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ÖN A ZEPTER INTERNATIONAL INNOVATÍV ÉS EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDOT 
SZOLGÁLÓ TERMÉKEINEK EGYIKÉT VÁLASZTOTTA! 
A Zepter a kezdetektől fogva elkötelezetten dolgozott azon, hogy ügyfelei életminőségét javítsa, és hogy a mindennapjaik szerves 
részévé váljon. Az elmúlt harminc év során a Zepter egy globális vállalattá nőtte ki magát, amely kiemelkedő sikereket ért el több, 
mint 60 országban és 5 kontinensen.
A Zepter International szakértőkből és kutatókból álló csapata segítségével jelentős egészségügyi és életminőség-javító 
innovációkat mutatott be életünk számos területén, eljuttatva termékeit azokhoz, akiknek a leginkább szükségük van rájuk – 
olyan emberekhez, mint Ön. 
Az egészséges ételkészítést olyan termékeink képviselik, mint a szabadalmaztatott Zepter Masterpiece főzőrendszer, valamint az 
elegáns és sokoldalú Zepter Home Art kiegészítők széles választéka, amelyeket már számos háztartásba juttattunk el.
Ezeken felül a divatos TableArt és Tableware termékcsaládok is azt mutatják meg, hogy a Zepter International milyen módon 
igyekszik jobbá tenni az életünket.
A Zepter nyolc üzemben folytat termelést - Németországban, Olaszországban, és Svájcban – ahol a legmodernebb technológiával 
készülnek a csúcsminőségű Zepter termékek. 
A  lassú facsarási rendszert (Slow Extraction System) használ. Ez egy innovatív és okos kétlépcsős folyamat, amely 
összenyomja, majd finoman préseli ki a gyümölcsöket és zöldségeket ahelyett, hogy ledarálná őket, teljesen megőrizve ezáltal az 
élelmiszerek tápanyagait. Ahhoz, hogy a vitaminok és a tápanyagok épségben megmaradjanak, egyenletesen kell kinyernünk a 
levet, hogy ne juttassunk hőt és levegőt a rostokba. 
Egy sokoldalú gyümölcsfacsaró a természetes és egészséges életmódért.       

GRATULÁLUNK!
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Az útmutatóban egyes fontos részletekre a következőképpen hívjuk fel a figyelmet:
VIGYÁZAT!
A biztonság érdekében legyen óvatos.

FIGYELEM!
Az ilyen megjegyzések kiegészítő információkat és hasznos tanácsokat tartalmaznak a készülék megfelelő használatával 
kapcsolatban. 

A készülék helyes használata, tisztítása, és karbantartása érdekében kérjük figyelmesen olvassa el és kövesse ezeket az 
utasításokat.

1.1  ÜZEMELTETÉSI KÖRÜLMÉNYEK
A normál üzemeltetés maximális környezeti hőmérséklete +60°C; az átlaghőmérséklet ne haladja meg a +35°C-ot egy adott 
24 órás periódus alatt. Az ajánlott legalacsonyabb környezeti hőmérséklet +5°C.

A környező levegő legyen tiszta; a relatív páratartalom ne haladja meg az 50%-ot a maximális +60°C-os hőmérséklet mellett.

Alacsonyabb környezeti hőmérséklet esetén elfogadható a magasabb relatív páratartalom (pl. +20°C mellett 90%).

Tárolja a  gépet száraz, pormentes, és hűvös helyen, ahol a gyermekek nem férnek hozzá.

Ne működtesse a készüléket egyszerre 20 percnél hosszabb ideig. 20 perc után a készüléket hagyni kell lehűlni. Kb. 1 kg zöldség 
és/vagy gyümölcs kifacsarása után öntsön némi vizet az adagolótölcsérbe, hogy kimossa a rostokat és elkerülje facsaróspirál 
eldugulását.

1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
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1.2  FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
01.  Ez a használati útmutató a berendezés fontos tartozéka. Olvassa el figyelmesen a jelen
  útmutatóban található összes utasítást és biztonsági figyelmeztetést, mivel azok 
 fontos információkkal szolgálnak a készülék használatával és karbantartásával   
 kapcsolatban. Tartsa meg az útmutatót, hogy később is fel tudja lapozni!
02. A csomagolás eltávolítása után győződjön meg róla, hogy a készülék sértetlen.
03.  Amennyiben valamilyen információ nem egyértelmű, ne kezdje használni a készüléket, 
 hanem forduljon a Zepter szakképzett munkatársaihoz.
04.  Mielőtt csatlakoztatná a berendezést a hálózathoz, győződjön meg róla, hogy az    
 adattáblán szereplő értékek egyeznek az Ön elektromos hálózatának jellemzőivel.
05. Különféle adapterek, elosztók, és/vagy hosszabbítók használata általában nem  
 javasolt; amennyiben nem tudja elkerülni ezek használatát, mindenképpen szabványos, 
 az aktuális biztonsági előírásoknak megfelelő adaptereket és hosszabbítókat válasszon. 
06. Amennyiben az elektromos kábel sérült, azt ki kell cseréltetni egy hivatalos Zepter  
 Szervizben a balesetveszély elkerülése érdekében. 
07. Ne használja a készüléket abban az esetben, ha magán a készüléken vagy az   
 elektromos kábelen bármilyen sérülés észlelhető. Minden javítási munkával az Önhöz  
 legközelebb eső Zepter Szervizközpontot keresse fel. 
08. TILOS a készüléket nedves kézzel a konnektorba dugni, vagy onnan kihúzni.
09. TILOS a készüléket magánál a készüléktestnél vagy az elektromos kábelnél fogva 
 kihúzni a konnektorból.
10. TILOS az elektromos kábelt lelógatni az asztalról vagy meleg felületekhez közel helyezni.
11. Vészhelyzet esetén húzza ki a készüléket a hálózatból.
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HU12.  TILOS a  gépet szélsőséges időjárásnak, például esőnek, jégesőnek,   
       hónak, szélnek, stb. kitenni.    
13.  TILOS a  gépet robbanásveszélyes, fokozottan gyúlékony anyagok, gáz,  
       vagy nyílt láng közelében használni.
14.  A berendezést 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi,   
 vagy szellemi képességgel bíró személyek, illetve a megfelelő tapasztalatokkal és  
 ismeretekkel nem rendelkező személyek felügyelet mellett használhatják, valamint  
 abban az esetben, ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és   
 az esetleges veszélyekről. A készülékkel nem játszhatnak gyermekek. A tisztítást és a  
 karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
15.  A készüléket csak a rendeltetésének megfelelő, illetve a kezelési útmutatóban leírt  
 feladatokra (pl. léfacsarás) szabad használni. A gyártó nem vonható felelősségre a nem  
 megfelelő, helytelen, vagy ésszerűtlen használatból eredő károkért.
16.  TILOS a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba meríteni az áramütések elkerülése  
 érdekében. 
17.  TILOS a készüléket vagy az elektromos kábelt folyó víz alá tartani.
18.  TILOS a készüléket a szabadban használni.
19.  TILOS használat közben az ujjunkat vagy bármilyen egyéb tárgyat a lékiöntő nyílásba 
 helyezni. Amennyiben egy ételdarab elakad, használja a nyomót vagy egy másik   
 gyümölcsdarabot a kiszabadításához.  Ha ez nem lehetséges, kapcsolja ki és szedje  
 szét a készüléket, hogy a beragadt ételdarabokat eltávolítsa. 
20. Használat előtt mindig győződjön meg róla, hogy a készülék teljesen össze van rakva.
21.  Minden esetben kapcsolja ki a készüléket használat után.
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1.3 HULLADÉKKEZELÉS
 Azt javasoljuk, hogy felhasználási ciklusa végén tegye a készüléket biztonságossá az elektromos kábel levágásával. 
Ezt csakis az után tegye meg, hogy a készüléket kihúzta a hálózatból!
A készüléket ne egyszerű háztartási hulladékként kezelje, hanem adja le az ilyen eszközök gyűjtésére szakosodott helyek egyikén, 
ahol szakszerűen kezelik és gondoskodnak az újrahasznosításáról. Ezzel nagyban hozzájárulhat a környezetünk megóvásához!

2. KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Távolítsa el (húzza ki) a dobot az 
adagolótölcsérrel együtt. 
Győződjön meg róla, hogy az adagolótölcsér 
a „zárva” (close) állásban van. 

Kapcsolja ki a készüléket
VIGYÁZAT!
Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a 
konnektorból.

Forgassa az adagolótölcsért az óra 
járásával ellentétes irányba a „NYITVA” 
(OPEN) állásba és nyissa ki.

Lékiöntő 
nyílás

21 3

4

Vegye ki a facsaróspirált a dobból és szedje szét. Forgassa a facsaróspirál 
felső részét az óra járásával ellentétes irányba a felső és az alsó rész 
szétválasztásához. 

Távolítsa el a gumibélést a facsaróspirál 
belső részéről.

KI (OFF)
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A fő készüléktestet nedves, puha 
ronggyal tisztítsa.
Figyelem!
A fő készüléktestet soha ne merítse vízbe 
és/vagy mossa meg folyó víz alatt!

9

7

Használat után a kefe segítségével 
tisztítsa ki alaposan a facsaróspirált. 
Megjegyzés 
Ne használjon olyan mosószereket, 
amelyek szerves oldóanyagokat, fehérítőt, 
klórt, benzolt, vagy súrolószereket 
tartalmaznak.

Használja a kefe nyelét a dob nyílásaiba 
beragadt maradékok eltávolítására.

Ahhoz, hogy hozzáférjen a dob belső 
részeihez, először el kell távolítani a 
gumibéléseket. 

Mosogatógépekre vonatkozó 
utasítások
A facsaróspirál, az adagolótölcsér, és 
a dob moshatóak mosogatógépben. 
1. Vegye ki a facsaróspirált és távolítsa 
el a spirálról a gumibéléseket.
2. Mindegyik alkatrészt mossa el folyó 
víz alatt és távolítsa el a maradékokat 
ha szükséges.
Megjegyzés: használja a kefét a 
beragadt darabok eltávolítására.
3. Tegye mindegyik alkatrészt a 
mosogatógépbe.
Figyelem!
Soha ne tegye a fő készüléktestet 
a mosogatógépbe. A készüléktest 
tisztításához kizárólag nedves, puha 
rongyot használjon.

6

Minden alkatrészt alaposan szárítson 
meg. 
Figyelem!
Ne szárítsa a készüléket vagy annak 
valamely részét hősugárzóval. 

10

8
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Dob

Rostnyílás

Lékiöntő nyílás

Fő készüléktest

Tisztítókefe

3. TERMÉKJELLEMZŐK

Adagolótölcsér

2 db kiöntő Nyomó

Gyümölcsfacsaró szűrő
Friss alapanyagokhoz

Fagyasztott alapanyagokhoz

Facsaróspirál

Őrlő szűrő

Juice
Cap
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HU4. TECHNIKAI ADATOK

Terméknév

Termékkód TF-999F

Feszültség 220 V - 240 V~

Frekvencia 50/60 Hz

Áramfogyasztás 150 W

Fordulatszám 54 fordulat/perc (normál üzemben)
(32 f/p 20N.m-en)

Elektromos kábel hossza 120 cm

Motor egyenáramú villanymotor

Súly 4.7 kg

Méretek 190x199x459 mm 
(Szél. x Hossz x Mag. mm)

Zajszint 65 dB(A)

Általános használati idő Rövid időintervallumú üzemeltetés, maximum 
20 percig

Származási ország Koreai Köztársaság 

45
9 

m
m

190 mm 199 mm
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Helyezze a dobot a fő 
készüléktestre.
Nyomja le a dobot ütközésig.

Helyezze a facsaróspirált 
a dob közepébe.

Rakja össze a facsaróspirált; 
forgassa a felső részét órajárással 
megegyező irányba egészen 
addig, amíg kattantást nem hall.
Megjegyzés: Győződjön meg 
róla, hogy a felső rész „ZÁRT” 
(CLOSE) pozícióban van.

Az adagolóspirál rögzítéséhez 
forgassa azt az óramutató járásának 
megfelelő irányba a dobon.

Dob

Fő készüléktest

Facsaró
Spirál

Figyelem!
Győződjön meg róla, hogy az 
adagolótölcsér „ZÁRT” (CLOSE) állásban 
van. Az adagolótölcséren és a dobon lévő 
pontoknak egy vonalban kell lenniük. 

FO
N

TO
S

FO
N

TO
S

5.1  ÜZEMBEHELYEZÉS
5. HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Megjegyzés: Első használat előtt mossa le azokat az alkatrészeket, amelyek étellel érintkeznek.

FONTOS MEGJEGYZÉS!
A készüléket mindig száraz, stabil, 
vízszintes felületen használja.
Mindkét nyílás (lé/rost nyílások) alá 
helyezzen kiöntőedényt.
Használat előtt mindig győződjön 
meg róla, hogy a készülék teljesen 
össze van szerelve.
Az adagolótölcsért mindig illessze 
a helyére és zárja le. 

Dugja be az elektromos kábelt a 
hálózatba.

4

Adagolótölcsér
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Kezelőgombok
➤   Az „ON” elindítja a készüléket.
➤   A „VISSZA” (REV) ellenkező irányba 

mozgatja a motort. Akkor használja 
ezt a gombot, ha valami elakad a 
facsarógépben.

       Ezzel a funkcióval el tudja távolítani   
    a beragadt ételdarabokat.
➤   Az „OFF” leállítja a készüléket.  
      A készülék leállításához tegye a      
      gombot középállásba. 

Kép 1. Kép 2.

Alaposan mossa meg a gyümölcsöket és/vagy 
zöldségeket mielőtt betöltené őket a gépbe.
A különféle magvakat facsarás előtt áztassa/puhítsa 
12-24 órán keresztül. Facsarás előtt távolítson el 
minden kemény szárat, héjat, és magot (zöldségekből 
és gyümölcsökből), hogy óvja a készüléket és elkerülje 
a dugulásokat. Töltsön egy adagnyit a facsarásra szánt 
ételekből az adagolótölcsérbe (Kép 1.).
Zöldfűszerek, illetve leveles zöldségek esetén, mint pl. 
spenót, kelkáposzta, káposzta, stb., mindig használja a 
nyomót a hozzávalók betöltéséhez (Kép 2.).
Figyelem!
TILOS facsarásra betölteni jeget vagy nyers magvakat.
TILOS a mellékelt nyomón kívül bármilyen más eszközt 
használni a betöltéshez.
TILOS az ujjunkat vagy bármilyen más tárgyat a rost- és 
lékiöntő nyílásokba dugni működés közben. 
Megjegyzés
Az túlzottan erőteljes töltés/nyomás nem gyorsítja fel 
a facsarást és a dob túlfolyásához vezethet. Kb. 1 kg 
gyümölcs/zöldség kifacsarása után ajánlatos némi vizet 
tölteni az adagolótölcsérbe, hogy kimossuk a rostokat. 

Kikapcsolás előtt hagyja teljesen kiürülni a 
készüléket. 
Kapcsolja ki a készüléket. Tegye a kapcsolót 
középső, vagyis „OFF” állásba. 
Figyelem!
TILOS nedves kézzel a kapcsolóhoz nyúlni!
Húzza ki az elektromos kábelt a konnektorból!
Tisztítsa ki a Morejuice-t közvetlenül a 
használat után.
Ld. a 2. fejezetet (Karbantartás és Tisztítás)
Megjegyzés
A maradékokat hűtőben tárolja.

TIPPEK A ROSTOK FELHASZNÁLÁSÁRA!
Ne dobja ki a rostokat facsarás után!
A  -ból távozó rostok 
értékesek és hasznos tápanyagokat 
tartalmaznak. A rostokat sokféle receptben 
lehet alkalmazni desszertek és/vagy ínyenc 
ételek készítésekor.

5.2  HOGYAN HASZNÁLJUK?
BE (ON)

BE 
(ON)

VISSZA (REV)

VISSZA 
(REV)

KI (OFF)

ON

ON

REV

REV

OFF

FONTOS INFORMÁCIÓ 
fagyasztott desszertek 
készítéséhez!
Miután kivette a gyümölcsöket 
a mélyhűtőből, hagyja őket szo-
bahőmérsékleten fölengedni 5-10 
percig. Töltse fel a készülék dobját 
félig (az alapanyagok ne lepjék el 
teljesen a zúzóhálót) ízlés szerinti 
gyümölcsökkel.
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Amennyiben az Ön  gépe nem működik megfelelően, tekintse át az alábbi listát a lehetséges megoldásokért. Ha a hibát nem 
tudja elhárítani, keressen fel egy Zepter Szervizközpontot.

6. HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma Ellenőrizze, hogy... Lehetséges megoldások

A termék nem működik.

• Az elektromos kábel csatlakoztatva van? Ellenőrizze, hogy az elektromos kábel egy 220-240V feszültségű, váltakozó 
áramú, 50/60 Hz frekvenciájú fali konnektorba van-e bedugva.

• A készüléket megfelelően rakta össze? Rakja össze a készüléket az utasításoknak megfelelően (ld. 96. oldal). 

• Van áram a házban? Rakja össze a készüléket az utasításoknak megfelelően (ld. 96. oldal).

•  Használta-e a készüléket 20 percnél hosszabb ideig? Ha 20 percnél tovább szeretné használni a készüléket, akkor kapcsolja ki és 
hagyja lehűlni egy órán keresztül.

A lé túl híg vagy túl sűrű.

•  Megfelelően illesztette be a gumibéléseket? Illessze be a gumibéléseket az utasításoknak megfelelően (ld. 93. oldal, 8. kép)

•  Friss alapanyagokat használt?
Túlérett gyümölcsök vagy zöldségek beleragadhatnak a készülékbe. Ha 
túlérett alapanyagokat szeretne használni, facsarás előtt áztassa be őket 
ásványvízbe legalább 10 percig. 

•  Túl sok alapanyagot vagy 
  valami oda nem illő dolgot töltött a készülékbe?

Ne töltsön folyadékot vagy túl sok alapanyagot a készülékbe. 
Percenként nagyjából 250 g zöldség/gyümölcs kifacsarását javasoljuk.

1 kg gyümölcs vagy zöldség kifacsarása után ajánlatos kimosni a készüléket.
Amennyiben a dob túlcsordul, szedje szét a készüléket és mossa ki a 2. fejezet-
ben (Karbantartás és Tisztítás) leírtak szerint.

A dob fedele nehezen nyílik. •  Hogyan próbálta kinyitni a dob fedelét? Nyomja meg a „VISSZA” (REV) gombot és forgassa a dobot „NYITVA” („OPEN”) 
állásba. Kövesse a dob kinyitásával kapcsolatos utasításokat.

Amennyiben a készülék működésképtelenné válik, 
kövesse az alábbi lépéseket

1. Kapcsolja ki a készüléket
2. Működtesse a készüléket néhány másodpercig fordított („VISSZA” (REV)) üzemmódban.
3. Próbálja újra normál üzemmódban használni.
4. Ha a „VISSZA” (REV) üzemmód nem válik be, kapcsolja ki és szedje szét a gépet.
Ezután rakja össze újra az utasításoknak megfelelően.
5. Indítsa el újra a készüléket.

FIGYELEM! NE ÉRJEN A KAPCSOLÓHOZ NEDVES KÉZZEL!

BE (ON)

VISSZA (REV) 

KI (OFF)
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A készülék használat közben leáll. •  Erőltetett ételt a facsarógépbe? Ne töltsön be túl sok alapanyagot.

•  Az alapanyagokat kemény magokkal 
  együtt töltötte be?

Tartsa nyomva a „VISSZA” (REV) gombot 2-3 másodpercig, majd nyomja meg 
újra az „ON” gombot. Ha a fenti lépéseket követően a facsaróspirál nem forog, 
ne használja tovább a készüléket. Állítsa le, szedje szét, és tisztítsa ki. Ezek 
után rakja össze és használja tovább.

A motor remeg és nagyon hangos. •  Megfelelően rakta össze a készüléket és 
  annak egyes részeit?

Megfelelő összerakás mellett a készülék abban az esetben szokott zajos 
lenni, ha túlérett gyümölcsöket és zöldségeket facsarunk vele. Kapcsolja ki és 
tisztítsa ki a dobot.

A készüléket csak arra szabad használni, amire tervezték, tehát otthoni léfacsarásra. 
A gyártó nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amely nem megfelelő, helytelen, vagy ésszerűtlen használatból ered.
Minden háztartási gépünk szigorú minőségellenőrzésen ment keresztül, a gyártási hibákra jótállás vonatkozik.
A jótállási időszak a termék, szállítólevélen feltüntetett átvételi időpontjával kezdődik.
A jótállás érvényesítéséhez igazolni kell az eredeti vásárlást, tehát az eladáshoz kapcsolódóan kiállított számlát fontos megőrizni. 
A jótállás időszakot illetően a helyi hatályos törvények és rendeletek az irányadók.
A jótállási időszakon belül a gyártó a gyártási hibásnak bizonyuló alkatrészek javítását vagy cseréjét díjmentesen vállalja.
Azokat a hibákat, amelyek nyilvánvalóan nem anyag- vagy gyártási hibából erednek, kivizsgáljuk a Zepter Szervizközpontban vagy cégünk 
központjában és a keletkezett hiba függvényében állapítjuk meg a javítás árát. 

A jótállás kizárólag akkor érvényes, ha:
• A készülék anyaghibás vagy gyártási hibás.
• Nincs nyoma vásárló által okozott külső sérüléseknek, illetve nincsenek a készülékben a gyáritól eltérő, idegenek által beépített alkatrészek.
• Kizárólag a -hez tervezett kiegészítőket használtak.
• A -t nem töltötték túl és nem ütögették, illetve nem törték szét.

A jótállás nem vonatkozik:
• Az alkatrészek természetes használódására, kopására.
• Szállításból, nem megfelelő használatból, illetve gondatlan és/vagy helytelen használatból eredő károkra.
• Házilag szerelt, átalakított készülékekre.
• Azokra a készülékekre, amelyeket nem a rendeltetésüknek megfelelően használtak.
• Olyan károkra, amelyek a biztonsági előírások és a Használati Útmutató utasításainak figyelmen kívül hagyásából adódnak.
• Olyan javításokból és karbantartásból származó károkra, melyeket nem a kijelölt szervizben végeztek el. 

7. JÓTÁLLÁSI INFORMÁCIÓK
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E garancia nem változtat a fogyasztó törvényes jogain, illetve a forgalmazóval szembeni és az eladási/vásárlási megállapodásból fakadó jogain, 
melyekről a hatályban lévő és ide vonatkozó nemzeti törvények rendelkeznek.
Vonatkozó nemzeti törvények hiányában e garancia marad a fogyasztó egyedüli és kizárólagos jogorvoslati lehetősége, és a gyártó nem vonható 
felelősségre semmi olyan közvetett vagy közvetlen kárért, amely ezen termék explicit vagy implicit garancia-feltételein túlmutat.
A gyártó felelőssége a vásárló által ténylegesen kifizetett vételáráig terjed, azon túl viszont nem. 

FIGYELEM! Amennyiben a termék megvásárlása után a sorozatszámot tartalmazó címkét eltávolítják vagy az nem olvasható, a gyártó fenntartja 
a jogot a jótállási szolgáltatás elutasítására. Ha bármilyen megjegyzése vagy kérdése van a készülék működésével vagy a jótállással kapcsolatban, 
kérjük forduljon a Zepter Szervizközponthoz.

A  a következő európai irányelveknek felel meg:
a) Az Európai Bizottság 2014/35/EU számú, korlátozott feszültségtartományon belüli üzemeltetésre tervezett elektromos 
eszközökre vonatkozó irányelvének és kiegészítéseinek.
b) Az elektromágneses kompatibilitásról szóló 2014/30/EU irányelvnek és kiegészítéseinek.
Az EC megfelelőségi nyilatkozat garantálja, hogy a készülék biztonságos és átesett a szükséges bevizsgáláson és 
tesztelésen, így minden vonatkozó szabványnak, irányelvnek, és szabálynak megfelel. 
A Vámunió 020/2011-es számú, 
„Technikai eszközök elektromágneses kompatibilitásáról” 
szóló műszaki szabályait a Vámunió Bizottsága a 879-es számú döntés keretében fogadta el 2011. december 9-én. 
A Vámunió 004/2011-es számú, 
„Alacsonyfeszültségű eszközök biztonságáról” 
szóló műszaki szabályait a Vámunió Bizottsága a 768-as számú döntés keretében fogadta el 2011. augusztus 16-án. 

8. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Ez a jelzés a terméken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy élettartama végén a terméket nem egyszerű háztartási hulladékként 
kell kezelni, hanem az erre kijelölt helyen és módon kell elhelyezni a helyi hatósági előírásoknak megfelelően. A 2012/19/EU 
irányelvnek megfelelően igénybe veheti a hivatalos WEEE hulladékgyűjtő szolgálatot is. 
Az elektromos eszközök egyes részeinek szelektív gyűjtése segít megelőzni a környezetszennyezés káros hatásait és csökkenti 
azokat a veszélyforrásokat, amelyek megfelelő hulladékkezelés hiányában ártalmasak lehetnek az emberek egészségére. 
Ezen felül lehetővé teszi az anyagok újrafelhasználását, így nyersanyagokat és energiát takaríthatunk meg. 
A gyűjtésre, szelektálásra, és az újrafelhasználásra vonatkozó részletes információkért keresse a WEEE begyűjtő szolgáltatás 
üzemeltetőjét vagy a Zepter Szervizközpontot. 

9. HULLADÉKKEZELÉSI INFORMÁCIÓK


