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PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ JE 
NUTNÉ DŮKLADNĚ SE SEZNÁMIT S NÁV-
ODEM A USCHOVAT JEJ PRO BUDOUCÍ 
POUŽITÍ.

► ► 1. FUNKCE

Toto zařízení je určeno k vysoušení vzduchu. Kon-
trola relativní vlhkosti probíhá průtokem  vzduchu přes 
zařízení, který způsobuje zkapalnění přebytku vlhkosti 
na chladicích částech. Kontakt se studeným povrchem 
způsobuje zkapalnění vlhkosti ve vzduchu. Potom 
zkapalněná voda je bezpečně odvedená do zásobníku 
na vodu. Vysušený vzduch proudí výparníkem, v němž 
se nepatrně ohřívá, a potom je opětovně veden do 
místnosti, přičemž jeho teplota je nepatrně vyšší.

► ► 2. UMÍSTĚNÍ

Nadbytek vlhkosti se bude šířit po celém domě stej-
ným způsobem, jakým se šíří vůně v místnosti během 
vaření. Z tohoto důvodu musí být odvlhčovač umístěn 
tak, aby mohl pohlcovat vlhký vzduch v celém domě. 
Je zde možnost, pokud se na jednom místě vyskytne 
vážný problém, umístit odvlhčovač poblíž tohoto místa 
a potom jej přenést blíže k centrálnímu bodu.
Během ustavování odvlhčovače je třeba se ujistit, že je 
umístěn na rovném povrchu a z každé strany zařízení 
je 10 cm (4”) volného prostoru pro účinný průtok vzdu-
chu.
Před přemístěním je třeba jej odpojit a zásobník 
na vodu vyprázdnit.
Nedoporučuje se používat prodlužovací kabel, a proto 
je třeba se ujistit, že se zařízení nachází v blízkosti 
zásuvky. V případě nutnosti použití prodlužovacího ka-
belu je třeba se ujistit, že minimální průřez kabelu je 
1 mm². Během práce odvlhčovače v nutném případě 
musí být vnější dveře a okna zavřeny pro zajištění 
maximální účinnosti zařízení.

► ► 3. DOPORUČENÍ PŘED POUŽITÍM
UPOZORNĚNÍ!

100*40 mm
Symboly nacházející se na zařízení mají následující význam:

 ► Zařízení je naplněno propanem R290. Je nutné 
bezpodmínečně dodržovat pokyny výrobce v oblasti obsluhy 
a oprav zařízení!

 ► Před spuštěním zařízení se důkladně seznamte s návo-
dem k obsluze.

 ► Zařízení neinstalujte, nepoužívejte ani neskladujte v míst-
nosti menší než 4 m2.

OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
 ► Zařízení musí být vždy v kolmé poloze.
 ► Po přepravě nebo překlopení zařízení (např. při čištění) 

vyčkejte po dobu 12 hodin, než jej opět zapnete.
 ► Zařízení umístěte na rovný podklad do svislé polohy (platí 

také během přepravy) a ve vzdálenosti alespoň 50 cm od jin-
ých předmětů.

 ► Zařízení nesmí být používáno v potenciálně výbušném 
prostředí obsahujícím hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.

 ► Zařízení nepoužívejte v blízkosti vysoce hořlavých nebo 
výbušných látek či paliv. V blízkosti zařízení nerozprašujte 
barvy, čistící prostředky, insekticidní přípravky ani podobné 
látky, protože by to mohlo způsobit deformaci platových částí 
nebo poškození elektroinstalace.

 ► Všechna cizí tělesa musí být ve větší vzdálenosti od 
otvorů pro přívod a odvod vzduchu.

 ► Napájecí napětí musí být shodné s tím, které je 
uvedeno na výkonovém štítku na zadní straně zařízení.

 ► Nepokládejte na měkké povrchy.
 ► Zajistěte, aby mezi bočními stranami zařízení a 

hořlavými, teplo vydávajícími látkami byla mezera 
alespoň 300 mm.

 ► Jednotku připojte pouze k řádně nainstalované 
a dobře dostupné zásuvce, z níž můžete v případě 
ohrožení rychle zástrčku vytáhnout.

 ► DBEJTE NA TO, ABY BYL VSTUP A VÝSTUP VZ-
DUCHU VŽDY VOLNÝ.

 ► JEDNOTKU NEVYSTAVUJTE PŘÍMÉMU SLUNCI.

NÁVOD K OBSLUZENÁVOD K OBSLUZE
1... FUNKCE
2... UMÍSTĚNÍ
3... DOPORUČENÍ PŘED POUŽITÍM
4... SOUČÁSTI
5... OBSLUHA
6... ODVOD VODY
7... ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
8... ZJIŠŤOVÁNÍ ZÁVAD
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 ► POUZE PRO POUŽITÍ UVNITŘ BUDOV. 
 ► JEDNOTKU NEPOUŽÍVEJTE V PRÁDELNĚ, KOU-

PELNÁCH, NA KOUPALIŠTÍCH, VE SPRCHÁCH A 
NA PODOBNÝCH VLHKÝCH MÍSTECH.

 ► JEDNOTKU NEPOUŽÍVEJTE V PRÁDELNĚ, VE 
SKŘÍNI, V KOMOŘE, NA ČLUNECH, V KARAVA-
NECH ANI V JINÝCH MALÝCH A UZAVŘENÝCH 
PROSTORÁCH.

 ► JEDNOTKU NEPOUŽÍVEJTE V BLÍZKOSTI VANY, 
SPRCHY, DŘEZU A NA PODOBNÝCH MÍSTECH.

 ► Odvlhčovač chraňte před kapkami vody a vodní 
tříští. ZAJISTĚTE, ABY SE DO JEDNOTKY NEDOS-
TALA ŽÁDNÁ KAPALINA. Chraňte jej pře politím nebo 
postříkáním vodou.  Na horní stranu odvlhčovače nikdy 
nepokládejte předměty naplněné kapalinou, například 
vázy.

 ► Zařízení nepoužívejte v místnostech, kde se 
používají nebo skladují nátěrové hmoty, benzín nebo 
jiné hořlavé kapaliny.

 ► Dbejte na to, aby se zařízení nepřevrátilo, když je v 
nádobě voda.

 ► NÁDOBU S KAPALINOU NIKDY NEPOKLÁDEJTE 
NA HORNÍ STRANU JEDNOTKY.

 ► KONDENZOVANÁ VODA NENÍ VHODNÁ K PITÍ 
PRO OSOBY ANI ZVÍŘATA.

 ► Přívodní kabel nepokládejte pod koberec nebo 
rohožku, abyste mohli pravidelně kontrolovat jeho stav.

 ► NEDOTÝKEJTE SE ZÁSTRČKY MOKRÝMA RU-
KAMA. 

 ► Nikdy nepoužívejte kabel jednotky jako nosný pop-
ruh.

 ► Před prováděním údržby nebo čištěním jednotky 
nebo před přemísťováním zařízení vždy odpojte od 
sítě a alespoň hodinu počkejte. 

 ► Jednotku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuv-
ky:
 - Pokud jednotku nepoužíváte.  
 - Před čištěním jednotky. 
 - Před montáží příslušenství. 
 - Pokud dojde k závadě. 
 - V případě bouřky.

 ► DBEJTE NA TO, ABY SE NAPÁJECÍ KABEL 
NEPŘETOČIL, NEVYTVOŘILA SE NA NĚM SMYČKA 
A NEDOŠLO K VYTAŽENÍ; K PŘIVÁZÁNÍ NAPÁ-
JECÍHO KABELU NIKDY NEPOUŽÍVEJTE NYLON 
NEBO OCELOVÝ DRÁT.

 ► NEPOUŽÍVEJTE PRODLUŽOVACÍ ŠŇŮRY.
 ► ZAŘÍZENÍ BUDE NAINSTALOVÁNO V SOULADU 

S NÁRODNÍMI PŘEDPISY PRO ELEKTROINSTALA-
CI

 ► POKUD ZAŘÍZENÍ SPADNE DO VODY, NIKDY NA 
NĚJ NESAHEJTE A NEVYTAHUJTE JEJ.  V TAKO-
VÉM PŘÍPADĚ ZÁSTRČKU OKAMŽITĚ VYTÁHNĚTE 
ZE ZÁSUVKY. NEŽ BUDETE JEDNOTKU ZNOVU 
POUŽÍVAT, NECHEJTE JI ZKONTROLOVAT.

 ► Pokud je poškozen napájecí kabel, může jej vyměnit 

oprávněný servisní pracovník nebo osoba s příslušnou 
kvalifikací. 

 ► Pro zapnutí a vypnutí zařízení se v žádném případě 
nemá používat zástrčka. 

 ► Vždy je třeba používat spínač na ovládacím panelu.
 ► Pro zapnutí a vypnutí zařízení se v žádném případě 

nemá používat zástrčka. 
 ► Vždy je třeba používat spínač na ovládacím panelu.
 ► Nesmí se používat rozprašovače proti hmyzu nebo 

jiné lehce hořlavé materiály.
 ► Zařízení se nesmí v žádném případě polévat nebo 

stříkat vodou.
 ► Chraňte před postříkáním. 
 ► Děti a domácí zvířata pohybující se v blízkosti funkčního 

zařízení neponechávejte bez dozoru.
 ► NEDOVOLTE, ABY SI DĚTI SE ZAŘÍZENÍM HRÁLY.
 ► Děti nesmějí zařízení čistit ani vykonávat jeho údržbu bez 

dozoru dospělé osoby.
 ► Funkční zařízení neponechávejte bez dozoru.
 ► Netahejte zařízení za napájecí kabel.
 ► Dbejte na to, aby se elektrická zásuvka i zástrčka nachá-

zely na viditelném a dobře přístupném místě.
 ► Nepřekračujte doporučenou velikost místnosti uvedenou 

pro maximální výkon zařízení.
 ► Zavřete okna a dveře.
 ► V případě vystavení silnému slunečnímu zařízení 

zatáhněte závěsy nebo stáhněte žaluzie.
 ► Dbejte o čistotu filtrů.
 ► Nespouštějte zařízení, jestliže jsou zařízení, napájecí ka-

bel nebo zástrčka poškozeny, zařízení nefunguje správně 
nebo se na něm vyskytují jiné známky poruchy.  Zařízení 
ke kontrole a/nebo opravě předejte v kompletním stavu pro-
dejci nebo elektrotechnikovi, který disponuje příslušnými 
oprávněními.  Používejte výhradně originální náhradní díly. 
Zařízení (včetně napájecího kabelu a zástrčky) může být de-
montováno a/nebo opravováno výhradně oprávněnou a kva-
lifikovanou osobou.

 ► Doporučujeme provádět pravidelný servis a prohlídky 
zařízení.

 ► ZAŘÍZENÍ MŮŽE DEMONTOVAT NEBO UPRAVOVAT 
VÝHRADNĚ CERTIFIKOVANÝ SERVISNÍ TECHNIK.

 ► ZAŘÍZENÍ MŮŽE BÝT POUŽÍVÁNO VÝHRADNĚ V 
SOULADU S JEHO URČENÍM.  JEHO POUŽÍVÁNÍ K 
JINÝM ÚČELŮM BUDE POVAŽOVÁNO ZA NEVHODNÉ 
POUŽITÍ.  ZA VŠECHNA POŠKOZENÍ NEBO ZRANĚNÍ, 
KTERÁ BUDOU DŮSLEDKEM TAKOVÉHO POČÍNÁNÍ, JE 
ZODPOVĚDNÝ UŽIVATEL, NIKOLIV VÝROBCE ZAŘÍZENÍ.

 ► Před přemístěním je třeba zařízení nejdříve odpojit a po-
tom vypustit vodu ze zásobníku.

 ► TENTO PŘÍSTROJ NESMÍ OVLÁDAT OSO-
BY (VČETNĚ DĚTÍ) S OMEZENÝMI FYZICKÝMI, 
SMYSLOVÝMI NEBO MENTÁLNÍMI SCHOPNOST-
MI ANI OSOBY BEZ ZKUŠENOSTÍ, KTERÉ NE-
BYLY VYŠKOLENY OSOBOU ODPOVĚDNOU ZA 
JEJICH BEZPEČNOST. HLÍDEJTE DĚTI, ABY SI S 
PŘÍSTROJEM NEHRÁLY.

 ► DOPORUČUJEME PRAVIDELNOU PROFE-
SIONÁLNÍ ÚDRŽBU JEDNOTKY.

► ► BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE 
CHLADÍCÍHO MÉDIA R290:

 ► Důkladně se seznamte s níže uvedenými varováními.
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 ► Zařízení obsahuje chladící médium R290.  Chladící mé-
dium R290 odpovídá směrnicím Evropské unie. Neprorážejte 
otvory do chladícího systému. Chladící médium R290 je vy-
soce hořlavou látkou (GWP3)!

 ► Nepoužívejte jiná zařízení nebo přípravky pro urych-
lení odmrazování nebo čištění zařízení, než ta, která byla 
doporučena výrobcem.

 ► Zařízení skladujte v místnosti bez trvalých zdrojů hoření 
(např. otevřený oheň, funkční plynové zařízení nebo funkční 
elektrické topné těleso).

 ► Neprorážejte ani neopalujte součásti chladícího systému 
zařízení.  Nesměřujte světlo přímo na zařízení.

 ► Zařízení uchovávejte tak, aby nemohlo dojít k mechanick-
ému poškození.

 ► Zařízení musí být nainstalováno, používáno a skladováno 
v místnosti, jejíž podlahová plocha je větší než 4m2.

 ► Chladící médium může být bez zápachu, což komplikuje 
zjišťování netěsností systému.

 ► Dodržujte národní normy a předpisy týkající se plynných 
paliv.

 ► Nezakrývejte ventilační otvory.
 ► Zařízení uchovávejte v dobře větrané místností, jejíž veli-

kost bude odpovídat technické specifikaci zařízení.
 ► Každá osoba, která bude zajišťovat obsluhu nebo opra-

vy chladícího systému, musí mít platný certifikát vydaný 
příslušnou technickou institucí, který potvrzuje kompetence 
takové osoby v oblasti bezpečné obsluhy chladících médií v 
souladu s platnými normami a předpisy.

 ► Servisní úkony je nutné provádět výhradně v souladu s 
pokyny výrobce zařízení. Obsluhu a opravy, které vyžadují 
přítomnost kvalifikovaného servisního personálu, je nutné 
provádět pod dohledem osoby, která k tomu má odpovídající 
kompetence v oblasti používání vysoce hořlavých chladících 
médií.

DŮLEŽITÉ!

Zařízení nelze používat při pokojové teplotě nižší než 
5ºC, aby nedošlo k námraze na výparníkovém hadu. 

► ► 4. SOUČÁSTI

 ► Přední strana FIG. 1
1. Ovládací panel
2. Výstup vzduchu
3. Přední panel
4. Zadní panel

 ► Zadní strana FIG. 2
5. Přívod vzduchu / Filtry
6. Zásobník na vodu
7. Madlo

► ► 5. OBSLUHA

 ► Ovládací panel FIG. 3
1. Signalizace napájení
2. Tlačítko ON/OFF (napájení)
3. Signalizace „Naplnění vodou“
4. Tlačítko pro nastavení vlhkosti

5. Signalizace provozního režimu (nepřetržitý, vlhkost 
40%, 50%, 60%, 70%)
6. Signalizace práce časovače
7. Tlačítko HODINY

 ► OBSLUHA

1. Přístroj zapojte do správné elektrické zásuvky. 
(Zkontrolujte hodnoty napětí/frekvence na výrobním 
štítku přístroje).
2. Pro spuštění přístroje stiskněte tlačítko ON/OFF. 
Ukazatel napájení se rozsvítí a spustí se kompresor.
3. Pro výběr provozního režimu stiskněte tlačítko na-
stavení vlhkosti. Na výběr jsou režimy - nepřetržitý, vlh-
kost 40%, 50%, 60% nebo 70%.  Rozsvítí se příslušná 
kontrolka pro danou hodnotu.
4. Stiskněte tlačítko HODINY pro nastavení očekávané 
doby práce. Nad tlačítkem TIMER jsou 4 ukazatele 
času: 1H, 2H, 4H hodiny a 8 hodin; dobu, kdy zařízení 
pracuje, je možno akumulovat, takže je možno nastavit 
i jinou dobu.  Například můžeme současně zvolit 1H a 
2H hodiny, takže jednotka bude pracovat nepřetržitě 
3 hodiny, nebo zvolit 1H, 2H a 4H hodiny, takže bude 
pracovat 7 hodin.  Maximální pracovní dobu zařízení je 
však možno nastavit na 15 hodin, a to v případě, že se 
rozsvítí všechny 4 indikátory.
 Po uplynutí nastaveného počtu hodin se kompresor 
automaticky vypne.
5. Pro vypnutí přístroje stiskněte tlačítko ON/OFF.
6. Funkce nastavitelného zapnutí (PRE-SET) - pomocí 
tlačítka HODINY bez spuštění jakýchkoli dalších funkcí 
přístroje (včetně tlačítka ON/OFF) lze nastavit čas zap-
nutí přístroje/ Například pokud nastavíte hodiny na 2H, 
přístroj se automaticky spustí po 2 hodinách.

► ► 6. ODVOD VODY

Je-li vodní nádržka naplněna, kompresor se z 
bezpečnostních důvodů automaticky vypne a signali-
zace naplnění vodou se rozsvítí červeně.
Chcete-li nádržku vyjmout, vysuňte ji kolmo z přístroje.
Po vyprázdnění zasuňte nádržku zpět na její místo. 
Ujistěte se, že je správně umístěna - kontrolka naplnění 
vodou zhasne a vysoušeč se zapne.
Všimněte si, že pokud nádržka není vložena správně, 
signalizace naplnění vodou bude dále svítit červeně.

PLYNULÝ ODVOD

Je-li vysoušeč používán při vysoké vlhkosti vzduchu, 
vodní nádržku bude nutno vyprazdňovat častěji. V tom-
to případě je značně pohodlnější nastavit nepřetržité 
vyprazdňování nádržky. Chcete-li tak učinit, proveďte 
následující:
1. Vyjměte vodní nádržku (Obr. 5).
2. Vodní hadici zapojte do výstupního otvoru o průměru: 
11 mm (hadice není součástí balení) (Obr. 6).
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3. Ujistěte se, že je hadice správně připevněná a voda 
bez problémů odtéká.  Pozor! Při velmi nízkých te-
plotách je potřeba provést další zabezpečení hadice 
proti zamrznutí.
4. Nádržku vložte na její místo.

► ► 7. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Před provedením údržby a čištění zařízení je třeba jej 
vždy odpojit od napájecí sítě.

ČIŠTĚNÍ TĚLESA ZAŘÍZENÍ

K vyčištění zařízení je třeba použít měkký hadřík.
V žádném případě se nemají používat plynné chemické 
substance, detergenty, benzín, chemicky ošetřené 
oblečení nebo jiné čisticí roztoky. Každá z těchto látek 
může poškodit plášť zařízení.

ČIŠTĚNÍ FILTRU

Tento model vysoušeče je vybaven 2 typy filtrů (FIG. 
4):
1. PRACHOVÝ FILTR
- Sundejte držák filtru, odstraňte filtr z aktivním uhlí-
kem.
- Filtr jemně vyčistěte pomocí vysavače nebo 
opláchnutím pod kohoutkem vodovodu. Je-li filtr silně 
znečištěný, použijte teplou vodu a malé množství de-
tergentu.
- Před opětovným použitím se ujistěte, že je filtr zcela 
suchý.
- Filtr nevystavujte přímému slunečnímu světlu.

2. AKTIVNÍ UHLÍKOVÝ FILTR (pro vázání částic pra-
chu rozvířených ve vzduchu a omezení množení bak-
terií).
Aktivní uhlíkový filtr se nachází za prachovým filtrem 
a na rozdíl od něj není omývatelný. Životnost uhlíko-
vého filtru závisí na podmínkách prostředí, ve kterém 
se přístroj používá. Filtr je nutno pravidelně kontrolovat 
a v případě potřeby měnit.

ÚSCHOVA

Pokud zařízení nebude delší dobu používáno, je třeba 
jej odpojit. Napájecí kabel je třeba odpojit a očistit:

 ► Zásobník na vodu je třeba úplně vyprázdnit a vytřít 
dočista.

 ► Zařízení je třeba přikrýt a uchovávat na místě 
chráněném před slunečními paprsky.

► ► 8. ZJIŠŤOVÁNÍ ZÁVAD

ZAŘÍZENÍ NEFUNGUJE:

 ► Je zařízení připojeno k napájecí síti?

 ► Je připojený v domě elektrický proud?
 ► Má pokojová teplota 5oC nebo více než 32oC? Po-

kud ano, jedná se o teplotu mimo pracovní rozsah 
zařízení.

 ► Je třeba se ujistit, zda hygrostat (nebo přepínač 
ON/OFF) je zapnut.

 ► Je třeba se ujistit, zda zásobník na vodu je správně 
ustaven v zařízení a zda není plný.

 ► Je třeba se ujistit, že ventilační otvory nejsou zablo-
kovány.

ZDÁ SE, ŽE ZAŘÍZENÍ NEPRACUJE:

 ► Není filtr zaprášený nebo špinavý?
 ► Nejsou ventilační otvory zablokovány?
 ► Není vlhkost okolí již příliš nízká?

ZDÁ SE, ŽE ZAŘÍZENÍ NEPRACUJE  
EFEKTIVNĚ :

 ► Není otevřeno příliš mnoho dveří a oken?
 ► Není v místnosti něco, co způsobuje velkou vlhkost?

ZAŘÍZENÍ JE PŘÍLIŠ HLUČNÉ:

 ► Je třeba zkontrolovat, zda zařízení stojí na rovném 
povrchu

ZE ZAŘÍZENÍ VYTÉKÁ VODA:

 ► Je třeba se ujistit, že zařízení je v dobrém technick-
ém stavu.
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BG - Изхвърляне на вашия стар уред
- Когато този символ на задраскана кофа за боклук е поставен върху дадено изделие, това означава, че изделието попада под
разпоредбите на Европейска директива 2002/96/EC. 
- Всички електрически и елекронни изделия трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци, в определени за целта
съоръжения, посочени от държавните или местните органи. 
- Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда
и човешкото здраве. 
- За по-подробна информация за изхвърлянето на вашия стар уред се обърнете към вашата община, службите за събиране на
отпадъци или магазина, откъдето сте купили своя уред.

CN – 报废或旧产品的处理报废或旧产品的处理报废或旧产品的处理报废或旧产品的处理
- 我们的产品是精心设计且使用高质量的材料和零部件生产的，可以用于回收再利用。
- 当上述图案“大叉出现在这个带轮子的垃圾桶”出现时，说明此产品符合2002/96/EC规则。
- 请熟知当地关于电子电器废弃物的分类丢弃系统的相关规定。
- 当和日常生活垃圾一起丢弃时，请熟知当地的相关规定。正确的处理报废或旧的产品可以防止潜在的对环境或人体的负面影响。

CZ - Likvidace starého produktu 
- Produkt je navržen a vyroben za použití velmi kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat a znovu použít. - Když je produktu 
připevněn symbol s přeškrtnutým košem, znamená to, že je produkt kryt evropskou směrnicí 2002/96/EC.  
- Informujte se o místním tříděném systému pro elektrické produkty. 
- Řiďte se místními pravidly a nelikvidujte staré produkty spolu s běžným odpadem. Správná likvidace starého produktu pomůže zabránit 
případným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví. 

DE - Entsorgung Ihres Altgerätes 
- Ihr Produkt ist aus hochqualitativen Materialien und Bestandteilen hergestellt, die dem Recycling zugeführt und wiederverwertet 
werden können.  
- Falls dieses symbol eines durchgestrichenen Müllcontainers auf Rollen 
auf diesem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, class es von der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC erfasst wird. 
- Bitte informieren Sie sich über die örtlichen sammelstellen für Elektroprodukte und elektronische geräte. 
- Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften und entsorgen Sie Ihre Altgeräte 
nicht mit dem normalen Haushaltsmüll. Die korrekte Entsorgung Ihres Altgerätes ist ein Beitrag zur Vermeidung möglicher negativer 
Folgen für die Umwelt und die menschliche gesundhei. 

DK - Bortskaffelse af dit gamle produkt 
- Dit produkt er designet og produceret met materialer af høj kvalitet, som kan blive genbrugt. 
- Når du ser symbolet med en skraldespand, der er kryds over, betyder det, at produktet er dækket af EU direktiv nr. 2002/96/EC. 
- Venligst sæt dig ind i de danske regler om indsamling af elektriske og elektroniske produkter.  
- Venligst overhold de danske regler og smid ikke dine gamle produkter ud sammen med dit normale husholdningsaffald. den korrekte 
bortskaffelsesmetode vil forebygge negative følger for miljøet og folkesundheden. 

EE - Informatsioon kasutatud elektrooniliste ja elekrtiseadmete likvideerimise kohta 
- See, seadmel olev märk informeerib, et tegemist on elektrooniliste või elektriseadmetega, mida pärast lõplikku kasutamist ei tohi hoida 
koos teiste jäätmetega.  
- Kasutatud elektrooniliste ja elektriseadmete koostises on keskkonnale kahjulikke materjale. Selliseid seadmeid ei tohi hoida prügilates, 
need tuleb anda ümbertöötlemiseks. 
- Informatsiooni kasutatud elektrooniliste ja elektriseadmete kogumissüsteemist võib saada seadme müüjalt müügikohtades ja tootjalt või 
maaletoojalt. 
- Erilist tähelepanu peaksid osutama tarbijad, kes kasutavad nimetatud seadmeid eramajapidamises. Arvestades asjaoluga, et sellesse 
sektorisse satub kõige rohkem seadmeid, tähendeb see, et nende osavõtt selektiivsest kasutatud seadmete kogumisest on eriti tähtis. 
- Kasutatud elektrooniliste ja elektriseadmete hoidmine koos teiste jäätmetega on tarbijaile keelatud vastavalt Euroopa Liidu Direktiivile 
2002/96/EC. 

ES - Cómo deshacerse del producto usado 
- Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y components de alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados. 
- Cuando vea este símbolo de una papelera con ruedas tachada junto a un producto, esto signifi ca que el producto está bajo la 
Directiva Europea 2002/96/EC. 
- Deberá informarse sobre el sistema de rciclaje local separado para productos eléctricos y electrónicos. - Siga las normas locales y no 
se deshaga de los productos usados tirándolos en la basura normal de su hogar. El reciclaje correcto de su producto usado ayudará a 
evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas. 

FI - Vanhan tuotteen hävittämine 
- Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudell. 
- Kun tuotteessa on tämä ylivedetyn pyörillä olevan roskakorin symboli, tuote täyttää Euroopan Direktiivin 2002/96/EC. 
- Ole hyvä ja etsi tieto lähimmästä erillisestä sähköllä toimivien tuotteiden keräysjärjestelmästä. 
- Toimipaikallisten sääntöjen mukaisesti äläkä hävitä vanhaa tuotetta normaalin kotitalousjätteen joukossa. Tuotteen oikeanlainen 
hävittäminen auttaa estämää mahdolliset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle. 

FR - Se débarrasser de votre produit usagé 

►cs - LIKVIDACE VÝROBKU
-Tento výrobek byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a komponentů, které lze recyklovat a znovu použít.
-Je-li na výrobku symbol přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že na výrobek se vztahuje Evropská Směrnice 2012/19/UE. -
Informujte se o místním systému pro oddělený sběr elektrických a elektronických výrobků.
-Dodržujte místní předpisy a nelikvidujte staré produkty spolu s běžným komunálním odpadem. Správná likvidace výrobku 
pomůže předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.


