
Használati utasítás

Kérjük olvassa el a mellékelt használati utasítást
használat előtt, őrizze meg későbbi használatra



FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
OLVASSA EL KÖRÜLTEKINTŐEN ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBIEKRE

Ezt az eszköz 8 éves vagy a feletti gyermekek használhatják és megfelelő felügyelet mellett
olyan személyek, akik csökkent szellemi és fizikai, érzékelési és mentális képességekkel
rendelkeznek vagy nincs tapasztalatuk a termék használatában, amennyiben útmutatást
kaptak a termék biztonságos használatához és tudatában vannak az esetlegesen felmerülő
veszélyeknek és sérüléseknek. Gyerekek nem játszhatnak az eszközzel. Az eszköz
karbantartása és tisztítása nem történhet gyerekek által felnőtt felügyelete nélkül.

Ne helyezze az eszközt ablakpárkányra, mosogató szárítóra, instabil felületekre, elektromos
vagy gázsütőre vagy ezek közelébe. Kizárólag stabil, egyenes, száraz felületre helyezze.

A termék csak otthoni használatra készült. Nem használható a következő helyeken:
 Üzleti személyzeti konyha, irodák és más munkhelyek
 Mezőgazdasági farmok
 Hotel vagy motel szobák és más lakóhelyiségek, B&B létesítmények

Ez az eszköz hőkezeléssel dolgozza fel az ételt. Ne használja más célra, mint amire tervezték.

A működés közbeni megfelelő légáramlás biztosításához legalább 15 cm helyet kell biztosítani
az eszköz oldalainál. Ne helyezzen semmit az eszközre és ne takarja le a légáramlás nyílásait.

Mielőtt tápellátáshoz csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy a feszültség megegyezik a termék
címkéjén feltüntetettel. Kizárólag megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa a készüléket.

Az eszköz eltávolítható tápkábellel van felszerelve. Mielőtt kihúzza a tápkábelt az eszközből,
ne felejtse el előszőr a konnektorból kihúzni.

FIGYELEM:
Ezt az eszközt nem lehet porgramozott eszközzel, időkapcsolóval vagy távirányítóval irányítani.

Kizárólag a gyártótól származó eredeti tartozékokkal használható. Ne használja az eszközt
gyúlékony tárgyak közelében, mint a függönyök, konyhai törlőkendők, stb.

Kerülje a forró gőzzel való érintkezést, ami a légkimeneti nyílásokból távozik az eszköz
működése közben.

Ne töltse túl a kihúzható kosarat nagy mennyiségű élelmiszerrel. Bizonyosodjon meg róla, hogy
a kihúzható kosárba helyezett élelmiszer nem érintkezik a fűtőszerkezettel.

Ne helyezze a kezét az eszköz belső felületeire működés közben.

Ne töltse meg a kihúzható kosarat olajjal. Az edény olajjal való megtöltése veszélyes helyzetet
idézhet elő. Ez az egészséges sütési mód a forró levegő cirkulációján alapul, nincs szükség
olaj használatára. Egy kis mennyiségű olaj hozzáadása lehetséges az étel ízesítése céljából.

Ne használja az eszközt magas zsírtartalmú élelmiszerek sütéséhez.



Figyelem: Forró felület

Amikor az eszköz működésben van, a környező felületek hőmérséklete magasabb lehet. Ne
érintse meg a forró felületet, különben égési sérüléseket okozhat. Használja a fogantyút ahhoz,
hogy kihúzza a forró serpenyőt és a kosarat. Csak hőnek ellenálló felületekre helyezze rá a
forró serpaenyőt és a kosarat. Amikor eltávolítja a serpenyőt a készülékből, legyen különösen
körültekintő, nehogy leforrázza magát az ételből kiáramló gőzzel.Az eszköz maradékhője azt
jelenti, hogy a kikapcsolás után egy ideig tartja a hőmérsékletét.

Abban az esetben ha az étel az eszközben lángra kap, azonnal kapcsolja ki és húzza ki a
konnektorból. Várjon, amíg a füst kiszáll a légkimeneti nyílásokon és eltűnik mielőtt kihúzná a
serpenyőt.

Ne öntsön jéghideg vizet a forró serpenyőbe.

Mindig kapcsolja ki és húzza ki az eszközt a konnektorból amikor felügyelet nélkül hagyja vagy
nem használja és áthelyezés vagy tisztítás előtt. Hagyja a készülket kihűlni mielőtt áthelyezné
vagy megtisztítaná.

Ne merítse az eszközt vízbe vagy más folyadékba.

Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Bizonyosodjon meg róla, hogy a tápkábel nem lóg
túl az azstal szélén és nem ér hozzá az eszköz forró felületéhez.

Húzza ki az eszközt a konnektorból a dugó óvatos kihúzásával, ne magát a kábelt húzza.
Különben a tápkábel vagy a konnektor sérülését okozhatja.

A tápkábel sérülésekor azt eredeti kábellel kell pótolni, ami a hivatalos szervízközpontban
elérhető. Tilos használni az eszközt ha a tápkábel megsérült.

Az elektromos sokk általi sérülés veszélyének elkerülése érdekében ne javítsa saját maga a
készüléket, ne adjon hozzá eszközöket. Az összes javítás kivitelezése felhatalmazott szervíz
által történjen. Az eszköz manipulálásával a jogos érdekeinek (14 napos elállás és jótállás)
érvényesítését kockáztatja a termékkel kapcsolatban.

RÖVID KÁBEL ÚTMUTATÁS

Egy rövid tápkábel biztosítja, hogy a kábel ne sérüljön a hosszúságból adódó balesetek miatt
(összefonódás, elbotlás). hosszabbító kábelek használatók, ha körültekintően használják.

A hosszabbító kábel elektromos minősítése legalább olyan mértékünek kell lennie, mint az
eszköznek. Amennyiben a hosszabbító elektromos minősítése alacsony, úgy túlmelegedhet
vagy felgyulladhat.

A hosszabbító kábelt kell használni, hogy ne takarja le a pult tetejét vagy az asztalt ahol a
gyerekek lehúzhatják vagy beleakadhatnak.



TERMÉK LEÍRÁSA

1. Kosár
2. Fogantyú
3. Serpenyő/Kosár tartó
4. Légbemenet
5. Zöld “Melegítés bekapcsolva” gomb
6. Narancssárga “Bekapcsolva” fény
7. Időzítő (0-60 perc)/bekapcsolva gomb
8. Hőmérséklet szabályozó gomb (80-200°C)
9. Felső ház
10. Főház
11. Táokábel
12. Alaplap

ISMERJE MEG OKOSSÜTŐJÉT

Készítse el kedvenc ételeit és nassolnivalóit egy gyors, egészséges és egyszerű módon az új
légsütőjével. Ez a Légsütő kombinálja a hőt a nagysebességű levegő keringetésével és egy
felső grillezővel, hogy a hozzávalóit minden oldalról meg tudja főzni egyidőben. Lehetővé teszi,
hogytöbbféle ételt elkészítsen, a legtöbb hozzávaló esetében olaj vagy zsír hozzáadása nélkül.
Ennek a Légsütőnek a tulajdonságai:
- Hőmérsékletszabályozás 80°C-200°C között (180°F-400°F)
- Időzítő 0 - 60 perc között, mely automatikus lekapcsolással van felszerelve. Amikor az időzítő
kikapcsol, az egység automatikusan lekapcsol.

A JOYA Légsütő további előnyös tulajdonságai:
- Gyors főzés rövid előmelegítés vagy nélküle
- Gyors és könnyű tisztítás: a tapadásmentes bevonatú részek megfelelően méretezettek, hogy
a mosogatógépbe beférjenek.
- Problémamentes sütés - nincsenek pöttyök, nincs rendetlenség, nincs olajszag!
Változatosság - a pirító, sütő, grillező kapacitásaival az egység nagyszerű főzőeszköznek
bizonyul az elfoglalt konyhában.



- Nem szükséges összeszerelés - nagyon könnyű és biztonságo s használat!

AZ ESLŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Csomagolja ki az eszközt és a tartozékait (ételkosár, ételkosár tartó). Mossa meg a
tartozékokat forró, szappanos vízben, majd törölje szárazra. A belső felületet nedves ronggyal
vagy szivaccsal törölje át, majd száraz papírtörlővel. Használat előtt bizonyosodjaon meg róla,
hogy az eszköz száraz.

Helyezze a Légsütőt egy sima, egyenes és hőálló felületre, bizonyosodjon meg róla, hogy be
van állítva legalább 15 cm-es távolságra a környező tárgyaktól.

Ajánlott a Légsütőt a legmagasabb fokozaton melegíteni 20 percig étel nélkül. Ez segít a zsír
és az “új termék” szag eltávolításában, ami esetlegesen a gyártás során keletkezett.

Ezalatt szellőztessen a szobában. Amikor a Légsütő első alkalommal felmelegedett, lehet hogy
füstöt vagy szagot fog árasztani. Ez sok fűtő szerkezetnél normális. Ez nem befolyásolja az
eszköz biztonságos működését.

Figyelem: Amikor áthelyezi a légsütőt, bizonyosodjon meg róla, hogy biztonságosan tartja és
támasztja az alját - ne hagyatkozzon az ételkosár fogantyújára, amikor áthelyezi a légsütőt!

MŰKÖDÉSI INSTRUKCIÓK

1. Előkészítés a használatra
 Helyezze a készüléket egy stabil, egyenes felületre. Bizonyosodjon meg róla, hogy a

felület hőálló és a légsütő minium 15 cm-re helyezkedik a környező tárgyaktól.
 Bizonyosodjon meg róla, hogy az ételtartó kosár biztonságosan van behelyezve a

kosártartóba.
 Dugja be a tápkábelt a konnektorba. A légsütője mostantól készen áll a használatra.

Figyelem!
 Az ételtartó kosarat vagy a kosártartót ne töltse meg olajjal vagy más folyadékkal, mert ez

tűzesethez vezethet.
 Soha ne használja a légsütőt behyelyezett ételtartó kosár nélkül.
 Tartson minden hozzávalót a kosárban, hogy elkerülje az eszköz más fűtőrészeihez való

hozzáérést.
Ne töltse tele az ételtartó kosarat.
 Ne takarja le a légbemeneti nyílást az eszköz tetején vagy a légkimeneti nyílást az eszköz

hátulján miközben működik.
 Működés közben ne érjen az eszköz belsejéhez.
 Soha ne merítse vízbe az eszközt vagy mossa a csap alatt.

Az eszközhasználata
 A légsütő többfajta étel elkészítésére alkalmas. Kérjük kövesse a “Beállítások” résznél

található táblázatot az alapvető főzési idők tekintetében vagy a mellékelt receptes könyvet.
 Óvatosan húzza a fogantyút az ételtartó kosár légsütőből való eltávolításához.
 Tegye bele a hozzávalókat a kosárba és helyezze be a kosarat a kosártartóba.



Megjegyzés: Sose töltse fel a kosarat teljes kapacitásáig vagy az ajánlott mennyiégen túl (lásd.
“Beállítások” rész ebben a fejezetben), mivel ez befolyásolhatja a főzés minőségét.

 Tolja vissza a kosarat a légsütőbe.

Figyelem! Sose használja a légsütőt az ételtartó kosár vagy a kosártartó nélkül!

Figyelem! Ne érjen az ételtartó kosárhoz, a kosártartóhoz vagy a légsütő belsejéhez működés
közben vagy közvetlenül utána, mivel nagyon felforrósodhatnak. Kizárólag a fogantyújánál
fogja meg az ételtartó kosarat. Mindig használjon kesztyűt. Az eszköz forró!

 Fordítsa a hőmérséklet szablyozó gombot a kívánt főzési hőmérsékletre (lásd.
“Beállítások” rész ebben a fejezetben).

 Az eszköz bekapcsolásához fordítsa az időzítőt a kívánt főzési hőmérsékletre.
 A narancssárga bekapcsoló gomb fénye felvillan, majd a sütő elkezd gyorsan forró levegőt

generálni.
 Az időzítő számolni fogja a beállított sütési időből hátralévő időt.
 A zöld jelzőfény kikapcsol, amikor a beállított hőmérsékletet a sütő elérte.
 A sütési folyamat közben a zöld “HEAT ON” jelzőfény időszakosan ki/bekapcsol. Ez

szabályozza a beállított hőmérséklet fenntartását.
 Főzés közben kevés olaj vagy a hozzávalókból származó folyadék gyűlhet össze a

kosártartóban. Ez elvárható.
 Néhány recept a hozzávalók összerázását igényli a beállított idő felénél (lásd.

“Beállítások” rész ebben a fejezetben). A hozzávalók összerázásához óvatosan húzza ki a
kosarat a fogantyújánál fogva és gyengéden de határozottan rázza össze. Csúsztassa
vissza a kosarat és folytassa a főzést.


Megjegyzés: Mivel a gyors légtechnológia miatt azonnal visszahevíti a levegőt az eszközön
belül a kosár rövid idejű kihúzása nem befolyásolja a főzési folyamatot a forrólevegős sütés
közben.

Tipp: Néha érdemes a sütési folyamatot két részre osztani, amikor a recept szerint félidőben
össze kell rázni a hozzávalókat. Az időzítőt félidőre állítva így hangjelzést fog hallani a félidő
leteltekor, tudni fogja mikor kell összerázni a hozzávalókat. Kérjük vegye figyelembe, hogy
ekkor az időzítőt újra be kell állítani a következő félidőre.

Tipp: Ha az időzítőt a teljes főzési időre állítja, akkor nem fog kikapcsolni a főzési idő végéig. A
kosarat bármikor kihúzhatja a hozzávalók állagának ellenőrzése céljából. Az áramellátás
kikapcsol, majd folytatódik, amikor a kosártartót visszatolja az eszközbe. Vegye figyelembe,
hogy ebben az esetben a számláló nem áll le.

 Amikor hallja az időzítő csengetését, a beállított előkészítési idő lejárt. Használjon
kesztyűt, fogja meg és húzza ki a kosártartót az eszközből és helyezze hőálló felületre.

Megjegyzés: Bármikor kikapcsolhatja az eszközt. Ehhez állítsa az időzítőt “0”-ra vagy húzza ki
közvetlenül a serpenyőt.

 Ellenőrizze, hogy az ételek elkészültek-e. Ha nem készültek el, csak csúsztassa vissza a
kosarat az eszközbe és állítsa be az időzítőt pár extra percre.



Figyelem! Légsütés után a kosár, a kosártartó és a hozzávalók forróak lesznek! A légsütőben
a hozzávaló típusától függően gőz távozhat az eszközből. Legyen körültekintő és húzzon
sütőkesztűt biztonsága érdekében.

 Az ételtartó kosár kosártartóból való eltávolításához csúsztassa a védőfedelet és nyomja
meg a kosár eltávolító gombot.

Figyelem! Soha ne nyomja meg a kioldó gombot, hacsak nem a kosártartó egy sime, egyenes
és hőálló felületen pihen! A kosártartó forró folyadékot tartalmaz. FORRÁZÁSVESZÉLY!

 Fogja a kosarat a kogantyújánál fogva, ürítse ki az ételt egy tálba vagy tányérra.
 Tipp: A nagy és törékeny hozzávalók eltávolításánál használjon fogót a hozzávalók

kiemeléséhez a kosárból. Használjon hőálló véggel bevont fogókat vagy eszközöket,
mivel a fémből készültek felkarcolhatják a kosár bevonatát.

 Amikor egy adag étel elkészült, az okossütő kész egy újabb adag elkészítésére.

FONTOS: Ha azt észleli, hogy a ventilátor nem kezd el működni, amikor a termék elkezd főzni
(nincs hang vagy légáramlás), azonnal hagyja abba a használatot és vegye fel a kapcsolatot a
vevőszolgálattal.

OTTHON KÉSZÜLT SÜLTKRUMPLI ELKÉSZÍTÉSE

Az otthon készült sültkrumpli elkészítéséhez kövesse a következő utasításokat:
 Hámozza meg a burgonyát és vágja hasábokra.
 Alaposan mossa meg a krumplihasábokat és papírtörlővel szárítsa meg őket.
 Öntsön 1/2 evőkanál olajat egy tálba, tegye bele a krumplihasábokat és keverje össze

őket, amíg teljesen bevonja őket az olaj.
 A hasábokat kézzel vagy egy konyhai eszközzel távolítsa el a tálból, hogy a fennmaradó

olaj a tálban maradjon. Tegye a hasábokat a kosárba.

Megjegyzés: Ne döntse a tálat, hogy a krumplihasábokat a kosárba öntse. Helyezze át őket a
kezével vagy konyhai eszközzel kisebb adagokban, hogy megelőzze a visszamardó olaj
összegyűlését a serpenyő alján.
Légsüsse a krumplihasábokat a fenti leírás szerint. A legjobb eredmény érdekében ne süssön
500 grammnál több sültkrumplit adagonként.

BEÁLLÍTÁSOK

Az alábbi táblázat segít kiválasztani az alapbeállításokat a kívánt hozzávalók elkészítéséhez.

Megjegyzés: Vegye figyelembe, hogy ezek a beállítások javaslatok.

Tippek:
 Bármilyen étel, ami hagyományos sütőben elkészíthető, légsütőben is elkészíthető.
 Kisebb adagok összerázása a sütési idő felénél optimalizálja a végeredményt és segít

megelőzni, hogy a légsütőben készült étel nyers maradjon.
 A nagyobb mennyiségű hozzávalók csak kicsivel hosszabb elkészítési időt igényelnek; a



kisebb mennyiségű hozzávalók csak kicsivel kevesebb elkészítési időt igényelnek.
 Kisebb adagok összerázása a sütési idő felénél optimalizálja a végeredményt és segít

megelőzni, hogy az étel kevésbé sült maradjon.
 Ha valamennyi étel a kosár aljára ragad, gondoljon rá, hogy egy kis olajjal fújja be a

kosarat mielőtt belerakná a hozzávalókat a sütéshez.
 Ne készítsen nagyon zsíros hozzávalókat, mint például kolbászok, a légsütőben a zsír

lángra kaphat.
 A friss krumplihoz adjon hozzá egy kis olajat a ropogós végeredmény érdekében. Süsse a

hozzávalóit légsütőben az olaj hozzáadása után pár perccel. Az optimális mennyiség
ropogós sültkrumpli készítéséhez 500 g. Használjon előre elkészített tésztát a töltött
nassolnivalók gyors és könnyű elkészítéséhez. Az előre elkészített tészte rövidebb
előkészítési időt is igényel, mint a házi készítésű tészta. Helyezze a tepsit vagy
sütőedényt a légsütő kosarába, ha süteményt vagy omlettet szeretne sütni vagy ha
törékeny vagy töltött hozávalókat sütne. Az étel felmelegítésére is használhatja a légsütőt.
A hozzávalók felmelegítéséhez állítsa be a hőmérsékletet 150°C-ra maximum 10 percig.



Min-max
mennyiség

(g)

Idő
(perc)

Hőmérséklet
(°C)

Összerázás Extra
információ

Burgonya & sültek
Vékony fagyasztott

sültkrumpli
250 - 700 g 9-16 200 Szükséges

rázni
Vastag fagyasztott

sültkrumpli
250 - 700 g 11-220 200 Szükséges

rázni
Házi készítésű
sültkrumpli
(8x8 mm)

250 - 800 g 18-25 200 Szükséges
rázni

Adjon hozzá
1/2 evőkanál

olajat
Házi készítésű
krumplidarabok

250 - 800 g 18-22 180 Szükséges
rázni

Adjon hozzá
1/2 evőkanál

olajat
Házi készítésű
krumpli kockák

250 - 750 g 12-18 180 Szükséges
rázni

Adjon hozzá
1/2 evőkanál

olajat
Röszti 200 g 15-18 180 Szükséges

rázni
Burgonya gratin 500 g 15-18 180 Szükséges

rázni
Hús & szárnyas

Steak 100-500 g 8-12 180
Hamburger 100-500 g 7-14 180
Kolbász roló 100-500 g 13-15 200
Csirkecomb 100-500 g 18-22 180
Csirkemell 100-500 g 10-15 180

Nassolnivalók
Tavaszi tekercs 100-450 g 8-10 200 Szükséges

rázni
Használjon
elősütött
terméket

Fagyasztott
csirkefalatok

100-500 g 6-10 200 Szükséges
rázni

Használjon
elősütött
terméket

Fagyasztott halrudak 100-450 g 6-10 200 Használjon
elősütött
terméket

Fagyasztott rántott
sajt

100-450 g 8-10 180 Használjon
elősütött
terméket

Fagyasztott
zöldségek

100-450 g 10 160 Szükséges
rázni

Használjon
elősütött
terméket

Sütés
Sütemény 300 g 20-25 160
Quiche 400 g 20-22 180
Muffin 300 g 15-18 200

Édes nassolnivalók 400 g 20 160



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

 Bizonyosodjon meg róla, hogy az eszközt minden használat után megtisztítja!
 Kapcsolja kikapcsolt állásba az eszközt a vezérlőpulton található gomb OFF pozícióba

való kapcsolásával. Tisztítás előtt húzza ki az eszközt a konnektorból és hagyja teljesen
lehűlni.

 A kosár és a kosártartó tisztítható forró vízzel és mosogatószerrel vagy mosogatógépben.
Ne hasznlájon fém konyhai eszközöket vagy maró hatású tisztítószereket a tisztításhoz,
mivel ez károsíthatja a tapadásmentes bevonatot. Alaposan öblítse el és szárítsa meg
tisztítás után.

 A ráégett étel eltávolításához töltse fel a kosarat forró szappanos vízzel. Tegye a
serpenyőt a kosárba és áztassa őket körülbelül 10 percig mielőtt elmosogatná.

Váz alatti takarítás:

 Törölje ki az eszköz belsejét egy nedves ronggyal vagy szivaccsal. Szárítsa meg egy
papírtörlővel.

 Soha ne használjon mró hatású vegyszereket a belső részeken.

 Soha ne merítse vízbe az eszközt és bizonyosodjon meg róla, hogy az légsütő felső
részén sem található víz vagy folyadék lecsapódás.

 Tisztítsa meg a melegítő részt a légsütő belsejében egy tisztítókefével, hogy
eltávolíthasson bármilyen ételmaradékot.

A légsütő külső részének tisztítása:

Törölje le egy nedves ronggyal vagy szivaccsal. Törölje szárazra.

SOHA ne használjon fém dörzsölőt, fémes tisztítópárnát vagy maró hatású tisztítókat, mivel
károsíthatják a felületet.

Bármilyen más szolgáltatást a hivatalos vagy meghatalmazott szolgáltató végezhet.

NE MERÍTSE VÍZBE VAGY MÁS FOLYADÉKBA A LÉGSÜTŐT!



HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma Lehetséges ok Megoldás
A légsütő nem működik Az eszköz nincs bedugva. Dugja be a konnektorba.

Nem állította be az időzítőt. Fordítsa az időzítő gombját a
kívánt elkészítési időre, hogy az

eszköz bekapcsoljon.
A kosártartó nincs megfelelően

lezárva.
Nyomja a kosártartót a légsütőbe

megfelelően.
A légsütővel készült ételek nem

készültek el.
Túl sok étel van a kosárban. Tegyen kisebb adagokat a

kosárba. A kisebb adagon jobban
átsülnek.

A hőmérséklet túl alacsony. Fordítsa a hőmérsékletszabályzók
a kívánt hőmérsékletre.

A főzési idő túl rövid. Fordítsa az időzítőt a kívánt
elkészítési időre (lásd.
“Beállítások” rész).

A sült nassolnivalók nem
ropogósak, miután elkészültek a

légsütőben

Olyan fajta nassolnivalót használt,
amit hagyományos olajsütőben

kell elkészíteni.

Használjon olyan nassolnivalókat,
melyek sütőben süthetők, vagy

vékonyan kenje meg őket olajjal a
ropogósabb eredmény

érdekében.
Nem tudom megfelelően
becsúsztatni a kosarat az

eszközbe.

Túl sok étel van a kosárban. Ne töltse telel a kosarat, a
maximum értékeket a a fenti

“Beállítások” táblázat tartalmazza.
A kosár nincs megfelelően a

kosártartóba helyezve.
Nyomja le a kosarat a

kosártartóban, amíg egy rövid
kattanást hall.

Fehér füst jön ki az eszközből. Zsíros hozzávalókat készít az
eszközben.

Amikor zsíros hozzávalókat készít
a légsütőben, nagy mennyiségű
olaj szivárog a serpenyőbe. Az
olaj fehér füstöt generál és a
serpenyő lehet, hogy jobban

felmelegszik, mint általában. Ez
nem befolyásolja az eszközt vagy

a végeredményt.

Az ezzel a szimbólummal ellátott összes termék elektromos és elektronikus
berendezés hulladék (2012/19/EU hulladékkezelési irányelvben), amely nem
keverhető háztartási hulladékkal. Ehelyett védenie kell az emberi egészséget
és a környezetet úgy, hogy a használt berendezéseit a kormány vagy a helyi
hatóságok által kijelölt, az elektromos és elektronikus berendezések

hulladékainak újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A helyes ártalmatlanítás és
újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt
  lehetséges negatív következményeket. Kérjük, forduljon a telepítőhöz vagy a helyi
hatóságokhoz az ilyen gyűjtőhelyek helyével, valamint feltételeivel kapcsolatban.
A terméken vagy a csomagolásán lévő szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék nem kezelhető
háztartási hulladékként. Ehelyett a megfelelő elektromos és elektronikus berendezések
újrahasznosítását végző gyűjtőhelyen kell leadni.


