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TiszTelT Vásárló!
Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyárt-
mányú háztartási készüléket vásárolt.  
A készülék a legújabb műszaki fejlesztés 
eredménye, egyike a gyártó esztétikus, 
igényes felépítésű és jó minőségű ké-
szülékeinek. A tervezésnél a biztonságra 
nagy figyelmet fordítottak. A megbízható 
működés alapfeltétele a szakszerű hasz-
nálat, ezért kérjük, hogy üzembe helyezés 
előtt figyelmesen olvassa el a használati 
útmutatót, őrizze meg, hogy segítségére 
lehessen!

HASználAti útmUtAtó

hauser®

e l e c t r o n i c

Vízforraló
JK-903

Minőségi tanúsítvány
Mint importáló és forgalmazó (Hauser Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Baross 
u. 89.) tanúsítjuk, hogy a HAUSER JK-903 típusú vízforraló az alábbi műszaki 
adatoknak felel meg:
Hálózati feszültség:  230 V~50 Hz
Teljesítményfelvétel:  2000 W
Kapacitás:  1,7 L
Érintésvédelmi osztály:  I.
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Biztonsági előírások

általános figyelmeztetések
A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót!
A készülék nem rendeltetésszerű használata balesetveszélyes, ezért az alapvető 
biztonsági előírásokat a saját érdekében mindig tartsa be!
A készülék csak háztartási használatra alkalmas!
Tilos a készüléket a szabadban működtetni!
Miután eltávolította a csomagolást, győződjön meg róla, hogy a készülék nem 
sérült! Amennyiben a készüléken sérülést lát, ne kezdje meg a készülék haszná-
latát, minél hamarabb vigye szakszervizbe!
Ha véletlenül leejtette a készüléket, nézesse meg szakszervizben szakemberrel.
A csomagolóanyagok kisgyermekekre veszélyesek lehetnek, ezért tartsa megfe-
lelő távolságra tőlük.
Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében TilOs a készüléket für-
dőkád, mosdó, mosogató közvetlen közelében használni, valamint
–  a készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani,
–  sérült vezetékkel használni,
–  mechanikai sérülés esetén használni!

FigyeleM! Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó 
vagy más, vízzel teli edény közelében!

Ha a készülék vízbe esik, azonnal áramtalanítsa, és ne nyúljon utána!
Újabb használat előtt nézesse meg szakemberrel!
Ügyeljen arra, hogy fröccsenő vízzel a készülék ne érintkezzen, és nedves kézzel 
ne érintse meg a készüléket!
Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék 
címkéjén jelzettel, s hogy otthoni fali csatlakozója megfelelően földelt!
A készüléket vízszintes, stabil, száraz felületen használja!
Használat közben ne mozgassa a készüléket!
A készülék csak felügyelet mellett használható!
Olyan helyre tegye a készüléket, ahol azt a kisgyermek nem éri el!
Használata kisgyermek közelében fokozott elővigyázatosságot igényel!
Ezt a készüléket csak akkor használhatják 8 éves korú vagy e feletti gyerekek, 
továbbá azon személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képessé-
gekkel bírnak, ideértve azon személyeket is, akik nem rendelkeznek kellő tapasz-
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talattal és tudással a készülék üzemeltetésére vonatkozóan, ha felügyelik őket 
vagy utasításokat kaptak a készülék biztonságos üzemeltetéséről és megértik  
a készülék üzemeltetésével kapcsolatos veszélyeket. Gyerekek nem játszhatnak 
a készülékkel. A gyerekek 8 éves kor alatt nem végezhetnek tisztítást vagy kar-
bantartást a készüléken, 8 éves kor felett pedig csak felügyelettel.
Tartsa a készüléket és annak hálózati kábelét távol a 8 év alatti gyermekektől.
Használaton kívül és tisztítás előtt mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket!
A készülék belsejében magas feszültség van, ezért soha ne szedje szét!
Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amíg áram alatt van!
Ne érintse meg a készülék forró részeit!
A rövid vezeték megakadályozza a személyi sérüléseket, mint például a vezeték-
be való belegabalyodást, illetve keresztül esést. Készülékéhez bármely szakke-
reskedésben kapható megfelelő hosszabbító használható.

Fontos információk a hosszabbító vezetékéről:
- elektromos besorolás alá kell tartoznia, vagy AC230V jelölést kell tartalmaznia; 
- három eres földeltnek kell lennie; 
- el kell rendezni annak megfelelően, hogy ne fusson keresztül szőnyegen vagy 

asztalon, ahonnan a gyermekek könnyen magukra ránthatják, vagy véletlenül 
eleshetnek benne

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hosszabbítóhoz való csatlakozással a készülék 
automatikusan bekapcsolhat és működésbe léphet.
Az elektromos csatlakozóvezetéket ne akassza tűzhely, munkalap fölé! A készü-
lék ne érintkezzen forró felülettel, valamint ne helyezze gáz vagy elektromos sütő, 
tűzhely közelébe!
A készüléket ne rakja asztal vagy pult szélére, mert kisgyermek által így könnyen 
elérhető és leverhető. Figyeljen arra is, hogy a lelógó vezeték asztal vagy pult 
szélén balesetveszélyes!
A készülékhez csak a gyártó által mellékelt kiegészítők használhatóak.
ne használjon nem gyári alkatrészt, mert sérülést okozhat!
Ne tegye közvetlen napfény vagy hőforrások közelébe!
Áramtalanításkor támassza meg a fali csatlakozó aljzatot egyik kezével, majd  
a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a vezetéket!
Nedves kézzel soha ne próbálja a készüléket feszültségmentesíteni, a dugaljból 
a dugót kihúzni!
A csatlakozózsinór sérülése áramütést okozhat!
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Fontos:
A gyártó, illetve forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű hasz-
nálatból eredő károkért, illetve az illetéktelen személy általi javításért!
A meghibásodott készüléket (beleértve a hálózati csatlakozóvezetéket is) csak 
szakember javíthatja! A készülék belső sérülése áramütést okozhat!
Sérült vezeték cseréjét csak szakszerviz végezheti, mivel a vezeték cseréje spe-
ciális eszközöket igényel.
Ha a készülék működésében hibát észlelne, forduljon a szakszervizhez segítségért!
Soha ne próbálja meg otthon megjavítani a készüléket!
Soha ne szerelje szét a készüléket! Ez kiszámíthatatlan következményekkel járhat!
A készülék működéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távve-
zérlő rendszert használni.
Ne használjon erős vegyszeres tisztítószert, karcoló súrolószert a készülék tisz-
tításához!
Ügyeljen arra, hogy fröccsenő vízzel a készülék ne érintkezzen, és nedves kézzel 
ne érintse meg a készüléket!

vízforralóra vonatkozó biztonsági tudnivalók:
  
FigyeleM! A készülék felszíne felhevül használat közben, égési sérü-
lések elkerülése érdekében soha ne érintse meg azt működés közben!

FigyeleM! Ne távolítsa el a fedelet, amíg forr a víz!
A forraló különálló elektromos csatlakozó talppal rendelkezik, amelyről a vízforra-
ló edény a könnyebb és biztonságosabb használat miatt levehető!
A készüléket csak a hozzá tartozó alapzattal szabad használni!
Elektromos áramütés elkerülése érdekében mindig áramtalanítsa a készüléket, 
mielőtt a kancsót feltölti, kiüríti, tisztítja, vagy ha nem használja!
FigyeleM! Tilos a készüléket vízbe mártva tisztítani, a tisztításhoz puha, karc-
mentes, nedves törlőkendőt használjon.
A vízszintjelzőn található MiN (minimum) és MaX (maximum) jelzést mindig vegye 
figyelembe, amikor a kancsót feltölti vízzel! Ha a maximum jelzésnél több vizet tölt 
a kancsóba, a forrásban lévő víz kifröccsenhet a kancsóból!
A kancsót mindig a fogantyúnál fogva mozgassa, a kiáramló gőz és a forró víz 
balesetveszélyes!
Ügyeljen arra, hogy a kancsó fedele megfelelően illeszkedjen!
A készülék csak víz forralására használható!
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a készülék részei

1.  Fedélnyitó gomb
2.  Vízszintjelző
3.  Ki-, bekapcsoló gomb
4.  Csatlakozótalp

a készülék Működése

• Első használat előtt töltse fel a forralót tiszta vízzel a maximum jelzésig és 
forralja fel. Öntse ki a vizet és ismételje meg a folyamatot.

• A forralót mindig vegye le a talpról, amikor feltölti vagy vizet ad hozzá.
• Töltse meg a forralót a kívánt mennyiségű vízzel. Ne töltsön bele túl sokat, 

mert a víz kifolyhat, vagy kifröcsöghet.
• ne töltsön bele kevesebb vizet a minimum jelzésnél, és ne üzemeltesse üresen, 

mert a biztonsági kikapcsoló leállítja a készüléket! Ne töltsön bele a maximum 
jelzésnél több vizet!

• Mindig zárja le a fedelet, mielőtt bekapcsolja a készüléket!
• Helyezze a csatlakozótalpat száraz, vízszintes felületre!
• Helyezze a forralót a talpra. Az elektromos kapcsolat létrejön, amint a forraló 

ráilleszkedik az aljra.
• Csatlakoztassa a készüléket földelt konnektorba!
• A készüléket a bekapcsoló lenyomásával lehet üzembe helyezni. Ekkor a mű-

ködésjelző fény világítani kezd.
• Miután a víz felforrt, a forraló automatikusan kikapcsol, de Ön is bármikor leál-

líthatja a kikapcsoló gomb használatával. Ekkor a működésjelző fény kialszik.
• Ne vegye le a forralót az aljról, amíg ki nem kapcsolja a készüléket!

4

1

3

2
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• Vegye le a kancsót a csatlakozótalpról és töltse ki a vizet!
• Ismételt használat előtt hagyja hűlni a készüléket néhány percig!

a készülék tisztítása

Soha ne merítse a talpat és a kancsót vízbe vagy más folyadékba!
Tisztítás előtt kapcsolja ki, áramtalanítsa és hagyja lehűlni a készüléket!
A műanyag részek puha, enyhén nedves mosogatószeres ruhával tisztíthatók.
Ne használjon durva szivacsot vagy szemcsés tisztítószert, mert ezek a műanyag
részeken karcolást okoznak!
A víz keménységétől függően a kancsó belsejében vízkő rakódik le. Ez főként
a melegítő részhez tapad, csökkentve ezzel annak hatásfokát.
A vízkő nem káros az egészségre.
Célszerű időszakonként vízkőmentesíteni a vízforralót.

a vízkőMentesítés FolyaMata

1. Töltse fel a forralót MaX jelzésig háztartási ecet és víz 2:1 arányú keverékével.
2. Kapcsolja be a készüléket, és várja meg, amíg az automatikusan kikapcsol.
3. Hagyja egy napig a keveréket a kancsóban állni!
4. Öntse ki a folyadékot, majd töltse fel a kancsót tiszta vízzel a MaX jelzésig és 

kapcsolja be a készüléket.
5. Öntse ki a forró vizet és szükség szerint ismételje meg, amíg a vízkőszemcsé-

ket teljesen el nem távolítja a kancsóból.

További hasznos információkért és tanácsokért látogasson el a www.hauser.eu 
weboldalra.
Honlapunkon a készülék használatával kapcsolatos ötleteket és egyéb érdekes-
ségeket talál folyamatosan megújuló tartalommal.
szerviz és vevőszolgálat: 06 1/ 700- 4379
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MegFelelőségi nyilatkozat:

Ez a termék az Európai Közösség EMC 2014/30/EU; LVD 2014/35/EU; 
RoHS 2011/65/EU irányelveiben megszabott követelményeket telje-
síti. Ez az Ön által vásárolt HAUSER termék a használati útmutató-
ban található műszaki jellemzőknek  megfelel.

elektroMágneses Mezők (eMF)

Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabvá-
nyoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üze-
meltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkat-
részeket tartalmazhat. Ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal együtt, mert 
a települési szilárd hulladék közé kerülve jelentősen szennyezheti a környezetet!
Az elhasznált elektromos készülékeke gyűjtése elkülönítve történik, használja 
az erre létrehozott visszavételi és begyűjtési rendszert!
Új készülék vásárlásakor, 2005. augusztus 13-a után, az elhasznált elektro-
mos berendezést a vásárlás helyszínére is visszaviheti.
Az ilyen módon begyűjtött berendezéseket, szakszerű szétbontás után,  
az erre szerződött cégek a megfelelő módon semmisítik meg.
a környezet unokáink öröksége, megóvása mindnyájunk közös érdeke 
és felelőssége, segítse ön is ezt a törekvést!

JK-903_manual_HU.indd   7 2016.06.03.   11:38:14



8
www.hauser.eu

JK-903_manual_HU.indd   8 2016.06.03.   11:38:14



9
www.hauser.eu

Stimaţi cumpărători!

Vă mulţumim pentru încredere, că aţi 
cumpărat un aparat electrocasnic marca  
HAUSER! Aparatul este rezultatul celei mai 
recente dezvoltări tehnice, unul dintre apa-
ratele estetice, cu o construcţie exigentă şi 
de bună calitate ale producătorului. În cursul 
proiectării s-a acordat o atenţie deosebită 
fiabilităţii. Condiţia de bază a funcţionării fi-
abile este utilizarea corectă, prin urmare vă 
rugăm ca înaintea punerii în funcţiune citiţi cu 
atenţie instrucţiunile de utilizare şi păstraţi-le, 
pentru a vă putea fi oricând de folos.

MAnUAl dE UtilizARE

hauser®

e l e c t r o n i c

FIERBĂTOR DE APĂ
JK-903

certificat de calitate

În calitate de importator şi distribuitor (Hauser Magyarország Kft., 2040 Budaörs, 
Baross u. 89.) certificăm că fierbătorul de apă tip HAUSER JK-903 corespunde ur-
mătoarelor specificaţii tehnice: 
tensiune de alimentare:   230 V ~ 50 Hz
Putere consumată:   2000 W
Capacitate:   1,7 litru
Clasa de protecţie la atingere:  i

JK-903_manual_RO.indd   9 2016.06.03.   10:58:10



10
www.hauser.eu

inStrucţiuni de Siguranţă

În interesul dvs. respectaţi întotdeauna măsurile de siguranţă fundamentale!
Utilizarea aparatului în mod neconform destinaţiei prezintă pericol de accident!
Acest aparat a fost conceput în exclusivitate pentru folosinţă casnică!
Aparatul poate fi utilizat exclusiv pentru fierberea apei!
Vă rugăm ca înaintea utilizării să citiţi cu atenţie până la capăt instrucţiunile de utilizare 
şi respectaţi-le întocmai, pentru ca să puteţi folosi cu satisfacţie prestaţiile aparatului!
Păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru ca şi mai târziu să puteţi verifica funcţionarea 
corectă a aparatului. dacă oferiţi cadou aparatul, anexaţi şi instrucţiunile de utilizare!
Aparatul nu poate fi utilizat decât sub supraveghere!
Utilizarea aparutului în apropierea unui copil mic necesită o precauţie deosebită!
Înainte de conectare la reţeaua electrică, verificaţi dacă tensiunea din reţea co-
respunde cu cea menţionată pe plăcuţa aparatului!
Opriţi şi deconectaţi aparatul cât timp nu este utilizat!
În vederea evitării pericolului de electrocutare este interZiSă:
- introducerea aparatului în apă sau alte lichide,
- utilizarea aparatului cu cablu electric deteriorat,
- utilizarea în cazul în care prezintă deteriorări mecanice!

atenţie: nu utilizaţi aparatul lângă cada de baie, duş, chiuvetă sau un 
vas plin cu apă.

Acest aparat poate fi utilizat de copii de vârstă de 8 ani sau peste vârsta de 8 
ani, respectiv de persoane cu deficienţă fizică, senzitivă sau mentală, inclusiv de 
persoane care nu dispun de experienţa şi cunoştinţele necesare pentru utilizarea 
aparatului, numai în cazul în care sunt supravegheaţi, sau dacă primesc instruc-
ţiuni în legătură cu utilizarea în siguranţă a aparatului şi înţeleg pericolele privind 
utilizarea aparatului.
Copii nu au voie să se joace cu aparatul.
Copii sub vârsta de 8 ani nu au voie să efectueze curăţarea sau întreţinerea apa-
ratului, iar cei peste vârsta de 8 ani numai dacă sunt supravegheaţi.
Ţineţi aparatul şi cablul de alimentare al acestuia departe de copiii sub vârsta de 
8 ani!
dacă din întâmplare aţi scăpat aparatul, apelaţi la un atelier service specializat pen-
tru ca aparatul să fie examinat de o persoană calificată! Reparaţia aparatului defec-
tat (inclusiv a cablului de alimentare la reţea) poate fi efectuat numai de specialişti!
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Cablul de alimentare să nu se atingă de suprafeţe fierbinţi!
nu lăsaţi cordonul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau a blatului 
de lucru!
Apăsaţi cu o mână priza din perete, apoi scoateţi cordonul trăgându-l de ştecher! 
deteriorarea cordonului de alimentare poate produce electrocutare!
nu atingeţi părţile fierbinţi ale aparatului!
Fierbătorul de apă este prevăzut cu un suport independent de conectare la reţea. 
În vederea utilizării mai uşoare şi în condiţii mărite de siguranţă, cana de fiert apă 
poate fi îndepărtată de pe suport!
Pentru evitarea electrocutării, înainte de umplerea sau golirea cănii cu apă, cu-
răţirii cănii, sau în afara funcţionării, întotdeauna scoateţi aparatul de sub reţea!
la umplerea cănii, întotdeauna să aveţi în vedere nivelul MIN (minim) şi MAX 
(maxim) de pe indicatorul de nivel!
Mişcaţi cana întotdeauna ţinând de mâner, deoarece aburii şi apa fierbinte eva-
cuată constituie pericol de accident!
Capacul aparatului să fie în poziţie corespunzătoare!
Utilizaţi întotdeauna aparatul pe o suprafaţă orizontală, uscată!

atenţie: Suprafaţa aparatului se încălzeşte în timpul funcţionării, de ace-
ea pentru a evita leziunile produse prin arsuri, nu atingeţi niciodată apa-
ratul în timpul funcţionării.

părţile componente  
ale aparatului:

1. Capac de deschidere
2. indicator de nivel
3. Buton de pornire /  

Buton de oprire
4. Suport de conectare

4

1

3

2
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utiliZarea aparatului

• Înainte de prima utilizare, umpleţi cana cu apă curată până la nivelul maxim şi 
fierbeţi apa. Eliminaţi apa şi repetaţi operaţia.

• Întotdeauna când umpleţi cana sau completaţi nivelul apei, luaţi jos cana de 
pe suport.

• Umpleţi cana cu apă până la nivelul dorit. nu puneţi în cană prea multă apă, 
deoarece apa poate să scurgă sau să stropească. indicatorul de nivel ajută la 
măsurarea cantităţii de apă corecte. Fiebătorul poate fi alimentat prin deschi-
derea capacului. după umplerea cănii nu uitaţi să închideţi capacul, deoarece 
fierbătorul nu se decuplează automat.

• nu puneţi în aparat mai puţină apă decât indică nivelul minim al indicatorului 
şi nu puneţi în funcţionare în stare goală, deoarece contactorul de siguranţă 
va opri funcţionarea aparatului.

• nu puneţi în aparat mai multă apă decât indică nivelul maxim al indicatorului.
• Convingeţi-vă întotdeauna dacă nivelul apei din fierbător atinge nivelul minim 

al indicatorului.
• Aşezaţi suportul de conectare pe o suprafaţă uscată, orizontală.
• Aşezaţi fierbătorul pe suport. Contactul electric are loc în momentul aşezării 

cănii pe suport.
• Conectaţi aparatul la priză cu protecţie de împământare.
• Aparatul poate fi pus în funcţiune prin apăsarea butonului de conectare. În 

acest moment se aprinde lampa indicatoare a funcţionării.
• după ce apa s-a fiert, fierbătorul se decuplează în mod automat, dar şi dum-

neavoastră aveţi posibilitatea să opriţi funcţionarea aparatului, prin apăsarea 
butonului de oprire.

• nu luaţi fierbătorul de pe suport înainte de deconectare.
• luaţi fierbătorul de pe suport şi vărsaţi apa.

curăţarea aparatului

• niciodată nu scufundaţi suportul şi cana în apă sau în alte lichide.
• Înainte de curăţare deconectaţi aparatul, scoateţi-l de pe reţeaua electrică şi 

aşteptaţi să se răcească.
• Curăţaţi părţile din material plastic cu un material textil moale, puţin umed, 
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îmbibat cu puţin detergent. 
• nu folosiţi burete dur, sau detergent granulat, doarece acestea pot cauza zgâ-

rierea aparatului.
• În funcţie de duritatea apei, în interiorul cănii poate se poate depune un strat 

de calcar. Aceasta se depune în primul rând pe părţile de încălzire, reducând 
astfel randamentul aparatului.

• Calcarul nu periclitează sănătatea.
• Este indicată decalcarizarea periodică a aparatului.

procesul de decalcarizare
• Umpleţi fierbătorul până la nivelul MAX cu un amestec de oţet alimentar şi 

apă în proporţie de 2:1.
• Conectaţi aparatul şi aşteptaţi până ce se decuplează automat.
• lăsaţi timp de o zi amestecul în cană.
• Vărsaţi amestecul de lichid, umpleţi cana cu apă curată până la nivelul MAX 

şi conectaţi aparatul.
• Vărsaţi apa fierbentite şi în caz de nevoie repetaţi operaţia, până ce granulele 

de calcar se îndepărtează în totalitate din cană.
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declaraţie de conformitate

Acest produs îndeplineşte cerinţele stabilite în directivele Uniunii 
Europene: EMC 2014/30/EU; lVd 2014/35/EU; RoHS 2011/65/EU. 
Produsul HAUSER cumpărat de dumneavoastră corespunde carac-
teristicilor tehnice prezentate în instrucţiunile de utilizare.

câmpuri electromagnetice (emf)

Acest aparat corespunde cerinţelor stabilite de standardele referitore la câmpurile 
electromagnetice (EMF).
În cazul în care folosiţi aparatul conform celor cuprinse în instrucţiunile de folosire, 
potrivit nivelului actual al cunoştinţelor ştiinţifice, aparatul poate fi folosit cu siguranţă. 

instalaţia electrică are componente care fac parte din categoria reziduurilor 
periculoase asupra mediului înconjurător. Acestea nu le adunaţi împreună cu 
gunoiul menajer, deoarece ajungând între reziduurile solide ale localităţii, pot 
polua în mod considerabil mediul înconjurător. Colectarea aparatelor electrice 
uzate se face separat, de aceea folosiţi sistemul de  preluare şi colectare 
înfiinţat. după data de 13 august 2005, cu ocazia cumpărării aparatelor noi, 
puteţi preda la locul cumpărării aparatele electrice uzate. instalaţiile astfel 
preluate, după ce au fost demontate de specialişti, sunt prelucrate în mod 
corespunzător de întreprinderi care au contractat această activitate.
mediul înconjurător este moştenirea nepoţilor noştri, protejarea lui 
este interesul şi responsabilitatea noastră a tuturora. Sprijiniţi şi 
dumneavoastră această tendinţă!
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