Használati
ISTRUZIONI PER L’U
INSTRUCTIONS FOR
útmutató
VENTILATORE
BOX
AR5T85R
BOX FAN
torony ventilátor

AR5B23

Il presente apparecchio può es
utilizzato dai bambini a partire da 8
in su e da persone dalle ridotte cap
fisiche, sensoriali o mentali, oppure
mancanza di esperienza e di conosc
se a loro è stata assicurata un’adeg
sorveglianza, oppure se hanno ric
istruzioni circa l’uso in sicur
dell’apparecchio e hanno compre
pericoli correlati.
I bambini non devono giocare
l’apparecchio. Le operazioni di p
e di manutenzione non devono es
effettuate dai bambini senza sorveglia
Se2 il cavo di alimentazione dovesse es

A készüléket 8 év feletti gyermekek, valamint testi, mentális,
érzékszervi fogyatékkal élő személyek, továbbá a kellő tapasztalattal, tudással nem bíró személyek is használhatják
abban az esetben, ha a megfelelő felügyelet biztosított, illetve ezen személyek a készülék biztonságos használatára vonatkozóan a szükséges utasításokat megkapták, és az esetleges veszélyeket megértették.
Gyermekek a készülékkel nem játszhatnak. Tisztítást, karbantartást felügyelet nélkül gyermek nem hajthat végre.
Amennyiben a tápkábel megsérül, annak cserélje kizárólag
a gyártó felhatalmazásával bíró márkaszervizben történhet.
Vigyázat!
Figyelem! Gondosan tanulmányozzuk át a jelen útmutatóban foglalt utasításokat, mivel ezek fontos tudnivalókat tartalmaznak a készülék biztonságos
beüzemelésére, használatára és karbantartására vonatkozóan.
Gyermekek a készülékkel nem játszhatnak.
A készülék használata kizárólag rendeltetésének megfelelően történhet; a jelen útmutatóban foglalt utasítások figyelmen kívül hagyása nem megfelelően és ezért
veszélyesnek minősül. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő és/vagy
ésszerűtlen használatból eredő esetleges károkra.
A készüléket mindig lapos, száraz és stabil felületre helyezzük.
Ne mozgassuk úgy a készüléket, hogy az működés alatt van vagy a dugvilla fali
csatlakozó aljzathoz van csatlakoztatva.
A készüléket ne használjuk ablak közelében: eső esetén a készülékre nedvesség
juthat. Ez rendkívül veszélyes. A készüléket kizárólag beltérben használjuk.
Amennyiben a készülék meghibásodik és/vagy nem működik megfelelően, kapcsoljuk ki anélkül, hogy megpróbálnánk megjavítani, szétszedni. A fenti utasítás be
nem tartása esetén a készülék biztonságos használata nem szavatolható.
Amennyiben a tápkábel megsérül, balesetveszély miatt azt kizárólag a gyártó vagy
annak hivatalos márkaszervize, illetve megfelelő szakképzettséggel bíró személy
cserélheti ki.
A készüléket és a tápkábelt soha ne helyezzük hőt sugárzó berendezés közelébe.
Ne működtessük a készüléket éghető, robbanásveszélyes anyagokhoz közel, illetve nyílt láng vagy egyéb fűtőberendezés közelében.
Amikor a készülék használaton kívül van, mindig kapcsoljuk ki és a tápkábelt húzzuk ki a fali csatlakozó aljzatból, vagy áramtalanítsuk a vonatkozó hálózati áramkört.
A tápkábelt soha ne tekerjük a ventilátor készülékháza köré.
A tápkábelt soha ne vezessük a szőnyeg, kárpit alatt.
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A tápkábelt ne takarjuk le szőnyeggel, futószőnyeggel vagy egyéb hasonló padlóburkolati anyaggal.
A tápkábelt ne vezessük el bútor vagy egyéb berendezés alatt.
Bármilyen elektromos eszköz használata bizonyos alapszabályok ismeretét és betartását megköveteli: nedves, nyirkos kézzel vagy lábbal soha ne érintsük meg a
készüléket, a készüléket ne hagyjuk a légkörben lévő hatóanyagoknak, reagenseknek kitéve.
A maximális környezeti hőmérséklet 40°C.
Ne használjuk a készüléket potenciálisan gyúlékony, robbanásveszélyes folyadékok, gázok jelenlétében.
A készülék kizárólag háztartási, otthoni használatra szolgál, kereskedelmi, ipari jellegű és szabadtéri használatra nem alkalmas.
Elemekre vonatkozó figyelmeztetések
- Az elemeket gyermekektől mindig tartsuk távol. Amennyiben egy gyermek lenyel
egy elemet, azonnal forduljunk orvoshoz.
- Ne töltsük újra az elemeket, selejtezéshez ne égessük el.
- Száraz, hűvös helyen tartsuk.
- A használt elemet töröljük meg.
- Az elemeket a megfelelő irányban helyezzük be (ügyeljünk a polaritásra).
- Elemek selejtezése: a helyi és központi rendelkezéseknek, törvényi előírásoknak
megfelelően járjunk el.
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Műszaki informations
tudnivalók
Technical
1. Felső kezelőpanel
1 - Top Control Panel
2. LED-es
kijelző
2 - LED
display
3. Készülékház
3 - Front Housing
4. Levegő
kivezető
4 - Air Outlet rács
5. Talp
5 - Fan Base
6 - Remote Control
6. Távvezérlő
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Instructions
for use
Használati útmutató
Instructions
for use

Productösszeszerelve
is already assembled,
justalábbi
needábrának
to take out
the cable mindössze
as below a káA készülék
érkezik, az
megfelelően
pictures is already assembled, just need to take out the cable as below
belt Product
kell letekerni.
pictures

Remote
control
in the top
of thetalálfan
A távvezérlő
a was
készülékház
tetején
body.
out the
remote
control
Remote
control
was
in the
top ofalong
the the
fan
ható. Take
A készülékház
felső
fedelén
található
gap
ofTake
the top
edge control along the
body.
outcover
the
remote
egy kis
hézag,
ahova
benyúlva kiemelhetgap
the top cover edge
jük aoftávvezérlő.

A távvezérlő
használatához
először
az
Before
using the
remote control,
pull it out
A ábrán compartment
látható módonasemeljük
ki anfrom
shown azt
in picture
Beforeitsusing
the remote control,
pull
it out
nakturn
foglalatából,
majd and
fordítsuk
lefelé,
A,
upside down
openfejjel
the
from
itsit compartment
as shown
in battery
picture
compartment.
Insert
battery
according
nyissuk
az elemtartó
rekeszt.
jelölt
poA,
turn itkiupside
downthe
and
open Athe
battery
with
the indicated
and be
close
the
laritásnak
megfelelően
helyezzük
az elecompartment.
Insertpolarity
the
battery
according
compartment.
met, majd
zárjuk le apolarity
rekeszt.and close the
with
the indicated
compartment.
Távvezérlő
1. Ellenőrizzük,
Remote
controlhogy az elem megfelelő polaritással
az elemtartó
re1)
Check
thathelyezkedjen
the battery iselproperly
inserted
Remote
control
keszben
(Bthe
ábra).
(Fig.
B). that
1) Check
battery is properly inserted
2. The
A B).
távvezérlő
találunkPower
egy beés is
kikap2)
Remote Control
button
(Fig.
labeled
as
such.Control
All
the Power
functions
performed
csolóRemote
gombot,
illetve
az összes
gomb
a
2) The
button
is
with
the as
Remote
Control
work
identically
to
készüléken
vezérlőgombokkal
labeled
such.található
All
the functions
performed
the
Manual
Controls.
with
the Remote
work identically to
azonos
módonControl
működik.
the Manual Controls.
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Funkció gomb
Function
key stabil, lapos felületre. A dugvillát illesszük normál fali csatHelyezzük
a ventilátort
lakozóPlace
aljzatba.
the FAN on a stable flat surface. Plug the cord set into a standard
1. POWER
gomb:
a
gomb
lenyomásával bekapcsoljuk a készüléket, amely kis
domestic
electrical
outlet.
sebességgel kezd működni (a zöld LED-lámpa kigyullad). A
gombot újra le1. POWER: turn ON the FAN by pressing the “ ” button; the product
nyomva kikapcsoljuk a készüléket.
start gomb:
to worka withgombot
a low speed
(green
led turn on).
Turn OFF
the FAN by
2. SPEED
lenyomva
kiválasztjuk
a kívánt
sebességet:
pressing
the
“
”
button
again.
- Legkisebb sebesség: a kezelőpanelen a zöld LED-lámpa gyullad ki;
- Közepes
sebesség:
a kezelőpanelen
narancssárga
LED-lámpa gyullad ki;
2. SPEED:
press the
“ ” button fora set
desired speed:
-L
 egnagyobb
sebesség:
a kezelőpanelen
piros
gyullad ki.
-Minimum speed:
green
led light visibleaon
the LED-lámpa
control panel
3. MODE gomb: a
gombot megnyomva természetes szellő módba vált a ké-Medium speed: orange led light visible on the control panel
szülék: a sebesség automatikus változtatása a természetes szellő kellemes ér-Maximum
red ledLED-lámpa
light visiblegyullad
on the control
panel kikapcsolásához
zetét
váltja ki. speed:
A megfelelő
ki. A funkció
3.
MODE:
press
the
“
”
button
for
set
the
NATURAL
WIND
mode:
nyomjuk le újr a
gombot. A ventilátor az utoljára alkalmazott
sebességgel
kezdbyműködni.
Nespeed
feledjük!
Amikor
a természetes
szellő
mód aktiválásra
automatic
modulation
creates
a pleasant
sensation
of natural került,wind.
a sebességfokozat
nem állítható.
The corresponding
led light will turn on. For disable this function
12
4 .TIMER gomb: a
gombot lenyomva 1 és 8 óra közötti tartományban (óránpress again “
” button. The fan start to work whit the last
12 speed setted.
kénti léptetéssel) állíthatjuk azt az időtartamot, amíg a készülék tovább műköNOTE:
When
Natural
Wind
mode
is
activated
is
not
possible
set the
dik, majd automatikusan kikapcsol.
12
speed.
5. OSC gomb: a
gombot lenyomva elindítjuk és leállítjuk a forgó mozgás funkciót.4.ATIMER:
kezelőpanelen
a megfelelő
LED-lámpa
kigyullad
illetvetokialszik.
Press the
“
” button
to set timer
from 1 hour
8 hours (step
1 hour). The current time and the temperature are showed alternately on
Karbantartás
the display.
12
5.
OSC:
Press
“
”
button
startmindig
and stop
the oscillation
function. és
LedhúzA rendszeres tisztítás végrehajtásatoelőtt
kapcsoljuk
ki a készüléket
light
will
turn
on/off
in
the
control
panel.
zuk ki a dugvillát a fali csatlakozó aljzatból.
12
A készülék
egyetlen pontja, eleme sem kerülhet víz alá.
Javasolt semleges tisztítószer használata, valamint a tisztításhoz és szárazra történő átdörzsöléshez puha kendő használata.
12Figyelem! A sérülést elkerülendő tisztítás előtt mindig húzzuk ki a dugvillát a fali
csatlakozó aljzatból, és a tisztítást követően hátsó rácsot mindig helyezzük vissza.
12 a készülék nagyon bekoszolódna, a hátsó rácsot leszerelhetjük, és a
Amennyiben
készüléket belülről is megtisztíthatjuk.
Megfelelő méretű csavarhúzóval csavarjuk le a hátsó rácsot.
A hátsó rácsot fordítsuk el az óramutató járásával ellentétes irányba, majd vegyük le. Porszívóval távolítsuk el a felgyűlt koszt, port, vagy használjuk megnedvesített kendőt a por kitörléséhez. Tisztítást követően zárjuk vissza a hátsó rácsot: fordítsuk el az óramutatóval egyező irányba, majd csavarozzuk vissza a
rögzítőcsavarokat.

Function key
Place the FAN on a stable flat surface. Plug the cord set into a standard
domestic electrical outlet.
1. POWER: turn ON the FAN by pressing the “
” button; the product
start to work with a low speed (green led turn on). Turn OFF the FAN by
pressing the “
” button again.
2. SPEED: press the “
” button for set desired speed:
Function key
-Minimum speed: green led light visible on the control panel
Place the FAN on a stable flat surface. Plug the cord set into a standard
-Medium speed: orange led light visible on the control panel
domestic electrical outlet.
-Maximum speed: red led light visible on the control panel
1. POWER: turn ON the FAN by pressing the “
” button; the product
3. MODE: press the “
” button for set the NATURAL WIND mode:
start to work with a low speed (green led turn on). Turn OFF the FAN by
by automatic speed modulation creates a pleasant sensation of natural
pressing the “
” button again.
wind. The corresponding led light will turn on. For disable this function
2. SPEED: press the “
” button for set desired speed:
press again “
” button. The fan start to work whit the last speed setted.
-Minimum speed: green led light visible on the control panel
NOTE: When Natural Wind mode is activated is not possible set the
-Medium speed: orange led light visible on the control panel
speed.
Function key -Maximum speed: red led light visible on the control panel
4. TIMER: Press the “
” button to set timer from 1 hour to 8 hours (step
Place the FAN on
a stable press
flat surface.
the cord
standard WIND mode:
3. MODE:
the “ Plug
” button
forset
setinto
thea NATURAL
1 hour). The current time and the temperature are showed alternately on
domestic electrical
outlet.
by automatic
speed modulation creates a pleasant sensation of natural
the display.
1. POWER: turn
ON the
by pressingled
thelight
“
” button;
theFor
product
wind.
TheFAN
corresponding
will
turn on.
disable this function
5. OSC: Press “
” button to start and stop the oscillation function. Led
start to work with
a low
speed
led The
turn fan
on).start
Turn
FAN
press
again
“ (green
” button.
toOFF
workthe
whit
the by
last speed setted.
light will turn on/off in the control panel.
pressing the “ NOTE:
” button
again.Natural Wind mode is activated is not possible set the
When
2. SPEED: press
the
“
”
button
for
set
desired
speed:
Function key speed.
-Minimum speed:
green
led
light
visible
on
the
control
panel
TIMER:
Press
the “
” button
set set
timer
from
1 hour to 8 hours (step
Place the FAN4.on
a stable
flat surface.
Plug
theto
cord
into
a standard
-Medium speed:1 orange
led light
visible
thethe
control
panel are showed alternately on
hour).
The
current
timeon
and
temperature
domestic electrical
outlet.
-Maximum speed:
led light visible on the control panel
thered
display.
1. POWER: turn
ON
the FAN by pressing the “
” button; the product
3. MODE: press
“
” button” for
set to
thestart
NATURAL
WIND
mode: function. Led
5. the
OSC:
button
stop
the
oscillation
start to work with
a lowPress
speed“ (green
led turn
on).and
Turn
OFF
the
FAN by
by automatic speed
modulation
creates
pleasant
sensation of natural
will
turn
on/off
in the a
control
panel.
pressing the “ light
” button
again.
wind. The corresponding led light will turn on. For disable this function
Function key 2. SPEED: press the “
” button for set desired speed:
press again “
” button. The fan start to work whit the last speed setted.
Place the FAN on-Minimum
a stable flat
surface.
Plug
set on
intothe
a standard
speed:
green
led the
lightcord
visible
control panel
NOTE: When Natural Wind mode is activated is not possible set the
domestic electrical
outlet. speed: orange led light visible on the control panel
-Medium
speed.
1. POWER: turn -Maximum
ON the FAN
by pressing
the “visible
” button;
product
speed:
red led light
on thethe
control
panel
4. TIMER: Press the “
” button to set timer from 1 hour to 8 hours (step
start to work with3.
a low
speed
(green
on). Turn
the NATURAL
FAN by
MODE:
press
theled
“ turn
” button
for OFF
set the
WIND mode:
1 hour). The current time and the temperature are showed alternately on
pressing the “
”by
button
again.speed modulation creates a pleasant sensation of natural
automatic
the display.
2. SPEED: presswind.
the “ The
” button
for set desired
speed:
corresponding
led light
will turn on. For disable this function
on key
5. OSC: Press “
” button to start and stop the oscillation function. Led
-Minimum speed:press
greenagain
led light
on The
the control
“ visible
” button.
fan startpanel
to work whit the last speed setted.
he FAN on a stable flat surface.
setininto
standard
lightPlug
will the
turncord
on/off
the acontrol
panel.
-Medium speed: orange
lightNatural
visible on
the mode
controlispanel
NOTE: led
When
Wind
activated is not possible set the
ic electrical outlet.
-Maximum speed:
red led light visible on the control panel
speed.
WER: turn ON the FAN by pressing the “
” button; the product
3. MODE: press 4.
the
“
”
button
for
set
the
NATURAL
WIND
TIMER: Press the “
” button to set timer
frommode:
1 hour to 8 hours (step
work with a low speed (green led turn on). Turn OFF the FAN by
by automatic speed
modulation
creates
pleasant
sensation of
natural
1 hour).
The current
timea and
the temperature
are
showed alternately on
g the “
” button again.
wind. The corresponding
led light will turn on. For disable this function
the display.
ED: press the “
” button for set desired speed:
press again “
”5.button.
fan
to worktowhit
last
speed
OSC: The
Press
“ start
” button
startthe
and
stop
the setted.
oscillation function. Led
um speed: green led light visible on the control panel
NOTE: When Natural
Wind
activated
not possible set the
light will
turnmode
on/off is
in the
controlispanel.
m speed: orange led light visible on the control panel
speed.
um speed: red led light visible on the control panel
4. TIMER: Press the “
” button to set timer from 1 hour to 8 hours (step
DE: press the “
” button for set the NATURAL WIND mode:
1 hour). The current time and the temperature are showed alternately on
matic speed modulation creates a pleasant sensation of natural
the display.
The corresponding led light will turn on. For disable this function
5. OSC: Press “
” button to start and stop the oscillation function. Led
gain “
” button. The fan start to work whit the last speed setted.
light will turn on/off in the control panel.
When Natural Wind mode is activated is not possible set the

ER: Press the “
” button to set timer from 1 hour to 8 hours (step
. The current time and the temperature are showed alternately on
play.
: Press “
” button to start and stop the oscillation function. Led
l turn on/off in the control panel.
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Function key
Place the FAN on a stable flat surface. Plug the cord set into a
domestic electrical outlet.
1. POWER: turn ON the FAN by pressing the “
” button; th
start to work with a low speed (green led turn on). Turn OFF th
pressing the “
” button again.
2. SPEED: press the “
” button for set desired speed:
-Minimum speed: green led light visible on the control panel
-Medium speed: orange led light visible on the control panel
-Maximum speed: red led light visible on the control panel
3. MODE: press the “
” button for set the NATURAL WIN
by automatic speed modulation creates a pleasant sensation
wind. The corresponding led light will turn on. For disable th
press again “
” button. The fan start to work whit the last spe
NOTE: When Natural Wind mode is activated is not possib
speed.
4. TIMER: Press the “
” button to set timer from 1 hour to 8 h
1 hour). The current time and the temperature are showed alte
the display.
5. OSC: Press “
” button to start and stop the oscillation fun
light will turn on/off in the control panel.

Jótállás
Általános feltételek
A jótállás a vásárlás napjától számított 24 hónapig érvényes.
A jótállás csak abban az esetben érvényes, amennyiben jelen jótállási jegy megfelelően kitöltésre került, valamint ehhez a vásárlás dátumát igazoló számla is mellékelve van.
A jótállás a készülék gyári okokra visszavezethetően meghibásodott alkatrészek
Condizioni
javítására,
cseréjére vonatkozik.
La garanzia ha validità 24 mesi dalla data d’acquisto.
A már
garanciális
vonatkozik
ügyféltámogatás
(díjazás ellenéLanem
presente
garanzia èkészülékre
valida solo seisviene
correttamente
compilata ed accompagnata
ben).dallo scontrino fiscale che ne prova la data di acquisto.
L’apparecchio
deve essere
consegnato
esclusivamente
presso un vagy
nostroanyagi
Centrokárra
A gyártó
elhárít bárminemű
személyt,
állatot
ért k árra, sérülésre
Assistenza
autorizzato. amely a készülék nem megfelelő használatából, és az útvonatkozó
felelősséget,
Per garanzia si intende la sostituzione o la riparazione dei componenti dell’apparecchio
mutatóban
foglalt
utasítások
figyelmen
hagyásából ered.
che risultano
difettosi
all’origine
per vizi dikívül
fabbricazione.

GARANZIA

Viene comunque garantita l’assistenza (a pagamento) anche a prodotti fuori garanzia.

Il consumatore
è titolare dei diritti applicabili dalla legislazione nazionale disciplinante la
Korlátozó
kitételek
vendita dei beni di consumo; questa garanzia lascia inpregiudicati tali diritti.
A gyártónak
a
jótállásra
és azogni
egyéb
felelősségre
vonatkozó
La Casa costruttrice declina
responsabilità
per eventuali
danni kötelezettsége
a persone, animaliérvényét oveszti,
amennyiben:
cose, conseguenti
ad uso improprio dell’apparecchio e alla mancata osservanza delle
prescrizioni
indicate nell’apposito
libretto
- illetéktelen
személy
a készüléket
nemistruzioni.
megfelelően kezelte, meg nem engedett
műveletet
hajtott
végre,
Limitazioni
- a készülék
szállítása,
nemdecadono
megfelelően
történt. è stato:
Ogni diritto
di garanziahasználata,
e ogni nostra tárolása
responsabilità
se l’apparecchio
- Manomesso
da parte di esztétikai
personale non
autorizzato.
A jótállás
nem vonatkozik
jellegű
sérülésre, károsodára, vagy egyéb ká-Impiegato,
conservato
o trasportato
in modo improprio.
rosodásra,
amely
a készülék
használhatóságát
nem érinti.
Sono comunque escluse dalla garanzia le perdite di prestazioni estetiche o tali da non
Amennyiben
a
felhasznált
anyagok
gondos válogatása és a minőség iránt elkötecompromettere la sostanza delle funzioni.
lezettSegyártás
ellenére
vásárolt
készülék
meghibásodna,
vagy
egyéb informácinonostante
la curaanella
selezione
dei materiali
e l’impegno nella
realizzazione
del
prodotto
che Lei ha appena
acquistato
dovesseroariscontrare
dei difetti,
o qualora
óra volna
szükségünk,
javasoljuk,
hogysiforduljon
legközelebbi
viszonteladóhoz.
avesse bisogno di informazioni, Vi consigliamo di telefonare al rivenditore di zona.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell’art.
26 del Decreto Legislativo 2 Aprile 2014, n. 49 “Attuazione
Felhasználói
tudnivalók
della2012/19/EU
Direttiva RAEE
2012/19/EUés
, relativa
alla riduzione
dell’uso di selejtezése
sostanze
Termék
(elektromos
elektronikus
berendezések
–
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo
WEEE)
direktívának
megfelelő
selejtezése,
amely
az
elektromos
és elektronismaltimento dei rifiuti”.
kus berendezésekben található veszélyes anyag korlátozott használatára és
Il simbolo
del cassonetto
barrato riportato
sull’apparecchiatura o sulla sua
az ezen
berendezések
selejtezésére
vonatkozik
confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere
raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

A terméken
szereplő,
áthúzott giunta
szemeteskukát
ábrázoló
L’utente vagy
dovrà,csomagolásán
pertanto, conferire
l’apparecchiatura
a fine vita agli
idonei pikcentri
raccolta
dei rifiuti végén
elettronici
ed elettrotecnici,
oppurehullatogram
azt di
jelöli,
hogy differenziata
a termék élettartama
normál
lakossági vegyes
riconsegnarla
al rivenditore
al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura
dékgyűjtő
edénybe
nem helyezhető.
di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.
A felhasználó
a
kiselejtezett
berendezést
kötelessuccessivo
megfelelő dell’apparecchiatura
veszélyes hulladék átL’adeguata raccolta differenziata per l’avvio
vételére
szolgáló
gyűjtőtelepen
leadni, odaeeljuttatni,
vagy visszajuttathatja
dismessa
al riciclaggio,
al trattamento
allo smaltimento
ambientalmentea becompatibile
contribuisce ad
evitare
possibili effetti
negativi sull’ambiente
e
rendezést
a viszonteladónak
abban
az esetben,
ha ugyanilyen
típusú új berendesulla salute
e favorisce
il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta
zést szerez
be
egy
az
egyben.
l’apparecchiatura.
A berendezés
megfelelő
szelektíven
begyűjtése
ad további újLo smaltimento
abusivo
del prodottotörténő
da parte
dell’utente lehetőséget
comporta l’applicazione
delle sanzionifelhasználásra,
amministrative previste
normativa vigente.
rafeldolgozásra,
illetvedalla
a környezetbarát
selejtezés elősegíti a környezet
10és az emberi egészség károsodásának megelőzését, és hozzájárul a berendezésben felhasznált anyagok újrafelhasználásához, újrafeldolgozásához.
A berendezés nem megfelelő selejtezése a törvényben foglaltaknak megfelelően
az illetékes hatóság által kiszabott pénzbírsághoz vezethet.
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Importőr:
MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT.
a páraelszívók szakértője... 1995 óta
H - 1211 Budapest, Mansfeld Péter u. 27
(volt Bajáki Ferenc utca)
tel.: +(36-1) 427 0325, +(36-1) 427-0326;
fax: +(36-1)427 0327

AT85R141215CH

www.multikomplex.hu

Prodotto importato da:
Poly Pool S.p.A. Via Sottocorna, 21/B
24020 Parre (Bergamo) - Italy
Tel. 035705711 r.a. - Fax 035705760
http://www.ardes.it - e-mail:info@ardes.it
MADE IN CHINA
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