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Описание пылесоса ru

1 Насадка для пола/ковра с электрощёткой

2 Индикатор рабочего состояния насадки для

пола/ковра

3 Кнопка фиксации насадки для пола/ковра 

4 Пылесборник

5 Грязевой фильтр

6 Матерчатый фильтр

7 Внутренняя щёточка

8 Всасывающий узел

9 Кнопка фиксации пылесборника

10 Щелевая насадка

11 Ручка

12 Сетевой выключатель

13 Кнопка фиксации ручки

14 Кнопка фиксации аккумулятора

15 Ручка аккумулятора 

16 Выключатель аккумулятора

17 Индикатор зарядки

18 Зарядное устройство

19 Подставка для зарядного устройства

20 Кабель зарядного устройства
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Сохраните инструкцию по эксплуатации.
При передаче пылесоса новому владельцу не забудьте
передать также инструкцию по эксплуатации.

Указания по использованию

Данный пылесос предназначен для уборки бытовых
помещений, он не предназначен для промышленного
использования. Используйте пылесос только согласно
инструкции по эксплуатации. Изготовитель не несет
ответственности за повреждения, полученные в
результате использования пылесоса не по
назначению или неправильного обращения с ним.
Поэтому обязательно соблюдайте указания,
приведенные ниже!
В процессе эксплуатации пылесоса необходимо
использовать только: 

оригинальные фильтрующие элементы
оригинальные запасные части и принадлежности 

Запрещается использовать пылесос для:
чистки людей и животных
удаления: 
– насекомых
– вредных для здоровья веществ, острых, горячих

или раскаленных предметов
– мокрых предметов или жидкостей
– легковоспламеняющихся или взрывчатых

веществ и газов
– пепла, сажи из кафельных печей и установок

центрального отопления

Правила техники безопасности

Данный пылесос соответствует общепризнанным
техническим требованиям и специальным правилам
техники безопасности. Мы подтверждаем
соответствие следующим европейским нормам:
2006/95/EC + 2004/108/EC

При подсоединении зарядного устройства к
электросети и его включении учитывайте данные
заводской таблички. 
Никогда не используйте пылесос без фильтрующих
элементов.=> Пылесос может быть поврежден!
При отсоединении зарядного устройства от
электросети всегда беритесь рукой за вилку, а не за
сетевой кабель.
Запрещается самостоятельно пользоваться
прибором людям с ограниченными физическими
или умственными способностями, а также людьми,
не ознакомленным с правилами эксплуатации
прибора (включая детей).
Дети могут использовать пылесос только под
присмотром взрослых.
Не заряжайте пылесос в местах, где температура
воздуха ниже 0°C или выше 40°C.

Запрещается пользоваться и вскрывать вышедшее
из строя зарядное устройство. Поврежденное
зарядное устройство следует заменить на новое.
Запрещается пользоваться неисправным
пылесосом.
Чтобы избежать повреждений, ремонт пылесоса и
замену отдельных частей следует производить
только в соответствующей сервисной службе,
поскольку эти операции не описаны в разделе
«Очистка» инструкции по эксплуатации.
Защищайте пылесос и зарядное устройство от
воздействия неблагоприятных климатических
условий, влажности и источников тепла.
Отслужившие приборы сделайте непригодными для
дальнейшего использования, а затем утилизируйте
в соответствии с действующими правилами. 

Инструкция по утилизации

Информацию о существующих способах утилизации
можно получить у специализированного дилера 
или в вашей коммунальной службе. 
ÇÌËÏ‡ÌËÂ: ç‡ÒÚÓfl˘ËÈ ÔË·Ó ÓÒÌ‡˘ÂÌ

Á‡flÊ‡˛˘ËÏËÒfl NiMH ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓ‡ÏË. Перед
утилизацией пылесоса разряженные аккумуляторы
выньте (рис. 23) и утилизируйте отдельно в
соответствии с экологическими нормами. 
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Разверните страницы с рисунками!

Перед первым использованием

Монтаж зарядного устройства

Зарядное устройство может быть прикреплено к
стене или установлено на напольную подставку.

Рис. 
При монтаже на стену прикрепите зарядное
устройство винтами недалеко от розетки 
(винты прилагаются).

Рис. 
При использовании напольной подставки
установите зарядное устройство на цоколе. 

Рис. 
Вставьте кабель зарядного устройства сбоку в
место подключения. 

Рис. 
Поднимите и зафиксируйте ручку
Чтобы откинуть ручку, нажмите кнопку фиксации и
снимите ручку с упора.

Рис. 
Вставьте пылесос в насадку для пола/ковра и
зафиксируйте.
Чтобы отсоединить насадку для пола/ковра,
нажмите кнопку фиксации и отсоедините пылесос
от насадки.

Рис. 
Установите и закрепите аккумуляторы так, как
показано на рисунке.

!Следите за тем, чтобы контакты аккумуляторов и
пылесоса не загрязнялись. Если это произошло,
очистите контакты.

Рис. 
Установите пылесос в зарядное устройство так, как
показано на рисунке.

!Следите за тем, чтобы контакты пылесоса и
зарядного устройства не загрязнялись. Если это
произошло, очистите контакты.

При постановке в зарядное устройство пылесос
автоматически выключается (если он по
недосмотру остался включённым).
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!Перед первым использованием пылесоса
аккумуляторы должны заряжаться минимум 
16 часов.
Вставьте вилку зарядного устройства в розетку. 
Загорается соответствующий индикатор. 
Индикатор горит до тех пор, пока пылесос через
зарядное устройство связан с электросетью. 
Индикатор не гаснет даже в том случае, если
аккумуляторы пылесоса полностью заряжены. 
Нагревание зарядного устройства и пылесоса
закономерно и не представляет опасности. 
Вы всегда можете заряжать пылесос в тот момент,
когда он не используется. В таком случае он всегда
будет готов к работе.

Уборка

Использование пылесоса

Рис. 
Выньте пылесос из зарядного устройства и поверните
выключатель по направлению стрелки.
Индикатор на насадке для пола/ковра загорится,
сообщая о том, что валик щетки начал вращаться.

Рис. 
Во время коротких перерывов пылесос можно
спокойно оставлять в помещении. Для этого слегка
наклоните пылесос по направлению к насадке. 

!Внимание: при остановках в работе обязательно
выключайте пылесос, так как вращающаяся
щётка остановленного пылесоса может
повредить напольное покрытие.

Рис. 
После уборки выключите пылесос и поставьте его в
зарядное устройство.

Использование аккумуляторов

Рис. 
Кнопкой фиксации обесточьте аккумулятор и
выньте его из пылесоса.

Щелевая насадка

Рис. 
Для чистки щелей, углов и т.д.
Вставьте щелевую насадку во всасывающее
отверстие аккумуляторного пылесоса так, как
показано на рисунке.
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Рис. 
Для зарядки установите и закрепите аккумуляторы
в пылесосе. Следите за правильным положением
аккумуляторов.

Очистка фильтров

Контейнер для сбора пыли следует опорожнять, 
по возможности, после каждой уборки.

Рис. 
Выньте аккумуляторы из пылесоса (см. рис. 11)
Отсоедините контейнер для сбора пыли с помощью
кнопки фиксации и снимите его с всасывающего
элемента.

Рис. 
За ручку выньте грязевой и матерчатый фильтры
из контейнера для сбора пыли и вычистите их
выколачиванием или при помощи щёточки из
комплекта.

Рис. 
Опорожните контейнер для сбора пыли.
При сильном загрязнении фильтры иконтейнер для
сбора пыли можно вымыть.
Контейнер для сбора пыли в подключённом
состоянии протирайте сухой тряпкой; перед
установкой фильтры должны быть полностью
высушены.

Рис. 
a)Вставьте грязевой и матерчатый фильтры в

контейнер для сбора пыли.
b)Наденьте контейнер для сбора пыли на

всасывающий элемент и закрепите.

При необходимости фильтры можно заказать через
сервисную службу 

Очистка насадки для пола/ковра

Рис. 
Насадка для пола/ковра должна очищаться
регулярно. 
Отделите насадку от пылесоса. (см. рис. 5).
Валик щетки медленно открутите с насадки
вручную и удалите приставшие грязь и волосы.

Рис. 
Если валик щетки нельзя снять вручную, открутите
винт на левой стороне нижней части насадки и
снимите крышку.

Рис. 
Слегка приподнимите левую сторону валика щётки
и снимите с него приводной ремень.
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13 Рис. 
Выньте валик щетки из насадки для пола/ковра,
снимите блокировку и удалите приставшую грязь.

Рис. 
После очистки снова вставьте валик щётки в
насадку, наденьте приводной ремень и крепко
прикрутите крышку насадки.
Пожалуйста, следите за тем, чтобы крышка насадки
была надёжно закреплена и валик щётки крутился
правильно.

Уход

Перед чисткой аккумуляторы и пылесос должны быть
выключены и сняты с зарядного устройства. Вы можете
использовать стандартный очиститель для
искусственных материалов.

!Не используйте абразивные чистящие средства,
средства для мытья стекол или универсальные
моющие средства. Не погружайте всасывающее
устройство в воду.

Утилизация аккумуляторов

Перед утилизацией пылесоса выньте блок с
аккумуляторами и утилизируйте его отдельно.

Рис. 
Откройте гнездо для размещения батареи по
направлению стрелки.
Порвите натяжную ленту и выньте блок с
аккумуляторами из пылесоса.
Разъедините подводящие провода и для
надёжности заклейте концы кабелей изолентой.
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Склад пилососа uk

1 Насадка для підлоги з електричною щіткою

2 Індикатор функцій насадки для підлоги

3 Кнопка кріплення насадки для підлоги 

4 Контейнер для сміття

5 Фільтр для сміття

6 Текстильний фільтр

7 Міні-щітка

8 Всмоктуючий блок

9 Кнопка кріплення контейнера для сміття

10 Насадка для щілин

11 Ручка ручного пилососа

12 Перемикач ручного пилососа

13 Кнопка кріплення ручки

14 Кнопка кріплення акумуляторного пилососа

15 Ручка акумуляторного всмоктувача 

16 Сенсорний перемикач всмоктувача

17 Індикатор зарядження

18 Заряджувальна станція

19 Напільна підставка заряджувальної станції

20 Заряджувальний кабель
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Будь-ласка, збережіть цю інструкцію з експлуатації.
Якщо пилосос передається стороннім, разом із ним
слід передати Інструкцію з експлуатації.

Застосування за призначенням

Цей пилосос призначений лише для експлуатації у
домогосподарстві, та не придатний для промислових
цілей. Пилосос слід використовувати у спосіб,
описаний у цій Інструкції з експлуатації. Виробник не
відповідає за можливі пошкодження, завдані
внаслідок неналежного використання пилососа або
його неправильного обслуговування. Ретельно
виконуйте наведені далі настанови!
Пилосос може використовуватися тільки з: 

фірмовими змінними фільтруючими пакетами
фірмовими запасними частинами та приладдям 

Пилосос не призначений для:
чищення людей чи тварин
збирання: 
– мікроорганізмів
– шкідливих для здоров’я речовин, предметів з

гострими краями, гарячих або розжарених
часток

– вологих або мокрих предметів
– легкозаймистих або вибухонебезпечних

матеріалів, зокрема газів
– попелу з печей або пристроїв центрального

опалення

Настанови щодо безпеки

Цей пилосос відповідає загально прийнятним
правилам щодо технічних засобів та стандартам з
правил безпеки. Ми підтверджуємо відповідність
цього приладу наступній європейській Директиві:
2006/95/EC + 2004/108/EC

Вмикати заряджувальний пристрій слід тільки в
електромережу з параметрами, зазначеними в
паспортній таблиці. 
Заборонено використовувати без фільтрувального
пакета. => Прилад може бути пошкоджений!
При від'єднанні заряджувального пристрою від
мережі ніколи не тягніть за шнур живлення,
тримайте його тільки за вилку.
Даний прилад не повинен використовуватись
особами з фізичними, розумовими вадами, або
особами, які не мають достатнього досвіду та знань
(в тому числі дітей), окрім випадків, коли вони були
навчені правильному користуванню пилососом
відповідальною особою.
Діти можуть користуватися пилососом тільки під
наглядом дорослих.
Забороняється заряджати прилад при температурі
нижче 0°C або вище 40°C.

Не використовуйте пошкоджений заряджувальний
пристрій та не відкривайте його, замініть його на
новий.
Не використовуйте пошкоджений акумуляторний
всмоктувач.
Для уникнення небезпечних ситуацій, ремонт та
заміна запчастин, можуть виконуватись лише
сертифікованим технічним персоналом, оскільки
такі дії не описуються як »Очищення « в цій
інструкції з експлуатації.
Пилосос та заряджувальна станція потребують
захисту від атмосферних впливів, вологи та високої
температури.
Прилад, що відпрацював свій строк експлуатації,
приведіть в неробочий стан і передайте для
утилізації належним чином. 

Вказівки щодо утилізації

За роз'ясненнями, щодо утилізації, звертайтеся до
продавця або до місцевої комунальної служби. 
ì‚‡„‡: ì ˆ¸ÓÏÛ ÔËÎÓÒÓÒ¥ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛Ú¸Òfl

ÔÂÂÁ‡fl‰ÊÛ‚‡Î¸Ì¥ NiMH ÂÎÂÏÂÌÚË (‡ÍÛÏÛÎflÚÓË).

Перед утилізацією приладу необхідно видалити
розряджені елементи (див. рис. 23) та утилізувати їх
окремо, відповідно до вказівок. 

uk
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Розгорніть сторінки з рисунками!

Перш ніж розпочати роботу

Установка заряджувального пристрою

Заряджувальний пристрій може застосовуватися і як
настінна установка, і як напільна підставка для приладу.

Рис. 
Підшукайте для настінної установки місце поблизу
розетки та прикріпіть заряджувальний пристрій до
стіни за допомогою доданих гвинтів.

Рис. 
При використанні в якості підставки для приладу
поставте заряджувальний пристрій на цоколь. 

Рис. 
Увімкніть заряджувальний кабель у роз'єм, збоку
від контактної щітки. 

Рис. 
Встановіть та закріпіть ручку
Щоб зняти ручку, натисніть кнопку кріплення та
відділіть ручку від фіксатора.

Рис. 
Поставте ручний пилосос у насадку для підлоги та
закріпіть її.
Щоб від'єднати насадку для підлоги, натисніть
кнопку кріплення та витягніть ручний пилосос з
насадки.

Рис. 
Встановіть акумуляторний всмоктувач у ручний
пилосос, як показано на зображенні, та закріпіть
його.

!Переконайтесь в тому, що контакти
акумуляторного всмоктувача та ручного пилососа
не забруднені. При необхідності, очистіть
контакти.

Рис. 
Встановіть ручний пилосос у заряджувальну
станцію, як показано на зображенні.

!Переконайтесь в тому, що контакти ручного
пилососа та заряджувальної станції не
забруднені. При необхідності, очистіть контакти.
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При встановленні ручного пилососу в
заряджувальну станцію прилад автоматично
вимикається.

!Перед першим використанням треба зарядити
акумулятор пилососа щонайменше протягом 
16 годин.

Вставте штекер заряджувального пристрою в
розетку. 
Загоряється індикатор зарядження. 
Індикатор світиться стільки часу, скільки пилосос
приєднаний до електромережі через
заряджувальний пристрій. 
Він не згасає також тоді, коли акумулятор пилососа
повністю зарядився. 
Нагрівання заряджувального пристрою та пилососа
нормальне явище та не свідчить про порушення
роботи. 
Ви можете заряджати пилосос у будь-який час, коли
він не використовується. Для цього він завжди у
Вашому розпорядженні.

Очищення

Використання ручного пилососа

Рис. 
Вийміть прилад із заряджувальної станції та
пересуньте перемикач у напрямку стрілки.
Індикатор функцій насадки для підлоги світиться 
та показує, що вал щітки обертається.

Рис. 
У короткій перерві під час використання, прилад
можна залишити стояти у приміщенні. Для цього
нахиляйте пилосос вперед у напрямку насадки. 

!Увага: Перед тим, як залишити прилад,
обов'язково вимкніть його, оскільки щітка, що
обертається, у стоячому положенні пилососа
може призвести до пошкоджень покриття
підлоги.

Рис. 
Після використання вимкніть прилад та поставте у
заряджувальну станцію.

Використання акумуляторного пилососа

Рис. 
Розблокуйте акумуляторний всмоктувач,
натиснувши кнопку кріплення, та витягніть 
його з ручного пилососу.
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Насадка для щілин

Рис. 
Для чищення щілин, кутів тощо.
Встановіть насадку для щілин, як зображено на
малюнку, у всмоктувальний отвір акумуляторного
пилососа.

Рис. 
Для зарядження встановіть акумуляторний
всмоктувач у ручний пилосос та закріпіть його.
Стежте за тим, щоб пилосос зайняв правильне
положення.

Очищення фільтра

Контейнер для пилу, по можливості, слід спорожняти
після кожного використання пилососу.

Рис. 
Витягніть акумуляторний всмоктувач з ручного
пилососа (див. рис. 11)
Розблокуйте контейнер для пилу за допомогою
педалі розблокування та зніміть його зі
всмоктуючого блоку.

Рис. 
Витягніть фільтр для сміття та текстильний фільтр за
допомогою ручки з контейнеру для пилу та очистіть
їх вибиванням або щіточкою, якою укомплектовано
прилад.

Рис. 
Витрусіть сміття з контейнера для пилу.
При сильному забрудненні можна промити фільтр
та контейнер для пилу.
Наприкінці протріть контейнер для пилу сухою
ганчіркою; фільтр повинен повністю висохнути
перед подальшим встановленням.

Рис. 
a)Встановіть текстильний фільтр та фільтр для сміття

у контейнер для пилу.
b)Поставте контейнер для пилу на всмоктуючий блок

та закріпіть його.

При необхідності, фільтри можна замовити в
сервісній службі

Очищення насадки для підлоги

Рис. 
Насадка для підлоги повинна регулярно
очищуватися. 
Для цього від'єднайте насадку для підлоги від
ручного пилососа. (див. рис. 5)
Вал щітки насадки для підлоги повертайте вручну та
знімайте сміття та волосся, що намотались на
щітку.
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Рис. 
Якщо вал щітки більше не можна повертати вручну,
відкрутіть гвинт з лівого боку насадки для підлоги та
зніміть з неї захисну панель.

Рис. 
Припідніміть лівий бік валу щітки та зніміть з нього
пас.

Рис. 
Вийміть вал щітки з насадки для підлоги та видаліть
сміття, що намоталося.

Рис. 
Після очищення знову вставте вал щітки у насадку
для підлоги, встановіть пас та пригвинтіть до
насадки захисну панель.
Будь ласка, перевірте, чи добре закріплена захисна
панель та чи правильно обертається вал щітки.

Обслуговування

Перед чищенням акумуляторного всмоктувача або
ручного приладу, вони повинні бути вимкнені та
від'єднані від заряджувального пристрою. Для догляду Ви
можете використовувати звичайні миючі засоби.

!Не використовуйте абразивні засоби, миючі засоби
для скла або універсальні миючіі засоби.
Заборонено занурювати всмоктувач у воду!

Утилізація акумулятора

Перед утилізацією приладу, будь ласка, розберіть
акумуляторний блок та утилізуйте від'єднане.

Рис. 
Посуньте відсік для елементів живлення у напрямку
стрілки.
Розріжте утримуючу стрічку та вийміть
акумуляторний блок з приладу.
Переріжте кабель живлення та для безпеки
обклейте його кінці ізоляційною стрічкою.
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RU ìÒÎÓ‚Ëfl „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl
èÓÎÛ˜ËÚ¸ ËÒ˜ÂÔ˚‚‡˛˘Û˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó· ÛÒÎÓ‚Ëflı „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·cÎyÊË‚aÌËfl 

Ç˚ ÏÓÊeÚe ‚ Ça¯eÏ ·ÎËÊaÈ¯eÏ a‚ÚopËÁo‚aÌÌoÏ cep‚ËcÌoÏ ˆeÌÚpe ËÎË ‚ cep‚ËcÌoÏ 

ˆeÌÚpe oÚ ÔpoËÁ‚o‰ËÚeÎfl OOO »ÅCX Å˚Úo‚afl TexÌËÍa«, a ÚaÍÊe ÌaÈÚË ‚ ÙËpÏeÌÌoÏ 

„‡‡ÌÚËÈÌÓÏ ÚaÎÓÌe, ‚˚‰a‚aeÏoÏ ÔpË Ëpo‰aÊe.

BG Гаранция
За mози уреg вжаm условияmа, усmановени оm преgсmавиmелсmвоmо нанашаmа 
фирма в сmранаmа-купувач. Поgробносmиmе ще Ви бъgаm разяснени оm mърговеца, 
оm kогоmо сmе kупили уреgа, по всяkо време при запиmване. За извършване на 
поправkи в рамkиmе на гаранционния сроk във всеkи случай е необхоgимо 
преgсmавянеmо на kасоваmа бележkа.

HU Garanciális feltételek
A granciális feltételeket a 117/1991 (lX. 10) számú kormányrendelet szabályozza. 72 órán 
belüli meghibásodas esetén a készüléket a kereskedelem cseréli ki. Ezután 
vevöszoolgálatunk gondoskodiz az elöirt 15 napon belüli, kölcsönkészülék biztositása 
esetén 30 napon belüli javitásról. A garanciális szolgáltatásokat a vásárlásnál kapott, 
szabályosan kitölött garanciajeggyel lehet igénybevenni, amely minden egyéb garanciális 
feltételt is részletesen ismertet. A készülékek csak KERMI és MEEI által engedélyzett 
garanciajaggyel kerülnek forgalomba.

RO Garanţie
Pentru acest aparat sunt valabile prevederile de garanţie acordate de reprezentantul 
nostru și conforme cu legislaţia în vigoare.
Comerciantul la care aţi achiziţionat aparatul, vă oferă la cerere informaţii amănunţite 
despre prevederile de garanţie. 
Pentru a beneficia de serviciile de garanţie va trebuie însă să prezentaţi în orice caz bonul de 
cumpărare. 

UK ç‡ ˆÂÈ ÔËÒÚ¥È ÔÓ¯Ë˛˛Ú¸Òfl „‡‡ÌÚ¥ÈÌ¥ ÁÓ·Ó‚'flÁ‡ÌÌfl, Ì‡‰‡Ì¥ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆÚ‚ÓÏ Ì‡¯Óª 

Ù¥ÏË ‚ Í‡ªÌ¥ ÔË‰·‡ÌÌfl. ÑÓÍÎ‡‰Ì¥ ‚¥‰ÓÏÓÒÚ¥ ÔÓ „‡‡ÌÚ¥ÈÌ¥ ÁÓ·Ó‚'flÁ‡ÌÌfl 

ÏÓÊÌ‡ ÓÚËÏ‡ÚË ·Û‰¸-ÍÓÎË ‚ ÔÓ‰‡‚ˆfl, ‚ flÍÓ„Ó ·Û‚ ÔË‰·‡ÌËÈ ˆÂÈ ÔËÒÚ¥È.

è¥‰ ˜‡Ò Á‚ÂÚ‡ÌÌfl ‚ „‡‡ÌÚ¥ÈÌÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ ÔÓÚ¥·ÌÓ ÔÂ‰'fl‚ËÚË ÓË„¥Ì‡Î ‰ÓÍÛÏÂÌÚÛ, ˘Ó 

Ô¥‰Ú‚Â‰ÊÛπ ÍÛÔ¥‚Î˛ ÔËÒÚÓ˛.
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"Este aparato cumple con la Directiva europea
2002/96/CE sobre aparatos eléctricos y electrónicos
identificada como (Residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos).
La directiva proporciona el marco general válido en
todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la
reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos
y electrónicos."

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską

2002/96/EC (WEEE) oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005

r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z

2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego

kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego

użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi

odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. 

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym

zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz

gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający

oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i

elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla

zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,

wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz

niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. 
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