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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
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HUSzimbólumok

2. SZIMBÓLUMOK

Ne dobja a szemétbe

Viseljen egy porvédőálarcot



HU A gép bemutatása és a csomagolás tartalma  

3. A GÉP BEMUTATÁSA ÉS
A CSOMAGOLÁS TARTALMA

A csomagolás tartalma

Emelje ki óvatosan a gépet a csomagolásból, és ellenőrizze le, hogy az alább ismertetett 
részek mindegyike megtalálható benne:

Abban az esetben, ha bizonyos részek hiányoznak, vagy sérültek, forduljon a gép eladójához.
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Megfelelőségi nyilatkozat

10. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Termék / márka:   / FIELDMANN

Typ / model:  ................................................................... ... 

és szabványoknak:

CE jelzet: ................................................................................................................................................................. 

A FAST ČR, a.s. a gyártó nevében eljárni jogosult személy.

Gyártó:

FAST ČR, a.s.
Černokostelecká  Prága , Cseh Köztársaság
ASZ: CZ26726548

Kelt Prágában, -án

Név: Ing. Zdeněk Pech
        Az igazgatóság elnöke Aláírás és bélyegzők:



11. MŰSZAKI ADATOK

Fordulatszám..................................................................................................................................  ford./perc

Védelmi osztály............................................................................................................................................................. I

 ................................................................................................................................................
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Megsemmisítés

12. 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


