyártó nem felel a jelen használati útmutató be nem tartása következtében 

felmerült sérülésekért vagy károkért.
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Szimbólumok

2. SZIMBÓLUMOK
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3. A GÉP BEMUTATÁSA ÉS

A CSOMAGOLÁS TARTALMA

A gép bemutatása

3.old., 1.pont

Fogantyú

Lezárócsavar

Visszaállító gomb

Gyűjtőtartály

Adagolótölcsér

Főkapcsoló

Hálózati csatlakozó

1 - 

2 -  

3 -  

4 -  

5 - 

6 - 

7 - 

A csomagolás tartalma

Emelje ki a gépet a csomagolásból, és ellenőrizze le, hogy rendelkezik az összes alábbi 

tartozékkal: 

Használati útmutató

Komposztálógép

Kombinált kulcs

Imbuszkulcs

4 db M5×35 csavar

4 db M5×20 csavar

2 db ø8mm alátét

2 db ø10mm alátét

8 db ø5mm alátét

2 db önbiztosító anya

Lábak

Gyűjtőtartály

Dugattyú

Váz

Tengely

Kerekek

Keréktárcsák    
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4. MIELŐTT HOZZÁKEZDENE…

Rendeltetésszerű használat 

A készülék, a forgalomba hozatal időpontjában, megfelel a tudomány és technika aktuális
állásának, valamint a hatályos biztonsági előírásoknak, rendeltetésszerű használata keretén 
belül. A készülék a háztartásból és a kertből származó, rostos vagy fás szerves anyagok 
aprítására való. Nem szabad követ, üveget, fémet, csontot, műanyagot vagy szövethulladékot 
beletenni. 

A készülék nem ipari felhasználásra szolgál. Minden más alkalmazás ellentmond az
előírtnak. A nem előírásos alkalmazás, a készülék megváltozta  tása, vagy a gyártó által 
nem ellenőrzött és jóváhagyott alkatrészek használata előreláthatatlan károso dásokhoz 
vezethet. Minden rendeltetési céltól eltérő használat ill. a használati utasításban fel nem sorolt 
tevékenység nem  megengedettnek számít, és kívül esik a gyártó törvényes szavatossági 
körén.

5. BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN 

Általános biztonsági előírások 

A készülék csak akkor kezelhető biztonságosan, ha az első használat előtt a kezelő elolvasta
és megértette ezt a használati utasítást. 
Tartsa be az összes biztonsági előírást! A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásával
önmagát és másokat is veszélyeztet. 
Minden használati utasítást és biztonsági előírást őrizzen meg a későbbi felhasználásra. 
Ha a készüléket eladja vagy odaadja, feltétlenül adja vele ezt a használati utasítást is. 
A készüléket csak akkor szabad használni, ha az kifogástalan állapotban van. A készülék
vagy részei meghibásodása esetén, azokat szakemberrel kell helyreállíttatni. 
A készüléket ne alkalmazza robbanásveszélyes helyeken vagy gyúlékony folyadékok vagy
gázak közelében! 
A kikapcsolt készüléket mindig biztosítsa véletlen bekapcsolás ellen. 
Ne használjon olyan készüléket, amelyen a ki-be kapcsológomb nem működik megfelelően. 
Tartsa távol a gyermekeket a géptől! Tartsa távol a készüléket a gyermekektől és az
illetéktelen sze mélyektől. 
Ne terhelje túl a készüléket. Csak a rendeltetési céljának megfelelően használja a gépet. 
Használja mindig az előírt személyi védőfelszerelést. 
Mindig megfontoltan, jó testi/lelki állapotban dolgozzon: Felelőtlenség megengedni, hogy
fáradt ság, betegség, alkohol fogyasztása, gyógyszerek és kábítószer befolyásolja Önt, mivel 
Ön ilyen esetben már nem tudja biztonságosan használni a készüléket. 
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Ez a készülék nem alkalmas arra, hogy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi

képességekkel, vagy hiányos tapasztalattal és/vagy tudással rendelkező személyek 

(gyerekeket is beleértve) hasz nálják, kivéve, ha a biztonságukért felelősséget vállaló személy 

felügyeli őket, vagy ha tőle útmuta tásokat kapnak a készülék használatával kapcsolatban. 

Biztosítsa, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel. 

Az érvényes nemzeti és nemzetközi biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat

mindig tartsa be. 

Elektromos biztonság 

A készülékeket kizárólag megfelelőn felszerelt védőérintkezős dugaszoló aljzatra

csatlakoztassa. 

Védelemként iktasson az áramkörbe egy olyan maradékáram-működtetésű megszakítót (FI

relét), melynek névleges áramerőssége nem haladja meg a 30 mA-t. 

A készülék csatlakoztatása előtt bizonyosodjon meg, hogy a hálózata megfelel a készülék

csatla kozási adatainak. 

A készülékeket kizárólag az előírt feszültség-, teljesítmény-és névleges fordulatszám

határértéke ken belül üzemeltetheti (lásd a típustáblát). 

A hálózati csatlakozót ne fogja meg nedves kézzel, kihúzásakor pedig mindig a dugót fogja

meg, ne a kábelt.

A hálózati kábelt ne gyűrje, ne csavarja, húzza meg vagy ne lépjen rá, óvja az éles sarkaktól,

olajtól és hőségtől. 

A készüléket ne emelje meg a kábelnél fogva és a kábelt egyéb rendeltetéstől eltérő célra se

hasz nálja. 

Minden használat előtt ellenőrizze a csatlakozó dugót és a kábelt. 

Ha megsérül a hálózati kábel, azonnal húzza ki a csatlakozó dugaszt. A készüléket soha ne

hasz nálja sérült hálózati kábellel. 

Amikor használaton kívül van, húzza ki a csatlakozó dugaszt. 

A csatlakozó dugasz csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készülék ki van kapcsolva. 

A dugasz kihúzása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket. 

Szállítás előtt áramtalanítsa a berendezést. 

Karbantartás 

A készüléken végzett bármilyen munka előtt húzza ki a hálózati csatlakozót. 

Csak az itt leírt karbantartási és üzemzavar-elhárítási munkákat szabad elvégezni. Minden

egyéb munkálattal szakemberhez kell fordulni. 

Csak eredeti pótalkatrészeket használjon. Csak ezek a pótalkatrészek alkalmazhatók a

készülékkel, mivel csak ezek vannak a készüléknek megfelelően konstruálva. Egyéb esetben 

nemcsak hogy elveszti a garanciát, hanem saját magát és környezetét is veszélyezteti. 



63 HU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓELEKTROMOS HULLADÉKZÚZÓ

Biztonsága érdekében

A készülékre jellemző biztonsági utasítások 

Üzem közben ne nyúljon az adagolótölcsérbe vagy az ürítőüregbe. A berendezés a
kikapcsolása után még kb. 5 másodpercig továbbfut. 
Bekapcsolás előtt a készüléket az előírásoknak megfelelően össze kell szerelni. 
Vizsgálja meg, hogy minden csavart, anyát és egyéb rögzítőelemet erősen meghúzott, és
minden védőszerkezetet rendesen felszerelt. 
A készülékkel végzett munkálatok közben mindig ügyeljen a biztos helyzetre és a természetes
test tartásra. 
Csak jó fény- és látási viszonyok között dolgozzon. 
A kezelő öltözete testhezálló legyen, kerülje a laza ruházatot. Zárt lábbelit és hosszú
munkanadrá got viseljen. 
A gépet csak a szabadban, szilárd és sík felületen használja. 
Munkavégzés közben hagyjon elegendő szabad helyet a berendezés körül, és ne állítsa túl
közel a falhoz. 
Üzem közben a berendezést ne emelje fel, ne billentse meg és ne szállítsa. 
A készülék indítása előtt győződjön meg arról, hogy az adagolótölcsér üres. 
A bekapcsolt készüléket ne hagyja felügyelet nélkül. 
Üzem közben figyeljen arra, hogy idegen anyagok (kő, üveg, fém, föld, műanyag stb.) ne
kerüljenek be a készülékbe, hiszen ezek kicsorbíthatják a késeket és károsíthatják a motort. 
 Ha a vágószerszámba idegen anyagú tárgyak kerülnek, a berendezés szokatlan zajokat ad
ki vagy nagyon rázkódik, akkor a motort azonnal kapcsolja ki és várja meg, míg leáll. 
Bekapcsolás előtt vizsgálja meg, hogy a kések szabályszerűen és biztosan fel vannak
szerelve. 
A készüléket soha ne használja az adagolótölcsér nélkül. 
Ha a komposztálógép eltömődött, akkor először kapcsolja ki, húzza ki a hálózati kábelt az
aljzatból, várja meg, míg teljesen megáll, és csak ezután vegye ki az elakadt anyagot. A be-/
kikapcsológom bot tartsa tisztán, idegen anyagoktól mentesen. 
Járó kés mellett ne próbálja meg a komposztálandó dolgokat megfogni, a beszorult anyagot
pedig csak kikapcsolt készülékből vegye ki. 
Ne kerüljön közvetlen kapcsolatba a forgó vágókésekkel. A gép futása közben a kezeit és a
lábait tartsa távol a nyílásoktól. 
Kezeit, egyéb testrészeit és a ruháját ne dugja be az adagolókamrába, az ürítőcsatornába
vagy egyéb mozgó alkatrészek közelébe. 
Az összeaprított anyagot mindig vigye el az ürítés területéről, mielőtt az felhalmozódik. Így
elkerül heti, hogy a komposztálógép eltömődjön, vagy a felaprított anyag visszacsapódva újra 
az adago lótölcsérbe kerüljön, ezzel baleseteket okozva. 
A munkavégzési terület 3 m-es körzetében nem tartózkodhat semmilyen más személy vagy
állat, mert ezek megsérülhetnek a kirepülő tárgyak miatt. 
A készüléket ne működtesse kockaköves vagy betonozott felületeken, mert a felaprított anyag
vis szapattanhat és sérüléseket okozhat. 
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6. ÖSSZESZERELÉS

Összeszerelés Lábak felszerelése 
4. old., 2. pont 

A lábakat az M5 × 20 csavarokkal és az ø 5 mm alátétekkel csavarozza a vázhoz. 

Kerekek felszerelése 
4. old., 2. pont 

A tengelyt helyezze be a vázba. 

Az ø 10 mm alátétet tolja a tengelyre. 

A kereket csúsztassa rá a tengelyre. 

Az ø 8 mm alátétet tolja a menetre. 

Az önbiztosító anyát tekerje rá a menetre, és a tartozék csavarkulccsal húzza meg. 

A keréktárcsát húzza fel a kerékre. 

Az eljárást ismételje meg a másik kerékkel. 

A komposztálógép összeszerelése 
5. old., 3. pont 

A komposztálógépet az ábra szerint helyezze a vázra, és az M5 × 35 csavarokkal, valamint

az ø 5 mm alátétekkel rögzítse. 

Az (5) adagolótölcsért a (2) zárócsavarral rögzítse a komposztálógép házára. 

A (4) gyűjtőtartályt tolja be a vázba. 

7. KEZELÉS
FIGYELEM!  Beindítás előtt vizsgálja meg!

FIGYELEM!  Sérülésveszély!

A készüléket csak akkor szabad üzembe helyezni, ha semmilyen hibát nem talált. Ha egy 

alkatrész hibás, azt a következő használat előtt feltétlenül cserélje le.

Ellenőrizze a biztonsági berendezéseket és a készülék biztonságos állapotát:

Vizsgálja meg, hogy az adagolótölcsér üres-e. 

Vizsgálja meg, hogy az összes alkatrész stabilan a helyén van-e. 

Vizsgálja meg, hogy van-e látható sérülés: törött alkatrészek, repedések stb. 

A készüléken található jelzéseket nem szabad leszedni vagy letakarni. Ha egy felirat már nem

olvas ható, azt haladéktalanul cserélje le. 
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Kezelés

Készülék beindítása

6. old., 4. pont 

6. old., 5. pont 

FIGYELEM!  A készülék megsérülhet
A berendezés elindítása előtt nézze meg, hogy az adagolótölcsérben nincs-e valamilyen 
anyag. 
Az anyag behelyezése előtt várja meg, hogy a komposztálógép elérje a munkavégzési 
sebességét.

A húzó biztosítékot hajtsa le, és a készüléket csatlakoztassa a hálózathoz. 
Nyomja meg az [1] gombot. 
A készülék beindul. 
Nyomja meg a [0] gombot. 
A készülék kikapcsol. 

Áramtalanítsa a készüléket. 

Megjegyzés: 
Ha a kés elakadása miatt a készülék túlterhelődik, az áramkör magától megszakad, hogy 
védje a motort.

Áramtalanítsa a készüléket.
Az elakadást okozó komposztálandó anyagot vegye ki. 

Megjegyzés: 
A motort legalább 5 percen keresztül hagyja lehűlni!

Nyomja meg a (3) visszaállító gombot. 
Állítsa helyre az áramellátást. 
Indítsa be a készüléket.

A fogadó tartályt ürítse ki.

FIGYELEM!  Sérülésveszély!
Mielőtt levenné vagy felhelyezné a gyűjtőtartályt nyomja meg a kikapcsoló gombot[0], és 
áramtalanítsa a készüléket.

Megjegyzés: 
A (11)lezárókarnak biztonsági kapcsoló funkciója is van, és a készülék működése közben az 
Ahelyzetben kell lennie. 
Ha a (11)lezárókar nem pattan be megfelelően, akkor ezt és a készülékben lévő kapcsolót 
szükség esetén tisztítsa meg.
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A gyűjtőtartályt a munka befejeztével mindig ki kell üríteni, vagy akkor, amikor megtelt.

A zároló kart(11) tolja át aB pozícióba.
Húzza ki teljesen a gyűjtőtartályt(4) a vázból.
Ürítse ki a gyűjtőtartályt(4).
A gyűjtőtartályt(4) tolja ütközésig a vázba.
Vigyázzon, hogy a gyűjtőtartály zárószerkezete(11) az első oldalra kerüljön.
A zároló kart(11) tolja át azA pozícióba.
A szecskázó gép és gyűjtőtartály össze vannak kapcsolva.

Tanácsok a komposztáláshoz

Megjegyzés: 
Zajterhelés!
A komposztálógéppel nem szabad a szokásos pihenési időben dolgozni.

A kerti szerves hulladékot biológiai trágyaként lehet használni. A biológiailag lebomló
anyagokat, mint a lombot, kicsi ágakat és a füvet fokozatosan helyezze a(5)adagolótölcsérbe 
úgy, hogy ne tömődjenek el.
A felaprított anyagot a(4)gyűjtőtartályban lehet összegyűjteni.
Felváltva aprítson több napig tárolt, ezért fonnyadt és nyirkos ágakat és kerti hulladékokat, így
meg-akadályozhatja, hogy a késhengerek eltömődjenek.
A puha konyhai hulladékokat ne rakja be a gépbe, hanem külön komposztálja.
A nagyon szerteágazó gallyazattal rendelkező lombot először teljesen fel kell aprítani, mielőtt
új anyagot helyezne be.
Ha a nehéz anyagokat vagy ágakat megszakítás nélkül aprítja, azzal eltömődhet a
komposztálógép. Ezt a problémát úgy akadályozhatja meg, hogy az anyagot kézzel kicsit 
kihúzza.
Az aprítandó anyagot gondosan vizsgálja meg. Kövek, szögek vagy hasonlók súlyosan
károsíthat-ják az aprítógépet.
Ha a berendezés erősen rázkódik, az sérült vagy kopott késre utal. Adott esetben cserélje le a
kést (lásd - Késcsere).

8. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
FIGYELEM!  Sérülésveszély!
A készüléket minden tisztítási és karbantartási munka előtt kapcsolja ki, és a hálózati csat-
lakozóját húzza ki. Várja meg, míg minden mozgó alkatrész teljesen leáll és a berendezés 
lehűl.
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Tisztítás és karbantartás | Tárolás, szállítás

Készülék tisztítása

Ha a berendezést gondosan kezeli és a rendszeresen tisztítja, akkor az biztosan sokáig lesz 

működő-képes és strapabíró.

A durva szennyeződést egy kefével távolítsa el.

A készüléket enyhén nedves kendővel törölje le.

A berendezést soha ne érje víz.

A tisztításhoz soha ne használjon tisztító- vagy oldószert, mert ez a készüléken javíthatatlan

károkat okozhat, a vegyszerek pedig megtámadhatják a műanyag alkatrészeket.

Karbantartás
6.old., 6.pont

7.old., 7.pont

Oldja ki a(2)lezárócsavart, és vegye ki a komposztálógép házából az adagolótölcsért.

A kombinált kulcsot helyezze a késfedél(8)nyílásába, hogy a késtárcsát rögzítse.

A(9)csavarokat imbuszkulccsal oldja ki.

A(10)kést forgassa meg vagy cserélje le.

A beszerelést fordított sorrendben végezze.

Megjegyzés: 
A kést meg is lehet élezni. Ezt azonban egy szakembernek kell elvégezni, mert mindkét kés-

nek ugyanolyan súlyúnak kell lenni ahhoz, hogy ne legyen egyensúlyhiba: emiatt ugyanis 

károk és sérülések keletkezhetnek.

9. TÁROLÁS, SZÁLLÍTÁS
Tárolás

FIGYELEM!  Sérülésveszély!

Győződjön meg arról, hogy illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá a készülékhez!

előtt a készüléket hagyja teljesen lehűlni

készüléket száraz helyen tárolja.

Szállítás

a készüléket, hogy ne csúszhasson el.

lehetőség szerint az eredeti csomagolást használja.
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10. ÜZEMZAVAROK ÉS ELHÁRÍTÁSUK 

Amikor valami nem működik…

FIGYELEM!  Sérülésveszély!
A szakszerűtlen javítások miatt előfordulhat, hogy készüléke többé nem működik biztonsá-
gosan. Ezzel veszélyezteti önmagát és környezetét.

Hiba/üzemzavar Ok Elhárítás

A motor nem forog. Nincs hálózati feszültség? Ellenőrizze a kábelt, a dugót, a 
konnektort és a biztosítékot.

A csatlakozókábel hibás? Lépjen kapcsolatba az áru-
házzal.

A motorvédelem kioldott? Minden apró darabot vegyen ki 
és nyomja meg a visszaállítás 
gombot.

A biztonsági kapcsoló kioldott? Vizsgálja meg az adagolótölcsér 
és a motorház csatlakozását.

A lezárókar a B helyzetben 
van?

Tolja a lezárókart az A helyzetbe.

A komposztálandó anya-
got a gép nem húzza be.

Eltömődött az anyag? Vegyen ki minden komposztá-
landó anyagot a késekből.

A kések eltömődtek? Minden apró darabot vegyen ki 
és nyomja meg a visszaállítás 
gombot.

A kések kicsorbultak? Adott esetben cserélje le a kést.

Ha a hibát nem tudja maga elhárítani, forduljon közvetlenül az áruházhoz. Tartsa szem előtt, 
hogy a szakszerűtlen javítások miatt a szavatossági kötelezettség elvész, és Önnek adott esetben 
további költségeket okozhat.
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11. MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség 230–240 V~/50 Hz

Névleges teljesítmény 2800 W

Védelmi osztály I

Védelmi fokozat IPX4

Üresjárati fordulatszám 2850 min-1

Ág maximális átmérője 45 mm

Hangnyomásszint (LPA)* 98 dB(A)

Zajteljesítmény szintje (LWA)* 108 dB(A)

Tömeg 24,2 kg

*) 

A megjelölt értékek kibocsátási értékek, és ez nem jelent egyben biztonságos munkahelyi 

értéket. Habár a kibocsátási szint és az imissziós szint között korreláció áll fenn, ezekből 

nem lehet megbízható módon következtetni, hogy további elővigyázatossági intézkedések 

szükségeltek-e, vagy nem. Az aktuális mun-katerületen létező imissziós szintet befolyásoló 

tényezők tartalmazzák a munkaterem sajátosságait. Más zajforrások, pl. a gépek száma és 

más környező munkafolyamatok száma. A megbízható munkahelyi érté-kek változhatnak 

ugyanakkor országról országra. Ezzel az információval a felhasználónak képesnek kell lenni 

jobban felmérni a veszélyt és a kockázatot.

Használati útmutató - nyelvi változat.
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12. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Termék / márka:  ELEKTROMOS HULLADÉKZÚZÓ / FIELDMANN 

Typ / model: FZD 4001E  ........................................................................ 230V, 2800W, IPX4, 2850/min

A termék megfelel az alább ismertetett előírásoknak:

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/95/ek irányelve (2006. december 12.)
a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezésekre 
vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról. 
Az Európai Parlament és a Tanács 2004/108/EK irányelve (2004. december 15.) az
elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről és a 
89/336/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről.
Az Európai Parlament és a Tanács 2006/42/EK irányelve (2006. május 17.) a gépekről és
a 95/16/EK irányelv módosításáról. 
Az Európai Parlament és a Tanács 2002/95/ek irányelve (2003. január 27.) egyes veszélyes
anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának  korlátozásáról.

és szabványoknak:
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13. MEGSEMMISÍTÉS

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT 

CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉRŐL.

A használt csomagolóanyagot helyezze a község által erre a célra kijelölt 

hulladékgyűjtőbe.

A termékeken vagy a kísérő dokumentumokban levő jel azt jelzi, hogy a 

használt elektromos és elektronikus termékeket tilos a megszokott települési 

hulladékba rakni. A megfelelő likvidálás, felújítás vagy újrahasznosítás céljával 

adja át ezen termékeket a kijelölt gyűjtőhelyre. Az EK némely országában 

vagy más európai országokban alternatív módon a terméket visszaviheti 

az értékesítőnek, akitől a terméket megvásárolta egy új, ekvivalens termék 

vásárlása esetén. Ezen termék megfelelő likvidálásával hozzásegít az 

értékes természeti kincsek megőrzéséhez és segíti a környezetre és emberi 

egészségre gyakorolt potenciális negatív hatások megelőzését, ami a 

helytelen hulladék likvidálás következménye lehet. A további részleteket a helyi 

hivatalban vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen kaphat. Az ilyen jellegű hulladék 

helytelen likvidálása a nemzeti előírásoknak megfelelően bírsággal sújtható.

Az Európai Közösség országaiban működő cégek részére 
Ha elektromos vagy elektronikus berendezéseket kíván likvidálni, kérje ki 

a szükséges információkat az kereskedelmi képviselőjénél vagy az áru 

értékesítőjénél. 

Likvidálás az Európai Közösségen kívüli országokban
Ez a jel az Európai Közösségen belül érvényes. Ha ezen terméket kívánja 

likvidálni, a megfelelő likvidálást illetően kérje a tájékoztatást a helyi 

hivatalokban vagy áru értékesítőjénél.

Ezen termék megfelel az EK szabványok alapvető követelményeinek, amelyek 

a terméket érintik.

A szöveg, formatervezés és műszaki specifikációk változása megengedett előzetes 

figyelmeztetés nélkül és fenntartjuk magunknak a jogot azok módosítására.

A HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK LIKVIDÁLÁSA
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