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BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

A következőkben felsorolt figyelmeztetések és
útmutatások az Ön és a készülék védelmét
szolgálják, ezért kérjük, hogy mielőtt a
készüléket használatba veszi, gondosan
tanulmányozza át az itt leírtakat. A
szükségtelen hibák és balesetek elkerülése
érdekében fontos, hogy a készüléket használó
családtagok is megismerjék a működési és a
biztonsági jellemzőket.
Nagyon fontos, hogy a készülékre vonatkozó
Használati útmutatót gondosan megőrizze. Ha
a készüléket eladja, vagy egy másik
személynek ajándékozza, akkor kérjük, hogy
ezt a Használati útmutatót is adja át az új
tulajdonosnak, hogy Ő is megfelelő
információkat szerezhessen a készülék
használatával kapcsolatban.
Az itt leírt biztonsági előírások figyelmen kívül
hagyása esetén a gyártó semmilyen
felelősséget nem vállal a mulasztás miatt
bekövetkező károkért.

Gyermekek és magatehetetlen
személyek biztonsága

 Ez készülék nem alkalmas (beleértve a
gyerekeket is) csökkent fizikai, szellemi
képességű, vagy a készülék használatát
megérteni nem képes személy általi
használatra. Ők a készüléket csak
felügyelet mellett használhatják. Ügyeljen
arra, hogy a gyermekek a készüléket ne
használhassák játékszerként.

 Tartsa távol a csomagolóanyagokat a
gyerekektől. Fulladásveszély!

 Ha kiselejtezi a készüléket, akkor húzza ki
a csatlakozó dugót a konnektorból, vágja
le a csatlakozó vezetéket (olyan közel a
készülékhez, amennyire lehetséges) és
távolítsa el az ajtót, hogy a gyerekek ne
szenvedhessenek áramütést, illetve ne
zárhassák magukra az ajtót.

 Ha ezt a mágneszáras készüléket egy
olyan öreg készülék helyett választja,

amelynek zárszerkezettel záródik az ajtaja,
vagy a teteje, akkor a zárszerkezetet tegye
használhatatlanná a készülék kidobása
előtt. Ezzel megakadályozhatja, hogy a
gyerekek az ajtó magukra zárásával
halálos balesetet szenvedjenek.

Általános biztonság

Vigyázat! A szellőzőnyílásokat mindig
tisztán kell tartani.

 A készülék a Használati útmutatóban leírt
módon élelmiszerek és/vagy italok
háztartási körülmények között történő
tárolására alkalmas.

 Ne használjon semmilyen mechanikus
szerkezetet, vagy más eszközt a
leolvasztás meggyorsításához.

 Ne használjon más elektromos készüléket
(pl. fagylaltgép) a fagyasztóban, csak
akkor, ha azt annak gyártója megengedi.

 Ne sértse meg a hűtőkört.

 A készülék hűtőköre izobután (R600a)
hűtőközeget tartalmaz, amely
környezetkímélő természetes gáz, viszont
gyúlékony. Amennyiben a szállítás és az
elhelyezés a hűtőkör megsérül:

- kerülje a nyílt lángot és a hőforrást,
- alaposan szellőztesse ki azt a

helyiséget, ahol a készüléket
elhelyezte.

 A készülék bármely jellemzőjének a
megváltoztatása veszélyes és tilos! A
csatlakozó vezeték bármilyen sérülése
rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést
okozhat.

Vigyázat! A meghibásodott készülék
javítását, beleértve a csatlakozó
vezeték cseréjét is csak a kijelölt
szerviz végezheti, eredeti pótalkatrész
felhasználásával.
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1. Tilos a csatlakozó vezetéket
meghosszabbítani.

2. Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó dugó ne
legyen összenyomva, és ne sérülhessen
meg a készülék hátától. Az összenyomott,
vagy sérült dugó túlmelegedhet, és tüzet
okozhat.

3. Ügyeljen arra, hogy elérhető helyen legyen
a készülék csatlakozó dugója.

4. Az elektromos hálózatról történő
leválasztáshoz ne a vezetéket húzza meg,
hanem mindig a dugót fogja meg.

5. Ha a csatlakozó aljzat laza, akkor ne
csatlakoztassa a dugót, mert az áramütést,
vagy tüzet okozhat.

6. Ne működtesse a készüléket a belsőtéri
világítás burkolata nélkül.

 A készülék nehéz, ezért az elhelyezésnél
és a mozgatásánál ügyeljen erre.

 A készülékből kivett hideg étel "égési"
sérülést okozhat, ezért azt ne fogja meg
nedves kézzel.

 Kerülje a készülék napsugárzásnak kitett
helyen történő elhelyezését is.

Napi használat

 Ne helyezzen be forró műanyag edényeket
a készülékbe.

 Ne tároljon gyúlékony gázt és folyadékot a
készülékben, mert felrobbanhatnak.

 A már egyszer felolvasztott élelmiszereket
tilos ismételten lefagyasztani.

 Az élelmiszerek tárolásánál, illetve
lefagyasztásánál mindig vegye figyelembe
a gyártó útmutatásait is.

 Szénsavat tartalmazó italokat tilos a
fagyasztótérbe behelyezni, mert azok
szétrobbanhatnak és károsíthatják a
készüléket.

 A készülékből kivett jég "égési" sérülést
okozhat, ezért soha ne fogyassza azt
azonnal.

Tisztítás és ápolás

 A készülék belső-, illetve külső részeinek
tisztításánál a készüléket ki kell kapcsolni,
és le kell választani az elektromos
hálózatról.

 Ne használjon éles fémtárgyat a készülék
tisztításához.

 Ne használjon éles fémtárgyat a jégréteg
eltávolításához. Használjon műanyag
jégkaparót.

Elhelyezés

Fontos! Az elektromos csatlakoztatásnál
gondosan kövesse a vonatkozó fejezetben
leírtakat.
 Csomagolja ki a készüléket, és ellenőrizze,

hogy nincs-e rajta sérülés. Sérült
készüléket ne csatlakoztasson az
elektromos hálózatra. Sérülés esetén
azonnal forduljon ahhoz a kereskedőhöz,
ahol a készüléket vásárolta. Ilyen esetben
őrizze meg a csomagolást.

 Az üzembe helyezéssel várjon legalább 2
órát, hogy az olaj visszafolyhasson a
kompresszorba.

 Mindig gondoskodjon a készülék körüli
részek megfelelő szellőzéséről, hogy
elkerülje a túlmelegedést. A hatékony
szellőzés eléréséhez kövesse az
elhelyezésre vonatkozó tudnivalókat.

 A felmelegedő hátsó részeket (pl.
kompresszor, kondenzátor és a csövek) ne
hagyja szabadon, ezért a készüléket
mindig háttal fordítva helyezze a falhoz.
Így elkerülheti az égési sérülést.

 A készüléket nem szabad fűtőtest, vagy
tűzhely közvetlen közelében felállítani.

 Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó vezeték
az elhelyezés után is elérhető legyen.

Szerviz

 Ha a készülék üzembe helyezéséhez a
lakás elektromos hálózatában
változtatásra van szükség, akkor azt
kizárólag elektromos szakemberrel,
szervizzel végeztesse el.

 A meghibásodott készülék javítását,
beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is,
csak a jótállási jegyben kijelölt szerviz
végezheti, eredeti pótalkatrész
felhasználásával.

Környezetvédelem

Ennek a készüléknek a hűtőrendszere
nem tartalmaz semmiféle ózont károsító
gázt. A kiselejtezett készüléket nem
szabad a háztartási szemétbe dobni. A
hűtőrendszer, különösen a készülék
hátoldalán lévő hőcserélő sérülését el kell
kerülni. A környezetvédelemre vonatkozó
előírásokról és a begyűjtőhelyekről kérjen
felvilágosítást az illetékes hivataltól. Ennél

a készüléknél a -szimbólummal jelölt
anyagok újrahasznosíthatók.
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AZ ELSŐ HASZNÁLAT

A belső részek tisztítása

Mielőtt a készüléket használatba veszi,
ajánlatos a belső és a külső részeket, valamint
a tartozékokat langyos vízzel és semleges
hatású mosogatószerrel alaposan kitisztítani,

hogy az ún. új szagokat eltávolítsa. A tisztítás
után hagyja alaposan megszáradni a
készüléket.
Fontos! ne használjon mosószert, vagy
súrolószert, mert ezzel károsíthatja a
készüléket.

Kezelőpanel

Kezelőpanel és kijelző

Hőfokszabályzó gomb

A gombbal a fagyasztótéri hőmérséklet
szabályozható.

„Min” pozíció: hideg
„Normal” pozíció: hidegebb, normál beállítás
„Max” pozíció: leghidegebb

„Super Freeze” (gyorsfagyasztó) gomb

Amennyiben a fagyasztótéri hőmérséklet gyors
csökkentésére van szükség, akkor nyomja
meg ezt a gombot. A gomb megnyomásakor
felgyullad a „Super” jelzőlámpa.

A gyorsfagyasztó üzemmód bármikor
kikapcsolható a „Super Freeze” gomb
megnyomásával. A „Super” jelzőlámpa
egyidejűleg kialszik.
A „Super Freeze” üzemmód nem áll le
automatikusan. A leállítás csak a gomb
ismételt megnyomásával lehetséges.

„Alarm” (Riasztás) jelzőlámpa

Különleges hőfokkijelző. Ha a készülék
hosszabb ideig áll, például áramszünet esetén,
akkor megemelkedik a belsőtéri hőmérséklet.
Amennyiben a belsőtéri hőmérséklet
magasabb, mint –8

o
C, akkor az áramszünet

helyreállta után kigyullad az „Alarm”
jelzőlámpa. Az „Alarm” jelzőlámpa
automatikusan kialszik, ha a belsőtéri
hőmérséklet –8

o
C alá süllyed.

„Power” (feszültség alatti állapotot jelző)
jelzőlámpa

Jelzi, hogy a készülék áram alatt van.

NAPI HASZNÁLAT

Friss élelmiszerek lefagyasztása

 A fagyasztótér friss élelmiszerek
lefagyasztására és fagyasztott ételek
hosszú idejű tárolására alkalmas.

 A fagyasztáshoz helyezze a friss
élelmiszereket az alsó rekeszbe.

 A 24 óra alatt lefagyasztható friss
élelmiszer maximális mennyiségét az
adattáblán találja. Az adattábla a készülék
belsejében található.

 A fagyasztási folyamat 24 órát tart. Ez idő
alatt ne pakoljon be további fagyasztandó
élelmiszereket a készülékbe.

Fagyasztott élelmiszerek tárolása

A készülék első bekapcsolásakor, vagy
hosszabb ideig tartó üzemen kívül helyezése
után és a mélyhűtött áruk bepakolása előtt
legalább 2 órával korábban kapcsoljon be egy
magasabb beállítást.

Fontos! Esetleges felolvadás esetén (pl. ha az
áramszünet hosszabb, mint a műszaki adatok
között megadott visszamelegedési idő) az
ételeket gyorsan el kell fogyasztani, vagy meg
kell főzni. Főzés után az ételek
visszafagyaszthatók.
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Felolvasztás

A mélyhűtött élelmiszereket a főzés előtt egy
hűtőszekrény normálterében, vagy akár
szobahőmérsékleten olvaszthatja fel.

A kisebb darabokat lefagyasztott állapotban is
elkezdheti főzni, de ilyenkor a főzési idő
hosszabb lesz, mint teljesen felolvasztott étel
esetén.

Jégkockák készítése

A készülékhez egy, vagy több jégkockák
készítésére alkalmas tálat mellékeltek.

HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK

Tanácsok friss élelmiszerek fagyasztásához

A friss élelmiszerek helyes lefagyasztásához
mindig tartsa szem előtt az alábbi tanácsokat:

 Az egyszerre lefagyasztható friss áru
mennyisége a műszaki adatok között
szerepel.

 A fagyasztási folyamat 24 órát tart. Ez idő
alatt ne pakoljon be további fagyasztandó
élelmiszert a készülékbe.

 Mindig csak első osztályú, friss és jól
megtisztított élelmiszereket fagyasszon le.

 A lefagyasztás előtt ossza fel kisebb
adagokra az élelmiszereket, hogy
gyorsabb legyen a lefagyasztási folyamat
és így adott esetben mindig csak a
szükséges adagot kell kivenni és
felolvasztani.

 Az élelmiszereket légmentesen
csomagolja be alu-, vagy műanyag fóliába.
Ezzel elkerülhető a levegővel való
érintkezésük és az áruk megtartják eredeti
színüket, ízüket és nedvességüket.

 El kell kerülni, hogy a bepakolt friss
élelmiszerek közvetlenül érintkezhessenek
a már lefagyasztott árukkal. Ezért a friss
élelmiszereket mindig a fagyasztó
rekeszbe pakolja. Ezzel elkerülheti a már
átfagyott élelmiszerek hőmérsékletének a
megemelkedését.

 Ügyeljen arra, hogy a sovány húsfélék
jobban és hosszabb ideig tárolhatók, mint
a zsírosak. A zsíros húsfélék tárolási ideje
rövidebb. Vegye figyelembe, hogy a só
lecsökkenti az eltarthatósági időt.

 Ne felejtse el, hogy a fagyasztóból kivett
jég azonnali fogyasztása az égéshez
hasonló sérülést okoz.

 A megfelelő tárolási időtartam betartása
érdekében ajánlatos a csomagokra ráírni a
lefagyasztás időpontját.

Tanácsok mélyhűtött élelmiszerek
tárolásához

Az optimális tárolás érdekében tartsa szem
előtt az alábbi szempontokat:

 Mindig győződjön meg arról, hogy a
vásárolt mélyhűtött áru megfelelően volt-e
tárolva a boltban,

 Az élelmiszer megvásárlása,
hazaszállítása és tárolása között mindig a
lehető legrövidebb idő teljen el.

 Az ajtót csak a legszükségesebb esetben
nyissa ki, és ne hagyja nyitva.

 Esetleges felolvadás esetén az ételeket
gyorsan el kell fogyasztani, vagy meg kell
főzni. Főzés után az ételek
visszafagyaszthatók.

 A gyártó által a csomagokon megadott
eltarthatósági időt soha ne lépje túl.
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TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

Tisztítás

Higiéniai okok miatt a készülék belsejét és a
tartozékokat rendszeresen meg kell tisztítani.

Vigyázat! Tisztítás alatt a készülék
nem lehet az elektromos hálózatra
csatlakoztatva. Áramütésveszély áll
fenn. Minden tisztítási és
karbantartási munka megkezdése
előtt ki kell húzni a csatlakozó dugót a
konnektorból, vagy le kell kapcsolni a
főbiztosítékot. Soha ne tisztítsa a
készüléket gőztisztítóval. A
nedvesség lerakódik az elektromos
alkatrészeken, és áramütést okozhat!
A forró gőz a műanyag részek
károsodásához is vezethet. Az
elektromos hálózatra való
csatlakoztatás előtt a készüléket
alaposan ki kell szárítani.

Fontos! Az olajok és a szerves oldószerek
károsíthatják a műanyag részeket, mint például
a citromlé, a narancslé, a hámozott narancs, a
vajsav és a folttisztító, ami ecetsavat tartalmaz.

 Ne engedje, hogy a fenti anyagok
érintkezésbe kerüljenek a készülék
részeivel.

 Ne használjon súroló tisztítószert.

 A tisztítás előtt pakolja ki az élelmiszereket
és tárolja őket hűvös helyen.

 Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a
csatlakozó dugót a konnektorból, vagy
kapcsolja le a főbiztosítékot, vagy a
kismegszakítót.

 Tisztítsa ki a készüléket, mossa le a
tartozékokat langyos vízbe mártott és
kicsavart ruhával. Tisztítás után mindent
töröljön szárazra.

 A kondenzátorra rárakódott por növeli az
energiafogyasztást. Ezért évente legalább
egyszer portalanítsa a készülék hátoldalán
lévő kondenzátort és kompresszort puha
kefével, vagy porszívóval.

 Miután minden megszáradt, ismét üzembe
helyezheti a készüléket.

A fagyasztó leolvasztása

A fagyasztótér a használat során jegesedik.
Ezt időnként el kell távolítani.
Soha ne használjon fémből készült tárgyat a
jég, vagy dérréteg eltávolításához, mert az az
elpárologtató károsodását okozhatja. Ha a
jégréteg vastag, akkor a készüléket az
alábbiak szerint kell leolvasztani:

 Húzza ki a csatlakozó dugót a
konnektorból.

 Távolítson el minden élelmiszert a
készülékből, és többrétegű újságpapírba
csomagolva tegye őket hűvös helyre.

 Hagyja nyitva az ajtót, és tegyen egy
edényt a készülék alá az olvadékvíz
összegyűjtésére.

 A teljes leolvasztás után tisztítsa ki a
készüléket, és hagyja alaposan kiszáradni.

 Helyezze vissza a csatlakozó dugót a
konnektorba, hogy a készülék ismét
működjön.
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MIT KELL TENNI, HA …

Vigyázat! Üzemzavar esetén a
készüléket le kell választani az
elektromos hálózatról.
Az ebben a Használati útmutatóban
nem szereplő üzemzavar vizsgálatára
csak a jótállási jegyben kijelölt szerviz
jogosult.

Fontos! A működés során különböző hangok
hallhatók (kompresszor, hűtőközeg-áramlás),
melyek a működés természetes velejárói.

Amennyiben a készülék használata során
működési zavarok jelentkeznének - kérjük,
hogy mielőtt a szervizhez fordulna, először
ellenőrizze az alábbiakat.

Probléma Lehetséges ok megoldás

 A készülék nincs bekapcsolva.  Kapcsolja be a készüléket

 A csatlakozó dugó nem jól van
bedugva, vagy laza.

 Csatlakoztassa újból a dugót a
konnektorba.

 A biztosíték leoldott, vagy hibás.  Ellenőrizze a biztosítékot és
cserélje ki, ha szükséges.

A készülék nem
üzemel.

 A konnektor hibás  Szakemberrel javíttassa meg.

A készülék
túlfagyaszt.

 Túl hidegre állította a
hőfokszabályzót, vagy a készülék
gyorsfagyasztó üzemmódban van.

 Állítsa a hőfokszabályzót
melegebb beállításba, vagy a
gyorsfagyasztó üzemmód
leállításához nyomja meg a
„Super Freeze” gombot.

 Nem megfelelő hőmérsékletet állított
be.

 Korrigálja a vonatkozó fejezet
szerint.

 A szükségesnél hosszabb ideig
hagyta nyitva az ajtót.

 Az ajtót csak a szükséges ideig
tartsa nyitva.

 Túl sok meleg ételt pakolt be 24 órán
belül.

 Nyomja be a gyorsfagyasztó
gombot.

Az étel nincs
eléggé átfagyva.

 A készülék túl közel áll hőforráshoz.  Vegye figyelembe az elhelyezésre
vonatkozó utasításokat.

Erős a dér- és a
jégképződés,
talán gond van az
ajtó tömítésével.

 Nem megfelelően zár az ajtó
tömítése (talán az ajtócsere után).

 Egy hajszárítóval óvatosan
langyosítsa fel a tömítést, és
kézzel igazítsa meg, hogy jól
zárjon. A hőfok 50

o
C-nál nem

lehet magasabb.

 A készülék nem áll vízszintben.  Végezze el a készülék megfelelő
vízszintbe történő állítását.

 A készülék érintkezik a fallal, vagy
más tárggyal.

 Óvatosan mozdítsa el a
készüléket.

Szokatlan zajok
hallhatók.

 A készülék hátoldalán valamelyik
cső hozzáér a falhoz, vagy a
környező bútorhoz.

 Óvatosan hajlítsa el, ha
szükséges.

Ha a készülék a fentiekben leírt ellenőrzések
elvégzése után sem működik megfelelően,
akkor hívja a jótállási jegyben megadott
szervizt. Ha a szervizhez fordul, akkor adja
meg a készülék modell, termék-és
sorozatszámát, amelyeket az adattábláról
olvashat le.

Modell leírása (Mod.) ………………………

Termékszám (PNC) ………………………

Sorozatszám (S.N.) ………………………
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MŰSZAKI ADATOK

a háztartási hűtőszekrények, fagyasztók és ezek kombinációja villamos energia hatékonyságának
jelöléséről szóló 1/1998.(I.12.) IKIM rendelet alapján.

Gyártó védjegye ZANUSSI

Forgalmazó Electrolux Lehel Kft. Háztartási Készülék,
1142 Budapest, Erzsébet királyné út 87.

A hűtőkészülék azonosító jele ZFU21FWO

A hűtőkészülék kategóriája fagyasztó

Energiahatékonysági osztály A

Villamos energia -fogyasztás (kWh/év)

(A mindenkori energiafogyasztás a hűtőkészülék
használatától és elhelyezésétől függ.)

255

A fagyasztott élelmiszer tárolására szolgáló tér nettó
térfogata (liter)

147

Fagyasztott élelmiszer tárolására szolgáló tér
csillagszám jele

négycsillagos

Fagyasztótér leolvasztása kézi

Áram-kimaradási biztonság (óra) 11

Fagyasztási teljesítmény (kg/24óra) 7

Klímaosztály adattáblán

Zajteljesítmény (dB/A) 45

Méretek (mm) – magasság x szélesség x mélység 1440 x 554 x 570

Ez a készülék megfelel az alábbi EG-irányelveknek:

 73/23/EWG - 1973.02.19 (kisfeszültségű irányelv a változásokkal bezárólag)
 89/336/EWG - 1989.05.03. (EMC-irányelv a 92/31/EWG változásokkal bezárólag)
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ÜZEMBE HELYEZÉS

Felállítás

A készülék elhelyezése előtt
figyelmesen olvassa el a készülék
biztonságos és megfelelő működéséhez
szükséges tudnivalókat.

A készüléket olyan helyen helyezze el, ahol a
környezeti hőmérséklet megfelel az adattáblán
megadott klímaosztálynak.

Klímaosztály Környezeti hőmérséklet

SN +10 és +32
o
C között

N +16 és- +32
o
C között

ST +16 és +38
o
C között

T +16 és +43
o
C között

Elhelyezés

A készüléket a nem szabad hőforrások
(fűtőtest, vagy sütő) közelében elhelyezni és
nem szabad közvetlen napsütésnek kitett
helyre állítani. Ügyeljen arra, hogy a levegő a
készülék háta körül akadálytalanul
keringhessen. Ha a készüléket nem egy falra
akasztott szekrény alá helyezi el, akkor a
legjobb teljesítmény biztosításához hagyjon
minimum 100 mm-es távolságot a készülék
teteje, valamint a fal és a készülék háta között.
A készülék alján lévő lábak segítségével
gondoskodjon a megfelelő vízszintbe állításról.

Figyelem! Ügyelni kell arra, hogy a
készülék bármikor leválasztható legyen
az elektromos hálózatról. Ehhez
biztosítani kell a végleges helyre való
betolás után is a csatlakozó dugó
könnyű elérhetőségét.

Elektromos csatlakoztatás

A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze,
hogy a készülék adattábláján megadott
feszültségérték és frekvencia megegyezik-e az
Ön lakhelyén lévővel. A készülék csak
szabványos védőérintkezővel ellátott
csatlakozó aljzatból üzemeltethető! Ebből a
célból a csatlakozó vezeték dugaszát az ehhez
szükséges érintkezővel látták el.

Amennyiben a lakás elektromos hálózata nem
földelt rendszerű, akkor egy elektromos
szakemberrel ki kell építtetni az előírásoknak
megfelelő földelt elektromos hálózatot.

A gyártó az előírások be nem tartásából eredő
károkért minden felelősséget elhárít magától.

Hátsó távtartó

Annak érdekében, hogy biztosítható legyen a
készülék hátoldala mögötti megfelelő
szellőzés, a bekapcsolás előtt gondoskodni
kell a távtartók megfelelő felhelyezéséről.

1. Nyomja meg az ujjaival a távtartó mindkét
végét.

2. Helyezze a távtartót a kondenzátor
függőleges rúdjai és a kiemelt részen
belüli területek közé.

3. Vegye el az ujjait és ellenőrizze a
biztonságos rögzítést.

Vízszintbe állítás

A vibráció kiküszöböléséhez a készüléket
vízszintbe kell állítani. Ehhez a készüléknek
egyenesen kell állnia és mindkét beállítónak
finoman érintkeznie kell a talajjal. A vízszintbe
állítást a megfelelő elülső láb kicsavarásával is
elvégezheti (egy megfelelő villáskulcs
segítségével).
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Környezetvédelmi tudnivalók

A terméken, vagy a csomagoláson található

szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a
terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes
hulladékba helyezéséről, segít megelőzni
azokat a környezetre és az emberi egészségre
gyakorolt potenciális kedvezőtlen
következményeket, amelyeket ellenkező
esetben a termék nem megfelelő
hulladékkezelése okozhatna.

Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége
a termék újrahasznosítására vonatkozóan,
akkor kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végző szolgálattal, vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.

Csomagolóanyagok

A szimbólummal jelölt csomagolóanyagok újra
feldolgozhatók. Az újrahasznosítás érdekében
a csomagolóanyagokat adja le a megfelelő
begyűjtő helyen.

Az öreg készülék kiselejtezése

1. Válassza le a készüléket az elektromos
hálózatról.

2. Vágja le a csatlakozó vezetéket a
készülékről és dobja ki.

Vevőszolgálat címe:
1142 Budapest, Erzsébet kir.-né út 87.
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