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Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ατυχημάτων ή ζημίας σε αυτήν
την συσκευή, είναι απαραίτητο να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες
πριν να εγκατασταθεί ή να χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά.
Παρακαλούμε κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική
αναφορά.

Το ακόλουθο σύμβολο χρησιμοποιείται στο κείμενο.
Πληροφορίες ασφάλειας
- Προειδοποίηση: Πληροφορίες σχετικά με την
προσωπική ασφάλειά σας.
- Σημαντικό: Πληροφορίες για το πώς να αποφύγετε
την φθορά της συσκευής.
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Ασφάλεια και Συστάσεις
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

GR

Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για οποιεσδήποτε
ζημίες σαν αποτέλεσμα της λανθασμένης ή ανάρμοστης
εγκατάστασης.
Η ελάχιστη απόσταση ασφάλειας μεταξύ της επιφάνειας της
ηλεκτρικής κουζίνας (εστίες) και του απορροφητήρα είναι
450mm. Ωστόσο, για καλύτερη απόδοση συστήνονται τα
600mm. Όταν ο απορροφητήρας βρίσκεται επάνω από συσκευή
αερίου, η απόσταση πρέπει να είναι ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 650mm.
Ελέγξτε ότι η τάση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
αντιστοιχεί σε αυτή που υποδεικνύεται στην πλακέτα
τύπου που βρίσκεται στο εσωτερικό του απορροφητήρα.
Για τις συσκευές Κατηγορίας Ι, ελέγξτε ότι η εσωτερική παροχή
ηλεκτρικού ρεύματος εγγυάται την επαρκή γείωση.
Συνδέστε την εξαγωγή του απορροφητήρα μέσω ενός σωλήνα με ελάχιστη διάμετρο 120mm.
(Ωστόσο, για καλύτερη απόδοση συστήνεται σωλήνας με διάμετρο 150mm .) Η διαδρομή του
σωλήνα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη.
Μην συνδέετε τον απορροφητήρα με αγωγούς εξαγωγής που μεταφέρουν αέρια καύσης (λέβητες,
τζάκια, κ.λπ.).
Εάν ο απορροφητήρας χρησιμοποιείται από κοινού με μη ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. συσκευές
αερίου), πρέπει να υπάρχει ικανοποιητικός εξαερισμός στο δωμάτιο προκειμένου να αποτραπεί η
επιστροφή των αερίων εξαγωγής. Η κουζίνα πρέπει να διαθέτει ένα άνοιγμα που να επικοινωνεί
άμεσα με τον εξωτερικό χώρο, ώστε να διασφαλίζεται η είσοδος καθαρού αέρα.
Η εγκατάσταση του απορροφητήρα επάνω από συσκευές καύσης στερεών καυσίμων (άνθρακας,
ξύλο, κ.λπ....) η οποία μπορεί να αποτελέσει πιθανό κίνδυνο πυρκαγιάς (π.χ. λόγω των σπινθήρων)
επιτρέπεται μόνο εάν ο καυστήρας είναι εξοπλισμένος με ένα κλειστό μη–αφαιρούμενο κάλυμμα,
και εάν ακολουθούνται όλοι οι συγκεκριμένοι εθνικοί κανονισμοί. Αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει
για τις κουζίνες και τις εστίες αερίου.
Οι κανονισμοί σχετικά με την απόρριψη του αέρα πρέπει επίσης να τηρούνται.

ΧΡΗΣΗ

Ο απορροφητήρας έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή
χρήση και για τηναπομάκρυνση των οσμών της κουζίνας.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον απορροφητήρα για άλλους
λόγους εκτός από αυτούς για τους οποίους έχει σχεδιαστεί .
Μην αφήνετε ποτέ υψηλές γυμνές φλόγες κάτω από τον
απορροφητήρα όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
Ρυθμίστε την ένταση της φλόγας για να την κατευθύνετε
μόνο κάτω από το σκεύος, προσέχοντας ώστε να μην ξεφεύγει
από τις πλευρές του.
Οι φριτέζες πρέπει να ελέγχονται συνεχώς κατά τη διάρκεια
της χρήσης: Η υπερθέρμανση του λαδιού μπορεί να
προκαλέσει πυρκαγιά.
Ο απορροφητήρας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά
ή πρόσωπα που δεν γνωρίζουν τη σωστή χρήση του.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι χαλασμένη με οποιονδήποτε τρόπο.
Μην ενεργοποιείτε ποτέ τον απορροφητήρα χωρίς φίλτρο συλλογής λίπους.
Μην παρασκευάζετε τρόφιμα φλαμπέ άμεσα κάτω από τον απορροφητήρα.
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Ασφάλεια και Συστάσεις
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σβήστε ή αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πρίν
πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης.

Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από καταρτισμένους ειδικούς.

Εάν το καλώδιο του ηλεκτρικού ρεύματος είναι χαλασμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από
τον κατασκευαστή, τον προμηθευτή της εταιρείας ή ομοίως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα γαι
την αποφυγή τυχόν κινδύνων.
Οι λαμπτήρες πρέπει πάντα να εγκαθίστανται όταν ο απορροφητήρας είναι σε χρήση.
Οι ελαττωματικοί λαμπτήρες πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως για την αποφυγή της
υπερφόρτωσης των άλλων λαμπτήρων.

Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς εάν ο καθαρισμός δεν πραγματοποιείται σύμφωνα με τις
οδηγίες.

Καθαρίστε ή/και αντικαταστήστε τα φίλτρα μετά από το καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Καθαρίστε τον απορροφητήρα χρησιμοποιώντας ένα υγρό ύφασμα και ένα ουδέτερο υγρό
απορρυπαντικό.

Κατά τον καθαρισμό,
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα καθαρισμού ή σφουγγάρια που θα μπορούσαν να
προκαλέσουν γρατσουνιές.
- Μην χρησιμοποιείτε οινόπνευμα στα πλαστικά μέρη, διαφορετικά η επιφάνεια μπορεί να
αποκτήσει ματ εμφάνιση.
- Καθαρίστε τα πλήκτρα λειτουργίας μόνο με ένα ήπιο διάλυμα σαπουνάδας και ένα μαλακό,
υγρό ύφασμα. και μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά για ανοξείδωτα για τον καθαρισμό τους.

Κατά τον καθαρισμό του ανοξείδωτου κύριου τμήματος,
- Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο, καθαριστικό για ανοξείδωτα.
- Μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από τα εξής για να καθαρίσετε το ανοξείδωτο κύριο τμήμα:
λειαντικά σφουγγάρια, προϊόντα καθαρισμού που περιέχουν άμμο, σόδα, οξύ ή χλωρίνη.
- Καθαρίστε την επιφάνεια στην ίδια κατεύθυνση όπως έχει λειανθεί και γυαλιστεί.

Οι παλαιές συσκευές δεν αποτελούν άχρηστα απορρίματα. Εάν απορρίπτονται με έναν φιλικό
για το περιβάλλον τρόπο, μπορούν να ανακτηθούν πολύτιμες πρώτες ύλες που είναι δυνατόν
να χρησιμοποιηθούν ξανά. Πριν απορρίψετε μια παλαιά συσκευή, σιγουρεύεται ότι την έχετε
καταστρέψει και δεν μπορεί να λειτουργήσει.
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570mm

904mm

Οδηγίες Εγκατάστασης
Διάσταση

430
570mm

904mm

544mm

430~800mm

898mm

GR

544mm

503mm

Ελάχ 450mm επάνω από την Ηλεκτική Εστία.
(συστήνονται 600mm για
καλύτερη απόδοση)
Ελάχ 650mm
επάνω από εστίες αερίου

898mm

Εξαρτήματα
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Εξάρτημα
Βύσμα ούπα

Ποσότητα
7

Βίδα M4 Χ L30

7

Ροδέλα

6

4

Υποστήριγμα στερέωσης
κύριου τμήματος

1

Κύριο τμήμα

1

Βαλβίδα

Μειωτής διαμέτρου (150 – 120)

9
8

10

9

1

Υποστήριγμα καπνοδόχου

Κάτω καπνοδόχος

4

2

Βίδα M4 Χ L12

Επάνω καπνοδόχος

1

2

4

8

1

2

6

1

5

11

10

1
1

7

1

5

11
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Οδηγίες Εγκατάστασης
Αυτή η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί μόνο στην διοχετευμένη έκδοση.
Έτσι δεν μπορεί να εγκατασταθεί στην έκδοση επανακυκλοφορίας.
Διάτρηση τοίχου και στερέωση των υποστηριγμάτων

Σχεδιάστε μια κάθετη γραμμή στον τοίχο εγκατάστασης μέχρι το ταβάνι, ή τόσο
ψηλά όσο θεωρείται πρακτικό, στο κέντρο της περιοχής στην οποία θα εγκατασταθεί
ο απορροφητήρας.
Σχεδιάστε μια οριζόντια γραμμή στην ελάχιστη απόσταση των 600mm επάνω από την
κορυφή της ηλεκτρικής κουζίνας.
Σημειώστε τα κέντρα των 7 σημείων που παρουσιάζονται στο παρακάτω σχέδιο.
Ανοίξτε τρύπες Ø 6mm με τρυπάνι στα κέντρα που σημειώσατε.
Εισάγετε τα 7 βύσματα ούπα στις τρύπες.
Τοποθετήστε τα υποστήριγμα της καπνοδόχου (α) ευθυγραμμίζοντας τις τρύπες των
υποστηριγμάτων με τις επάνω 2 τρύπες.
Ασφαλίστε το υποστήριγμα χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες. (M4 Χ L30)
Τοποθετήστε το υποστήριγμα στερέωσης του κυρίου τμήματος (β) ευθυγραμμίζοντας
τις τρύπες των υποστηριγμάτων με τις κάτω 3 τρύπες.
Ασφαλίστε το υποστήριγμα χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες. (M4 Χ L30)

Ταβάνι

21~22 mm

(a)
220 mm

210 mm
130 mm

(b)

595 mm

527 mm

Κατώτατη γραμμή
προϊόντος

Ελάχ 450mm επάνω από
την Ηλεκτρική Εστία.
(συστήνονται 600mm
για καλύτερη απόδοση)

Κορυφή ηλεκτρικής κουζίνας (Εστία)
Φωτο.1
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(a)

(a)

Οδηγίες Εγκατάστασης

(a)

(a)

(b)

(b)

Τοποθέτηση και στήριξη

(b)

(b)

Τοποθετήστε το κύριο τμήμα του απορροφητήρα στο αντίστοιχο υποστήριγμα στερέωσης που
εγκαταστάθηκε (Φωτο.2) Κατόπιν ευθυγραμμίστε το κέντρο του κυρίου τμήματος με την κάθετη
γραμμή που σχεδιάσατε. Ρυθμίστε τις βίδες (α) για να ευθυγραμμίσετε το κύριο τμήμα του
απορροφητήρα. Ασφαλίστε το ‘Υποστήριγμα του κύριου τμήματος’στον τοίχο στερεώνοντας τις
2 βίδες με τις ροδέλες στα βύσματα ούπα που έχουν τοποθετηθεί (β) (M4XL30)
Υποστήριγμα στερέωσης κύριου τμήματος
(a)

(a)

GR

(b)

(b)

Σύνδεση

Υποστήριγμα κύριου
τμήματος

Φωτο.2

Τοποθετήστε την βαλβίδα στην τρύπα εξαγωγής του κύριου τμήματος
του απορροφητήρα.
Εφαρμόστε αυτοκόλλητη ταινία μεταξύ της βαλβίδας και της
επάνω επιφάνειας ώστε να μην αποκολληθεί κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας.
Συνδέστε το σωλήνα μεταξύ της τρύπας της βαλβίδας στο κύριο
τμήμα του απορροφητήρα και σε έναν από τους τοίχους της κουζίνας.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί άκαμπτος ή εύκαμπτος σωλήνας, και
επίσης σωλήνας με 120mm ή 150mm διάμετρο.
Ωστόσο, η επιλογή αφήνεται στην κρίση του ειδικού εγκατάστασης.
Εάν η διάμετρος του σωλήνα είναι 120mm, στη βαλβίδα πρέπει να
τοποθετηθεί ο μειωτής διαμέτρου . (Κατά τη χρήση του σωλήνα
150mm, ο μειωτής δεν είναι απαραίτητος.)
Συνδέστε το σωλήνα με το άνοιγμα εξαγωγής χρησιμοποιώντας τους
σφιγκτήρες.
(Ο σωλήνας και οι σφιγκτήρες δεν παρέχονται.)
Συνδέστε το καλώδιο με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Φωτο.3

Στερέωση σωλήνα καπνοδόχου

Ασφαλίστε την επάνω καπνοδόχο στο αντίστοιχο υποστήριγμα
χρησιμοποιώντας τις 2 παρεχόμενες βίδες. (M4 Χ L12)
Διευρύνετε λίγο τις πλευρές της κάτω καπνοδόχου και τοποθετήστε
την πλευρική φλάντζα μεταξύ της επάνω καπνοδόχου και του τοίχου.
Κατόπιν τραβήξτε την κάτω καπνοδόχο προς τα κάτω μέχρι να έρθει
σε επαφή με το κύριο τμήμα του απορροφητήρα.
Ασφαλίστε την κάτω καπνοδόχο στο υποστήριγμα του κύριου
τμήματος χρησιμοποιώντας τις 2 παρεχόμενες βίδες. (M4 Χ L12)
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Φωτο.4

Οδηγίες Χρήσης (μόνο για τα DC9202S ##, DC900Ε)
L
P
Ένδειξη
M
T
S

Πίσω
Περιγραφή
Φωτισμός
Φωτισμός
–
Ενεργό Ενεργοποιεί και Απενεργοποιεί τον φωτισμό (ON/OFF)
Πρώτη ταχύτητα. Μετά την λειτουργία για 5 συνεχόμενες ώρες,
1
Ενεργό απενεργοποιείται αυτόματα.
Δεύτερη ταχύτητα. Μετά την λειτουργία για 5 συνεχόμενες ώρες,
2
Ενεργό απενεργοποιείται αυτόματα.
Τρίτη ταχύτητα. Μετά την λειτουργία για 5 συνεχόμενες ώρες,
3
Ενεργό απενεργοποιείται αυτόματα.
Αύξηση
ταχύτητας
Εντατική Ταχύτητα
P
μοτέρ
Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται με έναν από τους ακόλουθους 2 τρόπους.
(1->2->3->P)
1) Πιέστε το πλήκτρο P για 1 δευτερόλεπτο και στη συνέχεια αφήστε το.
2) Πιέστε το πλήκτρο P, το επίπεδο ταχύτητας ανεβαίνει κατά ένα βήμα όπως
P
Ενεργό
‘1->2->3- >P’.
(Αναβοσβήνει)
Μετά από 10 λεπτά λειτουργίας, το επίπεδο ταχύτητας επιστρέφει στο
προηγούμενο επίπεδο.
Εάν πιέσετε κάποιο άλλο πλήκτρο εκτός από το πλήκτρο P κατά τη διάρκεια
αυτής της λειτουργίας, θα ενεργοποιηθεί η άλλη λειτουργία.
Λειτουργία

Ένδειξη

P
Εντατική ταχύτητα
(Αναβοσβήνει) Ενεργό

M

Μείωση
ταχύτητας
μοτέρ
(P->3->2->1>0)

T Χρονοδιακόπτης

3

Ενεργό

2

Ενεργό

1

Ενεργό

0

Ενεργό

2

Ενεργό

Οι ενδείξεις ‘F’

S

και ‘Motor Speed’
Ενδεικτικό (Ταχύτητα
Μοτέρ) Ενεργό
Κορεσμού αναβοσβήνουν
εναλλασσόμενα

Τρίτη ταχύτητα Μετά την λειτουργία για 5 συνεχόμενες ώρες,
απενεργοποιείται αυτόματα.
Δεύτερη ταχύτητα Μετά την λειτουργία για 5 συνεχόμενες ώρες,
απενεργοποιείται αυτόματα.
Πρώτη ταχύτητα. Μετά την λειτουργία για 5 συνεχόμενες ώρες,
απενεργοποιείται αυτόματα.
Απενεργοποίηση μοτέρ
Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται με έναν από τους ακόλουθους 2 τρόπους.
1) Πιέστε το πλήκτρο Μ για 1 δευτερόλεπτο και στη συνέχεια αφήστε το.
2) Πιέστε το πλήκτρο Μ, το επίπεδο ταχύτητας μειώνεται κατά ένα βήμα όπως
‘P->3->2->1->0’.
Το μοτέρ λειτουργεί για 10 λεπτά κατά την ενεργοποίηση αυτής της
λειτουργίας. Μετά από 10 λεπτά απενεργοποιείται αυτόματα.
Εάν αυξήσετε ή μειώσετε την ταχύτητα του μοτέρ κατά τη διάρκεια αυτής της
λειτουργίας, η λειτουργία αυτή θα απενεργοποιηθεί.
Υποδεικνύει ότι τα φίλτρα συλλογής λίπους πρέπει να καθαριστούν.
Για να επαναρρυθμίσετε την προειδοποίηση κορεσμού, πιέστε ξανά αυτό το πλήκτρο.
Η προειδοποίηση αυτή ενεργοποιείται κάθε 100 ώρες λειτουργίας.
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Οδηγίες Συντήρησης
Πλύσιμο του φίλτρου συλλογής λίπους

Τραβήξτε προς τα έξω το χαμηλότερο μέρος της πόρτας, κατόπιν ανοίξτε την
πλήρως περιστρέφοντας την (Φωτο.5)
Αποσυνδέστε το φίλτρο συλλογής λίπους πιέζοντας τον μοχλό προς πίσω και
τραβώντας το προς τα κάτω (Φωτο.6)
Αφού καθαρίσετε το φίλτρο συλλογής λίπους, εισάγετε 2 φλάντζες του κάτω
μέρους του φίλτρου στις υποδοχές. Κατόπιν στερεώστε τις πιέζοντας τον μοχλό
προς τα πίσω.
Απελευθερώστε τον μοχλό αφού τοποθετήσετε σωστά τα φίλτρα.
Πιέστε το χαμηλότερο μέρος της πόρτας έως ότου κλειδώσει εντελώς.
GR

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, προσέχετε ώστε να μην χτυπήσετε
την πόρτα. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
Καθώς το φίλτρο διαποτίζεται όλο και περισσότερο με το λίπος, όχι μόνο
αυξάνεται ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς αλλά και επηρεάζεται επίσης
αρνητικά και η αποδοτικότητα του απορροφητήρα.
Τα φίλτρα μπορούν να καθαριστούν σε πλυντήριο πιάτων. Ωστόσο, είναι
δυνατόν να αποχρωματισθούν ελαφρά.

Τα μεταλλικά φίλτρα που είναι διαποτισμένα με λίπος δεν πρέπει να πλένονται
μαζί με άλλα σκεύη όπως πιάτα κ.λπ.
Κατά την καθαρισμό των φίλτρων με το χέρι, βυθίστε τα σε καυτό νερό με
σαπουνάδα. Κατόπιν καθαρίστε τα φίλτρα βουρτσίζοντάς τα, ξεπλύντε τα
εντελώς και αφήστε το νερό να στραγγίξει εντελώς.

Φωτο.5

Φωτο.6
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Οδηγίες Συντήρησης
Επαναρρύθμιση Ενδεικτικού Κορεσμού

Όταν στο παράθυρο των ενδείξεων αναβοσβήνουν τα εναλλασόμενα τα σύμβολα
‘F’ και ‘Motor Speed’ (Ταχύτητα Μοτέρ), σημαίνει ότι τα φίλτρα συλλογής λίπους
πρέπει να καθαριστούν.
Πιέστε το πλήκτρο ‘Ένδειξης Κορεσμού’ προκειμένου να επαναρρυθμιστεί
ο δείκτης κορεσμού μετά από τον καθαρισμό και την επανεγκατάσταση των
φίλτρων.
Ο φωτισμός του πλήκτρου ένδειξης θα είναι σβηστός μετά από την
επαναρρύθμιση.

Αντικατάσταση λαμπτήρων (Λαμπτήρας Αλόγονου 12V 20W)

Ξεσφίγξτε τις 2 βίδες του στηρίγματος των λαμπτήρων, και τραβήξτε τον έξω από
το κύριο τμήμα του απορροφητήρα (Φωτο.7)
Αποσυνδέστε τον λαμπτήρα από το στήριγμα πιέζοντάς τον όπως φαίνεται στην
Φωτο.8.
Αντικαταστήστε τον ελαττωματικό λαμπτήρα με έναν νέο λαμπτήρα ίδιου τύπου.
Σιγουρευτείτε ότι οι 2 καρφίτσες του λαμπτήρα εισάγονται σωστά στο στήριγμα
των λαμπτήρων.
Εισάγετε το στήριγμα των λαμπτήρων στο κύριο τμήμα του απορροφητήρα, και
ασφαλίστε τις 2 βίδες του στηρίγματος.
Όταν ανάβουν, οι λαμπτήρες αλόγονου αναπτύσσουν πολύ υψηλές
θερμοκρασίες. Ακόμη και για μερικά λεπτά μετά το σβήσιμό τους υπάρχει
ακόμα κίνδυνος εγκαυμάτων.

Εάν το φως δεν λειτουργεί, ελέγξτε εάν οι λαμπτήρες έχουν τοποθετηθεί
σωστά.

Φωτο.7

Φωτο.8
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Sådan smider du dit gamle apparat ud
1. Når der er et tegn med et kryds over en skraldespand, betyder det, at
produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal smides ud et andet sted
end gennem den kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle
indsamlingsfaciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale
myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige
skadevirkninger på miljøet og menneskelig sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat
kan fås ved at kontakte dit lokale kommunekontor, renovationsselskab
eller den butik, hvor du købte produktet.

Vanhojen laitteiden hävittäminen
1. Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja
elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EY
soveltamisalaan.
2. Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava
paikalliseen keräyspisteeseen.
3. Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia
ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4. Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden
paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai myymälään, josta
ostit laitteen.

Traitement d'un appareil usagé
1. Lorsqu'un appareil présente ce symbole d'une poubelle annulée par une
croix, cela signifie qu'il est couvert par les Normes Européennes
2002/96/EC.
2. Tous les appareils électriques et électroniques doivent être jetés
séparément dans les conteneurs municipaux suivant les instructions de
ramassage disposées par le gouvernement ou les autorités locales.
3. Se débarrasser convenablement d'appareils usagés permettra d'éviter
des conséquences nuisibles à la santé et à l'environnement.
4. Pour avoir des détails sur la manière de jeter votre appareil usagé,
contacter les autorités de la ville, le service de ramassage des ordures ou
la boutique où vous avez acheté le produit.

Entsorgung von Altgeräten
1. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem
Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen
Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll
über dafür staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
3. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden
Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen
Gesundheit.
4. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie
bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft,
wo Sie das Produkt erworben haben.

Eliminação do aparelho antigo
1. Quando este símbolo de caixote com uma cruz estiver anexado a um
produto, significa que o produto está abrangido pela Directiva
Europeia 2002/96/EC.
2. Os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados
independentemente do fluxo de lixo municipal através de instalações
de recolha adequadas, designadas pelo governo ou pelas
autoridades locais.
3. A eliminação adequada do aparelho antigo irá ajudar a evitar
consequências potencialmente negativas para o ambiente e para a
saúde humana.
4. Para mais informações detalhadas acerca da eliminação do aparelho
antigo, contacte o escritório local, serviço de eliminação de lixo ou a
loja onde comprou o produto.

Avfallshåndtering av ditt gamle utstyr
1. Når dette symbolet med en overkrysset søppeldunk er festet til et produkt,
betyr det at produktet omfattes av EU-direktivet om EE-avfall 2002/96/EF.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter bør avfallshåndteres separat fra
det ordinære husholdningsavfallet via egne returordninger godkjent av
statlige eller lokale myndigheter.
3. Korrekt avfallshåndtering av dine gamle apparater bidrar til å unngå
potensielt negative konsekvenser for miljø og helse.
4. For mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kontakt
lokale myndigheter, renholdsfirmaet eller butikken der du kjøpte produktet.

Traitement d'un appareil usagé
1. Lorsqu'un appareil présente ce symbole d'une poubelle annulée par une croix,
cela signifie qu'il est couvert par les Normes Européennes 2002/96/EC.
2. Tous les appareils électriques et électroniques doivent être jetés
séparément dans les conteneurs municipaux suivant les instructions de
ramassage disposées par le gouvernement ou les autorités locales.
3. Se débarrasser convenablement d'appareils usagés permettra d'éviter
des conséquences nuisibles à la santé et à l'environnement.
4. Pour avoir des détails sur la manière de jeter votre appareil usagé,
contacter les autorités de la ville, le service de ramassage des ordures ou
la boutique où vous avez acheté le produit.

Kassering av din gamla apparat
1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en
produkt innebär det att den regleras av European Directive 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras via andra vägar
än de som finns för hushållsavfall, helst via för ändamålet avsedda
uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
3. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att
förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan får av
kommunen, renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten.

