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KÖRFŰRÉSZ 1800W 
POWX0550 

1 BERENDEZÉS 
A körfűrészt fa alapanyagú munkadarabok fűrészelésére tervezték. A gép csak jobbkezes 
alkalmazásra alkalmas. Álló helyzetben történő alkalmazásra nem alkalmas. Nem 
kereskedelmi célú használatra tervezték. 

VIGYÁZAT! A saját biztonsága érdekében figyelmesen olvassa el az alábbi 
kezelési utasítást és az általános biztonsági utasításokat. A berendezést 
kizárólag az alábbi utasításokkal együtt lehet továbbadni. 

2 LEÍRÁS (A. ÁBRA) 
1. Be-/Kikapcsoló gomb 
2. Reteszelőgomb 
3. Porelszívó kimenet 
4. Fűrészlap mélység-beállító skála 
5. Vágásmélység-beállító gomb 
6. Kiegészítő fogantyú 
7. Főfogantyú 
8. Skála gérvágási szög beállításához 
9. Reteszelőkar szögbeállításhoz 
10. Fűrészsaru 

11. Beállítócsavar a párhuzamos 
vezetőhöz 

12. Párhuzamos vezető 
13. Lézer be/ki kapcsoló 
14. Lézer 
15. LED 
16. Alsó védőburkolat 
17. Alsó védőburkolat karja 
18. Reteszelőcsavar 
19. Porelszívó adapter 

3 CSOMAGOLÁS TARTALMA 
 Távolítsa el a csomagolóanyagokat. 
 Távolítsa el a csomagolás fennmaradó részét és a szállítási támasztóelemeket (ha van 

ilyen). 
 Ellenőrizze a csomag tartalmának teljességét. 
 Ellenőrizze a készüléket, a hálózati vezetéket, a hálózati csatlakozót és a többi tartozékot, 

hogy azok a szállítás során nem sérültek meg. 
 Amennyiben lehetséges őrizze meg a csomagolóanyagot a jótállási időszak végéig. Majd 

a helyi hulladékeltávolítási előírásoknak megfelelően távolítsa el azokat. 

FIGYELMEZTETÉS: A csomagolóanyag nem játékszer! Ne engedje, hogy a 
gyermekek műanyag zsákokkal játszanak, mert az fulladásveszélyt okozhat! 

1 x villáskulcs 
1 x csúszósín 

1 x fűrészlap 
1 x Porelszívó adapter 

Ha hiányzó, vagy sérült alkatrészt észlel, kérjük lépjen kapcsolatba a 
forgalmazóval. 
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4 JELZÉSEK 
A jelen kezelési utasításban és/vagy a készüléken a következő jelzéseket alkalmaztuk:: 

 

Személyi sérülésre vagy a 
készülék sérülésének 
veszélyére szóló felhívás.  

Az európai irányelv(ek) szükséges 
követelményei szerint 

 

Használat előtt olvassa el a 
kezelési utasítást! 

 

II. osztályú gép – Dupla szigetelés 
– Nincs szükség földelt dugó 
alkalmazására. 

 
Mindig viseljen kesztyűt! 

 

Mindig viseljen szemvédőt! 

5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK 
Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és minden utasítást. A figyelmeztetések és 
utasítások betartásának elmulasztása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat. 
Őrizze meg a figyelmeztetések és utasítások leírását jövőbeni hivatkozás céljából. A 
figyelmeztetésekben előforduló berendezés (power tool) kifejezés a hálózatról működtetett 
(vezetékes) berendezésre, vagy az elemes (vezetékmentes) berendezésre utal. 

5.1 Munkakörnyezet 
  A munkaterületét tartsa tisztán és rendben. A rendetlenség és a megvilágítatlan 

munkaterületek balesetekhez vezethetnek. 
 Ne működtesse az eszközt robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, 

gázok és por található. Az elektromos működtetésű szerszámok szikrázhatnak, ezek 
pedig meggyújthatják a port vagy gőzöket. 

 Az elektromos működtetésű szerszám használata közben ne tartózkodjanak a közelében 
gyerekek és más személyek. Ha megzavarják, elvesztheti a felügyeletet az eszköz felett. 

5.2 Elektromos biztonság 

Mindig ellenőrizze, hogy a tápellátás megfelel-e az adattáblán feltüntetett 
feszültségnek. 

 A csatlakozódugónak illeszkednie kell a tápaljzatba. A hálózati csatlakozódugó 
semmiképpen nem alakítható át. Ne használja az adapter-csatlakozót más földelt 
eszközökkel együtt. Az eredeti csatlakozódugók és megfelelő tápaljzatok révén 
csökkenthető az elektromos áramütés veszélye. 

 Kerülje az érintkezést földelt felületekkel, például csővezetékekkel, fűtőkészülékekkel, 
tűzhelyekkel és hűtőkkel. Az áramütés kockázata nő, ha a teste földelt. 

 Az eszközt tartsa távol az esőtől vagy a nedvességtől. Ha víz szivárog az elektromos 
készülékbe, az növeli az elektromos áramütés kockázatát. 

 Ne a kábelt használja az eszköz szállításához vagy felakasztásához, és a csatlakozót ne 
a kábel meghúzásával távolítsa el a tápaljzatból. A tápkábelt tartsa távol hőtől, olajtól, éles 
élektől vagy az eszköz mozgó alkatrészeitől. A sérült vagy összegubancolódott tápkábelek 
növelik az áramütés kockázatát. 

 Ha kültéren használja az elektromos működtetésű szerszámot, akkor csak kültéri 
használatra jóváhagyott hosszabbító kábeleket használjon. A kültéri használatra alkalmas 
hosszabbító kábel használata csökkenti az elektromos áramütés kockázatát. 

 Ha elkerülhetetlen a készülék nedves helyen történő alkalmazása, akkor használjon áram-
védőkapcsolóval (RCD) védett tápellátást. Az RCD lecsökkenti az áramütés kockázatát.  
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5.3 Személyi biztonság 
 Legyen körültekintő, figyeljen munkájára, és legyen tudatos az elektromos működtetésű 

szerszám használatakor. Ne használja az elektromos működtetésű szerszámot, ha fáradt, 
vagy ha alkohol, drog vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az eszköz használatakor már egy 
pár másodperces figyelmetlenség is súlyos sérülést okozhat. 

 Viseljen személyi védőeszközöket, és mindig viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt. 
A személyi védőeszközök használata - például a védőmaszké, a csúszásmentes 
biztonsági cipőké, a védősisakoké vagy a fülvédőké - az elektromos működtetésű 
szerszám típusától és használati módjától függően csökkenti a sérülés kockázatát. 

 Kerülje el a készülék véletlenszerű elindulását. A hálózati csatlakozó tápaljzathoz 
csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a kapcsoló “OFF (0)” (KI) helyzetben áll-e. 
Balesetet okozhat, ha a készülék szállítása közben a kapcsolóra helyezi a kezét, vagy 
olyan módon csatlakoztatja a tápellátáshoz, hogy a kapcsoló eközben az „ON” (BE) 
helyzetben áll. 

 A készülék bekapcsolása előtt távolítson el minden állítókulcsot vagy csavarkulcsot. A 
készülék forgó részén található eszköz vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat. 

 Ne becsülje túl képességeit. Ellenőrizze, hogy lábtartása biztonságos-e, és mindig tartsa 
meg az egyensúlyát. Ekkor jobban ellenőrzése alatt tarthatja az eszközt a váratlan 
helyzetekben. 

 Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszereket. A haját, a 
ruháját és a kesztyűjét tartsa távol a mozgó részektől. A laza ruházatot, ékszereket vagy 
hosszú hajat becsíphetik a mozgó részek. 

 Ha a készülékre porelszívó és port megkötő eszközök szerelhetők, ellenőrizze, hogy 
megfelelően csatlakoztatta-e és használja-e őket. Ezeknek az eszközöknek a használata 
csökkenti a por káros hatását. 

5.4 Az elektromos működtetésű szerszámok helyes használata. 
 Ne terhelje túl a készüléket. A munkájához a megfelelő szerszámot használja. A 

megfelelő szerszámmal a jelzett teljesítménytartományon belül nagyobb hatékonysággal 
és sokkal biztonságosabban dolgozhat. 

 Ne használja a meghibásodott kapcsolójú szerszámokat. Minden olyan elektromos 
működtetésű szerszám, amely nem kapcsolható be és ki a kapcsolójával, veszélyes és 
javításra szorul. 

 Bármely beállítás végrehajtása, a tartozékok cseréje vagy a szerszám eltevése előtt 
húzza ki a csatlakozót a tápaljzatból. Ezek az elővigyázatossági intézkedések 
megakadályozzák a véletlenszerű indítást. 

 A használaton kívüli elektromos működtetésű szerszámokat is tartsa olyan helyen, ahol 
gyerekek nem férhetnek hozzájuk. Ne engedélyezze a készülék működtetését olyan 
személyeknek, akik nem ismerik a készüléket, vagy nem olvasták el a használati utasítást. 
Az elektromos működtetésű szerszámok veszélyesek lehetnek, ha kezdő felhasználók 
használják. 

 Gondoskodjon a készülék helyes karbantartásáról. Ellenőrizze, hogy a mozgó részek 
megfelelően működnek-e és nem ragadnak-e be, illetve hogy az alkatrészek nem 
károsodtak-e vagy rongálódtak-e meg a működést befolyásoló mértékben. Használat előtt 
minden sérült alkatrészt ki kell javítani. Számos balesetet okoznak a rosszul karbantartott 
elektromos működtetésű szerszámok. 

 Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat. A helyesen karbantartott, éles 
vágószerszámok kevésbé akadnak el és könnyebben irányíthatók. 

 Az elektromos működtetésű szerszámokat, tartozékokat, betéteket az utasításoknak és az 
adott típusú eszköznek megfelelően használja, figyelembe véve a munkafeltételeket és a 
végrehajtandó tevékenységet. Az elektromos működtetésű szerszámok rendeltetéstől 
eltérő használata veszélyes helyzetekhez vezethet. 
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5.5 Szerviz 
 A javításokhoz kizárólag eredeti pótalkatrészek használhatók, és a javítási műveleteket 

csak minősített, szakképzett személyzet végezheti. Ez biztosítja eszköze 
biztonságosságát. 

6 KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK KÖRFŰRÉSZEKHEZ 
 Győződjön meg róla, hogy a fűrészlapot védő berendezések tökéletesen működnek. 
 Ellenőrizze, hogy a fűrészlap védelme megfelelő. Különösen figyeljen oda az alábbiakra: 

 - Ne engedje a fűrészlap védőberendezésének akadályoztatását. Javítsa meg az elakadt 
védőberendezést, mielőtt ismételten használja a gépet. 

 - Cserélje ki a törött előfeszített rugót, mielőtt a gépet ismételten használja. 

 - Tilos a hasítókést eltávolítani. A fogazott perem és a hasítókés között maximálisan 5 mm 
távolságnak kell lennie. A hasítókés és a fogazott perem közötti magasságkülönbségnek 
maximálisan 5 mm-nek kell lennie. 

 Tilos a gyorsacél (HSS) fűrészlapok használata. 
 Tilos a meghajlott, eldefomálódott vagy bármi módon sérült fűrészlapok használata. 
 Tilos olyan fűrészlapok használata, melyek nem felelnek meg az alábbi kézikönyvben 

rögzített specifikációknak. 
 Fűrészelés előtt távolítsa el az összes szöget és egyéb fém tárgyat a munkadarabból. 
 Tilos addig elkezdeni a fűrészelést, amíg a fűrész el nem érte a teljes sebességet. 
 Biztonságosan rögzítse a munkadarabot. Tilos a nagyon apró munkadarabok fűrészelése. 
 Kikapcsolás után csak akkor tegye félre a gépet, ha a fűrészlap már teljesen leállt. 
 Tilos a fűrészlapot oly módon lelassítani, hogy oldalról nyomást gyakorol rá. 
 Mindig áramtalanítsa a gépet mielőtt karbantartási munkát kezd rajta. 

7 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK LÉZEREKHEZ 

Lézersugárra történő figyelmeztetés 

 

Lézersugár jellemzői 

 Figyelmeztetés! A lézersugár súlyos szemsérülést okozhat. Tilos közvetlenül a 
lézersugárba nézni. 

 Használat során tilos a lézersugarat akár közvetlenül vagy más fényvisszaverő tárgyon 
keresztül emberekre irányítani. 

 Ez a lézer az EN 60825-1: 2007-os szabvány értelmében második osztályúnak felel meg. 
A készülék nem tartalmaz szervizelési alkatrészeket. Tilos a burkolat felnyitása bármilyen 
okból kifolyólag. Ha a készülék sérült, javíttassa meg a javításra felhatalmazott 
szakemberrel. 

8 BEÁLLÍTÁSOK 

8.1 A fűrészlap cseréje (1. ábra) 
Kizárólag éles és ép fűrészlapot használjon. A törött vagy hajlott fűrészlapot azonnal cserélje 
ki. 
 Helyezze a körfűrészt sima felületre az oldalára. A működtetés megkönnyítése érdekében 

javasoljuk, hogy a fűrészsarut (10) engedje le amennyire csak lehet, azaz a lehető 
legkisebb vágási mélységre. 

 Állítsa az orsó reteszelőgombját előre a motorház irányába, az 1. ábrán megadott nyíl 
irányába, majd erősen tartsa meg.  
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 Fogassa a fűrészlap befogó csavart órajárással ellentétes irányba a készülékhez mellékelt 
villáskulcs segítségével.  

 Távolítsa el a fűrészlap befogó csavart és a külső peremet.  
 Emelje fel az alsó védőburkolatot (16) az oldalsó kar (17) segítségével, majd távolítsa el a 

fűrészlapot.  
 Tisztítsa meg a fűrészlap peremét, majd szerelje fel az új fűrészlapot az orsóra a belső 

perem mellé.  
 Ellenőrizze, hogy a fogak és a fűrészlapon megadott nyíl az alsó védőburkolaton 

megadott nyíllal egy irányba néznek-e. 
 Ismét szerelje fel a külső peremet és rögzítse a fűrészlapot a befogócsavarral. 
 Ellenőrizze, hogy a fűrészlap tud-e szabadon forogni azáltal, hogy azt kézzel megforgatja. 

Mindig áramtalanítsa a készüléket, mielőtt a fűrészlap kicseréléséhez fog. 

8.2 A vágási mélység beállítása (2. ábra) 
A vágási mélységet végtelenül lehet állítani. Éles vágást úgy lehet elérni, ha fűrészlap kb. 3 
mm-rel kiáll az anyagból. 
 Lazítsa ki a mélység-beállító gombot (5). 
 Tartsa a fűrészsarut (10) úgy, hogy az munkadarab szélére simuljon és emelje fel a 

fűrészt addig, hogy fűrészlap a mélyéség-beállító skála (4) által meghatározott 
mélységben legyen (a skálaértékkel egy vonalban). 

 Húzza meg a mélység-beállító gombot. 

8.3 A gérvágási szög beállítása (3. ábra) 
A gérvásági szöget 0° és 45° között bárhol be lehet állítani. 
 Lazítsa ki a szögbeállító (9) reteszelőkarját. 
 Állítsa be a sarut 0° és 45° közötti megfelelő szögbe. [Ld. skála gérvágási szög 

beállításához (8)].  
 Húzza meg a szögbeállító reteszelőkarját. 

8.4 A párhuzamos vezető felszerelése (4. ábra) 
A párhuzamos vezető segítségével egy szegéllyel párhuzamosan és attól maximálisan 10 cm 
távolságra tud vágni. 
 Lazítsa ki a párhuzamos vezető (11) reteszelőgombját.  
 Csúsztassa a párhuzamos vezetőt (12) a nyíláson keresztül a fűrészsaruba, és állítsa be 

a kívánt szélességre.  
 Húzza meg a reteszelőgombot, hogy rögzítse azt a megfelelő helyzetben.  
 Ellenőrizze, hogy a párhuzamos vezető teljes szélessége mentén a fa mellett halad-e, 

hogy a vágás a teljes fűrészelési hossz mentén párhuzamos maradjon. 

9 ÜZEMELTETÉS 

9.1 Használati utasítások 
 Rögzítse a munkadarabot. Ellenőrizze, hogy a munkadarab eleje lefelé nézzen, mert a 

vágás azon az oldalon a legpontosabb. 
 Kapcsolja be a gépet mielőtt hozzáérinti azt a munkadarabhoz. Ne nyomja túl erősen a 

fűrészlapot. Türelmesen várja meg míg a gép elvágja a munkadarabot. 
 A gépet mindkét kezével tartsa a markolatok segítségével. Ez optimális kontrollt biztosít a 

készülék felett. 
 A megjelölt vonal menti egyenes vágáshoz használja az egyenes vágásra vonatkozó 

jelölést. 
 A megjelölt vonal menti ferde vágáshoz használja az ferde vágásra vonatkozó jelölést. 
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9.2 Be-/és kikapcsolás (5. Ábra) 
 A készülék bekapcsolásához tartsa a reteszelőgombot (2) lenyomva és nyomja meg a be-

/kikapcsoló gombot (1). 
 A készülék kikapcsolásához engedje ki a be-/kikapcsoló gombot. 

9.3 Porelszívás 
A porszívót közvetlenül vagy illesztőelem segítségével hozzá lehet csatlakoztatni a porelszívó 
kimenethez. 
 Ha szükséges csatlakoztassa az illesztőelemet a porelszívó kimenethez. 

9.4 Lézersugár 
A lézersugár a vágási vonal kivetítésére szolgál a munkadarabra. 
Kapcsolja be a lézert (14) a lézer be-/kikapcsoló gomb (13) segítségével. ).  Ha még egyszer 
megnyomja, akkor a LED lámpa is bekapcsol és ha harmadjára is megnyomja, akkor a LED 
lámpa és a lézer egyszerre működik. 
 Helyezze a gépet a munkadarabra úgy, hogy a fűrészelési jel a vágási vonal fölött legyen. 
 Ellenőrizze, hogy a lézersugár vonala egybeesik a munkadarabon bejelölt vágási vonallal. 
 Kapcsolja be a gépet. 
 Kövesse a használatra vonatkozó utasításokat a vágás elvégzésekor. 
 Használat után kapcsolja ki a lézert. 

10 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

Figyelem! Mielőtt bármiféle munkálatba kezd a berendezésen, áramtalanítsa 
azt 

10.1 Tisztítás 
 Tartsa a gép szellőzőnyílásait tisztán, hogy megelőzze a motor túlmelegedését 
 Rendszeresen puha ruhával tisztítsa a gép burkolatát, lehetőleg minden használat után 
 Tartsa a szellőzőnyílásokat portól és piszoktól mentesen 
 Ha a piszok nem jön le, használjon szappanos vízzel megnedvesített puha ruhát 

Ne használjon olyan oldószereket mint például alkohol, ammóniás víz, stb. 
Ezek az oldószerek károsíthatják a műanyag alkatrészeket 

10.2 Olajozás 
Időről időre adjon egy csepp olajat a szorítócsavar (17) menetéhez. 

11 MŰSZAKI ADATOK 
Feszültség / Frekvencia 230-240V / 50Hz 

Teljesítményszükséglet 1800 W 

Üresjárási sebesség 5000 min
-1
 

Fűrészlap Ø 210 x 30 x 2,4 mm 

Max. vágási mélység 90° 70 mm 

Max. vágási mélység 45° 52 mm 

Gérvágási szög 0 – 45° 
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12 ZAJ 
A zajkibocsátási értékeket a vonatkozó szabvány szerint mérték. (K=3) 
Hangnyomásszint LpA 100 dB(A) 

Hangteljesítményszint LwA 107 dB(A) 

FIGYELEM! Viseljen hallásvédelmi felszerelést, amikor a gép túllépi a 85 
dB(A) hangnyomásszintet. 

aw (Rezgésszint): 3,9 m/s² K = 1,5 m/s² 

13 SZERVÍZRÉSZLEG 
 A sérült kapcsolókat szerviz-részlegünkben kell kicserélni.  
 Ha a csatlakozókábel (vagy a tápcsatlakozó) megsérült, akkor a szerviz-részlegünkben 

kapható speciális csatlakozókábellel kell kicserélni. A csatlakozókábel cseréje csak a 
szerviz részlegben hajtható végre (lásd az utolsó oldalt), és csak szakképzett személy 
(szakképzett villanyszerelő) végezheti el. 

14 TÁROLÁS 
 Alaposan tisztítsa meg az egész gépet és annak alkatrészeit 
 Tárolja gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen, stabil és biztonságos helyzetben, 

hűvös és száraz helyen, valamint kerülje a túl magas és túl alacsony hőmérsékletet 
 Védje a közvetlen napfénytől. Tartsa sötét helyen, ha lehet 
 Ne tartsa műanyag zsákban, hogy elkerülje a páratartalom kialakulását 

15 JÓTÁLLÁS 
 Az alábbi termékre 36 hónapos jótállási idõszak érvényes, mely azon a napon lép életbe, 

amikor az elsõ felhasználó megvásárolja a terméket. 
 Ez a jótállás fedez minden anyagi vagy gyártási hibát, de nem tartalmazza: az 

akkumulátorokat, a töltőket, az elhasználódás miatt meghibásodott alkatrészeket, például 
a csapágyakat, keféket, vezetékeket, csatlakozókat, vagy más egyéb tartozékokat, mint 
például a fúrókat, fúrófejeket, fűrészlapokat, stb.; a nem megfelelő felhasználásból, 
balesetből vagy a módosításból eredő sérüléseket és meghibásodásokat; sem pedig a 
szállítás árát. 

 A nem rendeltetésszerű használatból eredő károsodásokra és meghibásodásokra szintén 
nem vonatkozik a jótállás. 

 A készülék nem rendeltetésszerű használatából eredő sérülésekért sem vállalunk 
felelősséget. 

 A javításokat csak a Powerplus szerszámgépek javításához engedéllyel rendelkező 
ügyfélszolgálati központ végezheti el. 

 Ha további információra van szüksége, hívja a 00 32 3 292 92 90 telefonszámot. 
 A szállítási költségeket mindig az ügyfél viseli, kivéve, ha arról írásban másképp nem 

állapodnak meg. 
 Ugyanakkor, ha a készülék sérülése a karbantartás elmulasztásának vagy túlterhelésnek 

a következménye, akkor a jótállásra nem lehet kárigényt benyújtani. 
 Határozottan kizárja a jótállást az, ha a sérülés folyadék beszivárgásának, túl sok por 

bejutásának, szándékos rongálásnak (szándékos vagy túlzott gondatlanság), nem 
megfelelő használatnak (a készülék rendeltetésétől eltérő célra történő használat), 
illetéktelen használatnak (pl. a használati utasításban foglaltaknak figyelmen kívül 
hagyása), szakértelem nélküli összeszerelésnek, villámcsapásnak, hibás hálózati 
feszültségnek a következménye. Ez a lista nem korlátozó. 



 POWX0550 HU 

Copyright © 2016 VARO O l d a l  | 10 www.varo.com 

 A reklamáció elfogadása semmi esetben sem jelenti a jótállási időszak 
meghosszabbítását, sem pedig egy új jótállási időszak kezdetét a készülék cseréje 
esetén. 

 Azok az eszközök és alkatrészek, melyek a jótállás keretében kerülnek kicserélésre, a 
Varo NV tulajdonát képezik. 

 Fenntartjuk a reklamáció visszautasításának jogát, amikor a vásárlást nem tudja igazolni, 
vagy amikor világos, hogy a termék karbantartását nem megfelelõen végezte. (tiszta 
szellõzõnyílások, rendszeresen ellenõrzött szénkefék,...)  

 A vásárlási szelvényt a vásárlás idõpontjának bizonyításához meg kell õrizni.  
 A szerszámot szétszerelés nélkül és elfogadhatóan tiszta állapotban kell visszaküldeni a 

forgalmazóhoz, az eredeti formakövetõ dobozban (ha tartozik ilyen az egységhez) és a 
vásárlási szelvénnyel együtt. 

16 KÖRNYEZETVÉDELEM 
Ha a gép elhasználódott, ne dobja a háztartási szemétbe, hanem gondoskodjon 
környezetbarát elhelyezéséről! 
Az elhasználódott elektromos termékeket ne dobja a háztartási hulladékok közé. 
Kérjük, hogy gondoskondjon azok újrahasznosításáról, amennyiben erre 
lehetősége van. Az újrahasznosítási lehetőségekről érdeklődjön a helyi 
köztisztasági szerveknél! 
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