HU- Porszívó

HU: Elemek beüzemelése
(FELNŐTT VÉGEZZE)

4 x ‘C’
(LR14)

• NOT INCLUDED • NON FOURNIES
• NO INCLUIDAS • NON INCLUSE
• NICHT MITGELIEFERT
• NEM TARTALMAZZA

HU- Beüzemelési útmutató (Az elektromos funkciókhoz elemekre van szükség) FELNŐT VÉGEZZE

HU: Tartály kiürítése

EN This symbol indicates that this product

should not be treated as normal
household waste. It should be recycled,
so please take it to an approved
collection facility.

FR Ce symbole indique ce produit ne peut pas
être mis au rebut avec les ordures
ménagères. Il doit être recyclé. Veuillez
l'apporter à un centre de collecte agréé.

HU Ez a szimbólum azt mutatja, hogy a

termék nem minősül kommunális
szemétnek. Újrahasznosítható termék,
ezért kérjük a megfelelő szelektív
szemétbe dobja a játékot.

ES Este símbolo indica que este

DE Das Symbol bedeutet, dass dieses

producto no debe tratarse
como residuo doméstico
normal. Debe reciclarse, por
tanto, llévelo a un centro de
recogida autorizado.

IT Questo simbolo indica che l’articolo

non rientra nella categoria dei
normali rifiuti domestici. Deve
essere riciclato e portato in una
struttura di raccolta autorizzata.

Minden papír
újrahasznosítható.

Produkt den Regelungen des
Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) unterliegt.
Dieses Gesetz schreibt vor, dass
ausgediente Elektro- und
Elektonikgeräte separat von
anderen Abfällen entsorgt werden
müssen. Die Hersteller von
Elektrogeräten sind verpflichtet, für
die Verwertung bzw. Beseitigung
ihrer Produkte zu sorgen. Geben
Sie dieses Gerät deshalb bitte
nicht in die reguläre Hausmüllsammlung, wenn Sie es entsorgen
möchten, sondern führen Sie es
einer getrennten Entsorgung zu.
Ihre Kreis- oder Stadtverwaltung
wird Ihnen gerne mitteilen, wo Sie
das Gerät abgeben können.

FIGYELEM!

Folytás- és fulladásveszély! A kis
alkatrészek és a hosszú zsínor miatt 3 év
alatti gyermekek számára nem alkalmas.

HU - Gyártási hely: Kína, a CASDON Ltd. Blackpool FY44QQ, U.K. részére. Tartsa
meg a nyomtatványt későbbi hivatkozásként. Fontos információkat tartalmaz.
Ez a termék megfelel az ASTM: F963 biztonsági követelményeinek.
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