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DESCRIPTION
1. Body
2. Display
3. Control buttons
4. Batteries compartment
5. 2 Batteries 1.5V AAA ( included)
6. Bowl

UA

ОПИС
1. Корпус
2. Дисплей
3. Кнопки управління
4. Відсік для батарейок
5. 2 Батарейки 1.5V AAA (входять до
комплекту)
6. Чаша

PL

RUS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ
Корпус
Дисплей
Кнопки управления
Отсек для батареек
2 Батарейки 1.5V AAA (включены в комплект)
Чаша

KZ

СИПАТТАМА
1. Тұлға
2. Дисплей
3. Басқару элементтері
4. Батареяларға арналған ұя
5. 2 1.5V AAA батареялар
6. Тостаған

BUDOWA WYROBU
1. Obudowa
2. Wyświetlacz
3. Przyciski sterowania
4. Przedział baterii
5. 2 Baterie 1,5V AAA (dołączone do zestawu)
6. Misa

mm
85
MAX
5 kg

190

0.45 / 0.5 kg

2*1.5V AAA battery
200
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GB INSTRUCTION MANUAL
IMPORTANT SAFEGUARDS
 Please read all instruction manuals before use
and save it for future references.
 For home use only. Do not use for industrial or
commercial purposes.
 Oiling of inner mechanism is not needed.
 Do not shock the scale with sudden loading or
striking.
 Do not overload the scale.
 Do not attempt to repair, adjust or replace
parts in the appliance. Repair the
malfunctioning appliance in the nearest
service center.
 If the product has been exposed to
temperatures below 0ºC for some time it
should be kept at room temperature for at
least 2 hours before turning it on.
 The manufacturer reserves the right to
introduce minor changes into the product
design without prior notice, unless such
changes influence significantly the product
safety, performance, and functions.
 Manufacturing date is indicated on the unit
and/or on packing as well as in accompanying
documents in the following format XX.XXXX
where first two figures XX is the month of
production, and following four figures XXXX is
the year of production.
OPERATING INSTRUCTIONS
START TO USE
 Plug 2 1.5V AAA batteries (included) into the
battery case on the bottom, respecting the
polarity.
 Place the scale on a hard and flat surface
instead of the soft carpets.
 Press the ON/TARE button.
 Wait a few seconds until the display will show
“0”.
«TARE» FUNCTION
 Place the bowl on the scale, the weight of the
container will be displayed on the screen.
 Press ON/OTARE button, the screen will show
“0”.
 Place the product in a bowl. After the product
is stabilized, the weight of the product is
displayed.
 Default scale is set to the units grams (g). To
change the pound, press the «UNIT» the right
amount of time.
AUTOMATIC SWITCHING OFF
 If the display shows “0” or the same weight
reading for 2 minutes, the scale will
automatically turn off.
OVERLOAD INDICATOR
 When the scale is overloaded, the display
shows “0-Ld”.
BATTERY REPLACING
 Replace the battery when the display shows
«Lo».
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MAINTENANCE AND CARE
 Wipe the scale with a soft cloth and cleaner,
and then dry it.
 Do not use any organic solvents, aggressive
chemicals and abrasives.
STORAGE
 Complete all requirements of chapter
MAINTENANCE AND CARE.
 Do not put anything on bathroom scale when
not in use.
 Keep the scale in a dry cool place.
BATTERRIES USAGE RULES
 Battery contains harmful substances for
human body. Keep the wrapping materials out
of reach of children (choking hazard). The
person, who swallowed a battery, should
immediately consult a doctor.
 Change the batteries regularly. Change all
batteries at once using the elements of the
same type.
 It is forbidden to recharge or restore batteries
in other manner, disassemble them, or throw
into fire or hot-wire.
 The battery must be inserted in the correct
polarity.
 Discharged battery can be a reason of scale
breakdown.
Remove
the
batteries
compartment in case of long out-of-action
time.
 Do not throw the batteries into fire! Highly
explosive!
 Do not short-circuit the power clamps.
The symbol on the unit, packing materials
and/or documentations means used electrical
and electronic units and battery’s should not be
toss in the garbage with ordinary household
garbage. These units should be pass to special
receiving point.
For additional information about actual system
of the garbage collection address to the local
authority.
Valid utilization will help to save valuable
resources and avoid negative work on the
public health and environment which happens
with incorrect using garbage.
RUS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
 Внимательно
прочитайте
данную
инструкцию перед эксплуатацией прибора
во избежание поломок при использовании.
Неправильное обращение может привести
к поломке изделия.
 Использовать только в бытовых целях.
Прибор
не
предназначен
для
промышленного и торгового применения.
 Не смазывайте внутренний механизм
весов.
 Не подвергайте весы ударным нагрузкам.
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 Не перегружайте весы.
 Если изделие некоторое время находилось
при
температуре ниже
0ºC,
перед
включением его следует выдержать в
комнатных условиях не менее 2 часов.
 Производитель оставляет за собой право
без дополнительного уведомления вносить
незначительные изменения в конструкцию
изделия, кардинально не влияющие на его
безопасность,
работоспособность
и
функциональность.
 Дата производства указана на изделии
и/или
на
упаковке,
а
также
в
сопроводительной
документации,
в
формате XX.XXXX, где первые две цифры
«XX»
–
это
месяц
производства,
следующие четыре цифры «XXXX» – это
год производства.
ВЗВЕШИВАНИЕ
НАЧАЛО РАБОТЫ
 Прибор предназначен для взвешивания
продуктов.
 Соблюдая
полярность,
вставьте
в
специальный отсек на задней панели весов
2 батарейки типа 1.5V AAA (батарейки
включены в комплект).
 Установите
весы
на
твердую
горизонтальную
поверхность.
Не
размещайте весы на мягких коврах.
 Нажмите кнопку ON/TARE.
 Подождите несколько секунд, пока на
дисплее не загорится «0».
ФУНКЦИЯ «TARE»
 Поставьте чашу на весы, на дисплее
появится ее вес.
 Нажмите кнопку ON/TARE, на дисплее
появится значение «0».
 Положите продукт в посуду. После того, как
продукт стабилизируется, вес продукта
появится на дисплее.
 По умолчанию весы настроены на единицы
измерения граммы (g). Чтобы изменить на
(g/lb/oz/kg), нажмите кнопку «UNIT» нужное
количество раз.
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ
 Если весы не используются в течение 2
минут, они автоматически выключаются.
ПЕРЕГРУЗКА
 При
перегрузке
весов
на
дисплее
появляется надпись «0-Ld».
ЗАМЕНА БАТАРЕЕК
 Если на дисплее появилось изображение:
«Lo», следует заменить батарейки.
ОЧИСТКА И УХОД
 Протрите весы мягкой тканью с моющим
средством и просушите.
 Не применяйте органические растворители,
агрессивные химические вещества и
абразивные средства.
ХРАНЕНИЕ
 Выполните требования раздела ОЧИСТКА
И УХОД.
www.scarlett.ru

 Следите за тем, чтобы во время хранения
на весах не было никаких предметов.
 Храните весы в сухом прохладном месте.
ОБРАЩЕНИЕ С БАТАРЕЙКАМИ
 Батарейки
содержат
вредные
для
организма вещества. Проследите, чтобы
маленькие дети не имели доступа к
батарейкам. Если кто-либо проглотит
батарейку, следует немедленно обратиться
к врачу.
 Регулярно
заменяйте
батарейки.
Используйте при этом элементы одного
типа.
 Батарейки
следует
вставлять
с
соблюдением полярности.
 Батарейки нельзя перезаряжать или
реактивировать с помощью различных
средств, не разбирайте их, не бросайте в
огонь и не замыкайте накоротко.
 При длительном перерыве в использовании
прибора выньте батарейки из прибора.
 Не бросайте элементы питания в огонь.
Опасность взрыва!
 Не
допускается
замыкание
зажимов
питания.
Данный символ на изделии, упаковке
и/или
сопроводительной
документации
означает,
что
использованные
электрические и электронные изделия и
батарейки не должны выбрасываться
вместе с обычными бытовыми отходами. Их
следует сдавать в специализированные
пункты приема.
Для
получения
дополнительной
информации о существующих системах
сбора отходов обратитесь к местным
органам власти.
Правильная утилизация поможет сберечь
ценные
ресурсы
и
предотвратить
возможное негативное влияние на здоровье
людей и состояние окружающей среды,
которое может возникнуть в результате
неправильного обращения с отходами.
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 Почекайте декілька секунд, поки дисплей не
покаже «0».
ФУНКЦІЯ TARE
 Покладіть посуд на ваги, на дисплеї
з’явиться його вага.
 Натисніть кнопку ON/TARE, на дисплеї
з’явиться значення «0».
 Покладіть продукт в посуд. Після того, як
продукт стабілізується, вага продукту
з'явиться на дисплеї.
 Стандартне ваги налаштовані на одиниці
виміру грами (g). Щоб змінити на фунти,
натисніть кнопку «UNIT» потрібну кількість
разів.
АВТОМАТИЧНЕ ВИМИКАННЯ
 Якщо дисплей показує 0 або інше постійне
значення протягом 2 хвилини, ваги
автоматично вимикаються.
ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ
 При перевантаженні ваг на дисплеї
з’являється напис «0-Ld».
ЗАМІНА БАТАРЕЙКИ
 Якщо на дисплеї з’явився напис «Lo», слід
замінити батарейку.
ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД
 Протріть ваги м’якою тканиною з миючим
засобом і просушіть.
 Не вживайте органічних розчинників,
агресивних хімічних речовин та абразивних
засобів.
ЗБЕРЕЖЕННЯ
 Виконайте усі вимоги розділу ОЧИЩЕННЯ
ТА ДОГЛЯД.
 Стежте за тим, щоб під час збереження на
вагах не було ніяких предметів.
 Зберігайте ваги у сухому прохолодному
місці.
ПОВОДЖЕННЯ З БАТАРЕЙКОЮ
 Батарейка містить шкідливі для організму
речовини. Прослідкуйте, щоб маленькі діти
не мали доступу до елементів живлення.
Якщо хтось проковтне елемент живлення,
слід негайно звернутись до лікаря.
 Регулярно здійснюйте заміну батарейки.
Використовуйте при цьому елементи одного
типу.
 Батарейку не можна перезаряджати чи
реактивувати за допомогою різних засобів,
не розбирайте їх, не кидайте у вогонь та не
допускайте
виникнення
короткого
замикання.
 Розряджена
батарейка
може
стати
причиною несправності приладу. У разі
довготривалої перерви у використанні
приладу вийміть батарейку з приладу.
 Не кидайте елементи живлення у вогонь.
Небезпека вибуху!
 Не допускається замикання затискачів
живлення.

UA ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
 Шановний покупець! Ми вдячні Вам за
придбання продукції торговельної марки
SCARLETT та довіру до нашої компанії.
SCARLETT гарантує високу якість та
надійну роботу своєї продукції за умови
дотримання технічних вимог, вказаних в
посібнику з експлуатації.
 Термін служби виробу торгової марки
SCARLETT у разі експлуатації продукції в
межах побутових потреб та дотримання
правил
користування,
наведених
в
посібнику з експлуатації, складає 2 (два)
роки з дня передачі виробу користувачеві.
Виробник звертає увагу користувачів, що у
разі дотримання цих умов, термін служби
виробу може значно перевищити вказаний
виробником строк.
МІРИ БЕЗПЕКИ
 Уважно прочитайте Інструкцію перед
експлуатацією, щоб запобігти поломки під
час користування. Невірне використання
приладу може призвести до його поломки.
 Використовувати тільки у побутових цілях.
Прилад не призначений для виробничого та
торгівельного використання.
 Не змащуйте внутрішнього механізму ваг.
 Не завдавайте вагам ударних навантажень.
 Не перевантажуйте ваги.
 Не намагайтеся самостійно ремонтувати
прилад або замінювати які-небудь деталі.
При виявленні неполадок звертайтеся в
найближчий Сервісний центр.
 Якщо виріб деякий час знаходився при
температурі нижче 0ºC, перед увімкненням
його слід витримати у кімнаті не менше 2
годин.
 Виробник залишає за собою право без
додаткового повідомлення вносити незначні
зміни
до
конструкції
виробу,
що
кардинально не впливають на його безпеку,
працездатність та функціональність.
 Дата виробництва вказана на виробі та/або
на пакування, а також у супроводжуючій
документації у форматі XX.XXXX, де перші
дві цифри «XX» – це місяць виробництва,
наступні чотири цифри «XXXX» – це рік
виробництва.
 Обладнання відповідає вимогам Технічного
регламенту
обмеження
використання
деяких
небезпечних
речовин
в
електричному та електронному обладнанні.
ЕКСПЛУАТАЦІЯ
ПОЧАТОК РОБОТИ
 Дотримуючись полярності, вставте в
спеціальний відсік на задній панелі ваг 2
батарейки типу 1.5V AAA (батарейки
включені в комплект).
 Установіть ваги на тверду горизонтальну
поверхню. Не розташовуйте ваги на м’яких
килимах.
 Натисніть кнопку “ ON/TARE ”.
www.scarlett.ru
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 Өндіруші бұйымның қауіпсіздігіне, жұмыс
өнімділігі мен жұмыс мүмкіндіктеріне
түбегейлі
әсер
етпейтін
болмашы
өзгерістерді оның құрылмасына қосымша
ескертпестен
енгізу
құқығын
өзінде
қалдырады.
 Жасап шығарылған күні бұйымда және
(немесе) қаптамада, сондай-ақ ілеспе
құжаттамада,
XX.XXXX
пішімінде
көрсетілген, мұндағы алғашқы екі сан «XX»
– жасап шығарылған айы, келесі төрт сан
«XXXX» – жасап шығарылған жылы.
ӨЛШЕУ
ЖҰМЫСТЫ БАСТАУ
 Балансы 2 типті 1.5V AAA батареялар
(батареялар енгізілген) артқы арнайы
бөлікке салыңыз, Поляр сақтай.
 Таразыны қатты горизонтальды үстіге
орнатыңыз. Таразыны жұмсақ кілемге
орналастырмаңыз.
 “ ON/TARE ” түймесін басыңыз.
 Дисплейде «0». жанғанша бірнеше секунд
кідіріңіз.
TARE ФУНКЦИЯСЫ
 Ыдысты таразыға қойыңыз, бейнебетте
оның салмағы көрінеді.
 ON/TARE түймешігін басыңыз, бейнебетте
«0» мәні пайда болады.
 Әдепкі ауқымды бірлік грамм (г) күйіне
орнатылады.«UNIT» уақыт оң мөлшерін
басыңыз.
АВТОМАТТЫ СӨНДІРУ
 Егер дисплей 2 минут аралығында 0 немесе
басқа тұрақты белгіні көрсетіп тұрса, онда
таразы автоматты түрде өшеді.
АРТЫҚ САЛМАҚ
 Таразыға артық салмақ тиегенде дисплейде
"0-Ld " жазуы көрінеді.
БАТАРЕЙКАНЫ АУЫСТЫРУ
 Егер дисплейде «Lo» жазуы көрінсе,
батарейканы ауыстыруды қажет етеді.
ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ
 Таразыны жуғыш құралмен жұмсақ матамен
сүртіңіз және кептіріңіз.
 Органикалық
еріткіштер,
агрессиялық
химиялық
заттар
және
қайрақты
құралдарды қолданбаңыз.
САҚТАУ
 ТАЗАЛАУ және КҮТУ бөлімінің талабтарын
орындаңыз.
 Сақтау уақытына таразыда ешқандай
заттардың болмағанын қадағалаңыз.
 Таразыны құрғақ салқын орында сақтаңыз.
БАТАРЕЯНЫ ҚОЛДАНУ
 Батареяның құрамында ағзаға зиянды
заттектер бар. Кішкентай балалардың қорек
элементтеріне жете алмауын қадағалаңыз.
Егер әлдекім қорек элементін жұтып қойса,
дереу дәрігерге көріну керек.
 Батареяны
жүйелі
түрде
ауыстырып
тұрыңыз. Бұл орайда бір тұрпатты
элементтерді пайдаланыңыз.

Цей символ на виробі, упаковці та/або в
супровідній документації означає, що
електричні та електронні вироби, а також
батарейки, що були використані, не повинні
викидатися
разом
із
звичайними
побутовими відходами. Їх потрібно здавати
до спеціалізованих пунктів прийому.
Для отримання додаткової інформації щодо
існуючих систем збору відходів зверніться
до місцевих органів влади.
Належна утилізація допоможе зберегти цінні
ресурси
та
запобігти
можливому
негативному впливу на здоров’я людей і
стан навколишнього середовища, який може
виникнути в результаті неправильного
поводження з відходами.
KZ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ
 Құрметті сатып алушы! SCARLETT сауда
таңбасының өнімін сатып алғаныңыз үшін
және біздің компанияға сенім артқаныңыз
үшін Сізге алғыс айтамыз. Іске пайдалану
нұсқаулығында суреттелген техникалық
талаптар орындалған жағдайда, SCARLETT
компаниясы өзінің өнімдерінің жоғары
сапасы мен сенімді жұмысына кепілдік
береді.
 SCARLETT сауда таңбасының бұйымын
тұрмыстық
мұқтаждар
шеңберінде
пайдаланған
және
іске
пайдалану
нұсқаулығында
келтірілген
пайдалану
ережелерін ұстанған кезде, бұйымның
қызмет мерзімі бұйым тұтынушыға табыс
етілген күннен бастап
2 (екі) жылды
құрайды. Аталған шарттар орындалған
жағдайда,
бұйымның
қызмет
мерзімі
өндіруші көрсеткен мерзімнен айтарлықтай
асуы
мүмкін
екеніне
өндіруші
тұтынушылардың назарын аударады.
ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
 Пайдалану
кезінде
бұзылмауы
үшін
құралды
қолданудың
алдында
осы
нұсқауды ықыласпен оқып шығыңыз. Дұрыс
қолданбау
бұйымның
бұзылуына
соқтырады.
 Тек
қана
тұрмыстық
мақсаттарда
қолданылдады. Құрал өнеркәсіптік және
саудалық қолдануға арналмаған.
 Таразының ішкі механизмін майламаңыз.
 Таразыны
соққылы
жүктемеге
ұшыратпаңыз.
 Таразыны асыра тиемеңіз.
 Құрылғыны
өз
бетіңізше
жөндеуге
талпынбаңыз. Олқылықтар пайда болса
жақын
арадағы
сервис
орталығына
апарыңыз.
 Егер бұйым біршама уақыт 0ºC-тан төмен
температурада тұрса, іске қосар алдында
оны
кем
дегенде
2
сағат
бөлме
температурасында ұстау керек.
www.scarlett.ru
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 Қорек элементерін қайтадан зарядтауға
немесе түрлі құралдардың көмегімен қайта
белсендіруге
болмайды,
оларды
бөлшектемеңіз, отқа тастамаңыз және
қысқа тұйықтамаңыз.
 Қуаты
таусылған
батарея
аспаптың
бұзылуына себеп болуы мүмкін. Аспапты
пайдалануда ұзақ уақыт үзіліс болған кезде,
батареяны аспаптан шығарып қойыңыз.
 Қорек элементтерін отқа тастамаңыз.
Жарылыс қатері бар!
 Қорек қапсырмаларын қысқа тұйықтауға
жол берілмейді.

pierwsze dwie liczby „XX” to miesiąc produkcji,
następne cztery cyfry „XXXX” to rok produkcji.
WAŻENIE
POCZĄTEK PRACY
 Zgodnie z oznaczeniami biegunów, włóż do
specjalnego przedziału z tyłu wagi 2 baterie
typu 1,5 V AAA (baterie w komplecie).
 Ustaw
wagę
na
stabilnej,
poziomej
powierzchni. Nie umieszczaj wagi na miękkich
dywanach.
 Naciśnij przycisk ON/TARE.
 Poczekaj kilka sekund, aż na wyświetlaczu nie
zapali się "0".
FUNKCJA "TARE"
 Postaw naczynie na wadze, na wyświetlaczu
wyświetli się jej ciężar.
 Naciśnij przycisk ON/TARE, na wyświetlaczu
wyświetli się wartość "0".
 Umieść produkt w naczyniu. Po tym, jak
produkt zostanie stabilny, waga produktu
pojawi się na wyświetlaczu.
 Jednostką ustawioną domyślnie jest gram (g).
Aby zmienić na funty, naciśnij przycisk "UNIT"
odpowiednią ilość razy.
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE
 Jeśli waga nie używana, wyłącza się
automatycznie po 2 minutach.
PRZECIĄŻENIE
W
przypadku
przeciążenia
wagi
na
wyświetlaczu pojawia się napis "0-Ld".
WYMIANA BATERII
 Jeśli na wyświetlaczu pojawił się komunikat:
"Lo", należy wymienić baterie.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
 Należy wagę wytrzeć miękką szmatką z
użyciem detergentu i wysuszyć.
 Nie należy stosować rozpuszczalników
organicznych,
agresywnych
substancji
chemicznych i środków ściernych.
PRZECHOWYWANIE
 Spełniaj wymagania określone w sekcji
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.
 Należy uważać, aby podczas przechowywania
na wadze nie było żadnych przedmiotów.
 Przechowuj wagę w suchym i chłodnym
miejscu.
OBCHODZENIE SIĘ Z BATERIĄ
 Bateria zawiera substancje szkodliwe dla
organizmu. Dopilnuj, aby dzieci nie miały
dostępu do baterii. Jeśli ktoś połknie baterię,
należy natychmiast skontaktować się z
lekarzem.
 Regularnie wymieniaj baterię. Należy zastąpić
je bateriami takiego samego typu.
 Baterii nie wolno ładować ani reaktywować za
pomocą różnych środków, nie demontuj ich,
nie wrzucaj do ognia oraz nie dopuszczaj, aby
doszło do zwarcia.
 Zużyta
bateria
może
spowodować
uszkodzenie urządzenia. W przypadku długiej
przerwy w korzystaniu z urządzenia należy
wyjąć baterię z urządzenia.

Өнімдегі, қораптағы және/немесе
қосымша
құжаттағы
осындай
белгі
қолданылған электрлік және электрондық
бұйымдар
мен
батарейкалар
кәдімгі
тұрмыстық
қалдықтармен
бірге
шығарылмауы керек дегенді білдіреді.
Оларды арнайы қабылдау бөлімшелеріне
өткізу қажет.
Қалдықтарды жинау жүйелері туралы
қосымша мәліметтер алу үшін жергілікті
басқару органдарына хабарласыңыз.
Қалдықтарды дұрыс кәдеге жарату бағалы
ресурстарды сақтауға және қалдықтарды
дұрыс шығармау салдарынан адамның
денсаулығына және қоршаған ортаға
келетін теріс әсерлердің алдын алуға
көмектеседі.
PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
 Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję przed
użyciem urządzenia, aby uniknąć awarii
podczas
użytkowania.
Niewłaściwe
postępowanie
może
doprowadzić
do
uszkodzenia wyrobu.
 Wykorzystywać
wyłącznie
do
celów
domowych. Nie jest urządzeniem do
zastosowania w przemyśle ani nie jest
przeznaczone do zastosowania w handlu.
 Nie smaruj wewnętrznego mechanizmu wagi.
 Wagę nie należy narażać na obciążenia
udarowe.
 Nie należy przeciążać wagi.
 Jeśli urządzenie przez jakiś czas znajdowało
się w temperaturze poniżej 0ºC, przed
włączeniem musi być przechowywane w
temperaturze pokojowej nie krócej niż w ciągu
2 godzin.
 Producent zastrzega sobie prawo, bez
dodatkowego
powiadomienia,
do
wprowadzania drobnych zmian w konstrukcji
wyrobu, które zupełnie nie wpływają na jego
bezpieczeństwo,
sprawność
ani
funkcjonalność.
 Data produkcji jest wskazana na wyrobie i/albo
na opakowaniu, a także w dokumentacji
towyrzyszącej, w formacie XX.XXXX, gdzie
www.scarlett.ru
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 Nie
wrzucaj
baterii
do
Niebezpieczeństwo wybuchu!
 Niedopuszczalne
jest
zwarcie
zasilania.

ognia.
styków

Ten symbol umieszczony na wyrobie,
opakowaniu i/lub dołączonej dokumentacji
oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych oraz baterii nie należy
wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami
gospodarstwa domowego. Należy je oddawać
do specjalnych punktów odbioru.
Aby uzyskać więcej informacji na temat
istniejących systemów zbierania odpadów,
należy skontaktować się z władzami lokalnymi.
Prawidłowa utylizacja pomaga oszczędzać
cenne zasoby i zapobiec ewentualnym
negatywnym wpływom na zdrowie ludzi i stan
środowiska naturalnego, które mogą powstać
w wyniku niewłaściwego postępowania z
odpadami.
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