NÁVOD NA POUŽITIE
HAUSER
Prenosný DVD prehrávač
PDVD-768/968

Vážený zákazník!
Ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste preukázali zakúpením výrobku typu
HAUSER. Tento prístroj je výsledkom najnovšieho technického výskumu.
Spĺňa všetky požiadavky kvality a estetiky. Pri jeho navrhovaní sa kládol
maximálny dôraz na jeho bezpečnosť.
Aby prístroj bezpečne fungoval, je dôležité s ním odborne zaobchádzať.
Preto Vás prosíme, pred jeho uvedením do prevádzky, pozorne si prečítať
návod na použitie. Ten dobre uschovajte, aby ste ho v prípade potreby
mohli opätovne použiť.

Záruka kvality
Ako dovozcovia (HAUSER ELEKTRO CE, s.r.o., Komárňanská cesta 1,
940 64 Nové Zámky), potvrdzujeme, že HAUSER PDVD-768 prenosný DVD
prehrávač zodpovedá podľa noriem 2/1984.(III.10.)BkM-IpM nasledujúcim
technickým požiadavkám:
Napätie:
Trieda dotykovej ochrany:

100-240 V/50-60Hz
II.

0

Bezpečnostné upozornenia:
1. Vo vlastnom záujme dodržiavajte bezpečnostné upozornenia!
2. Prístroj ani zdroj neukladajte do blízkosti zdroja tepla.
5. Laser I. triedy.
6. Prístroj nerozoberajte! Hrozí úraz elektrickým prúdom a ožiarenie laserovým lúčom.
7.
8. Nesprávnym používaním môže dôjsť k úrazu!
9. Pozorne si prečítajte užívateľskú príručku!
10. Neponárajte prístroj do vody alebo inej tekutiny. Hrozí úraz elektrickým prúdom.
11.Taktiež v záujme zabráneniu úrazu elektrickým prúdom:
• nepoužívajte s poškodenou elektrickou šnúrou,
• nepoužívajte pri mechanickom poškodení!
12. Je zakázané vkladať cudzie predmety do akéhokoľvek otvoru prístroja, hrozí úraz elektrickým
prúdom alebo požiar!
14. Opravu poškodeného prístroja (taktiež elektrický prívod) môže vykonať len odborník!
15. Ak nepoužívate prístroj, odpojte ho od elektrickej siete!
16. Pri odpájaní prístroja jednou rukou pridržte elektrickú zásuvku a druhou rukou potiahnite za
zástrčku. Nikdy neťahajte za prívodný kábel!
17. Deti môžu používať prístroj len pod dohľadom dospelej osoby!
18. Výrobca neručí za funkčnosť prístroja pri nesprávnom používaní!!
19. Prístroj je navrhnutý na domáce použitie!
20. Nezakrývajte prístroj, aby nedošlo k prehriatiu.
21.Nevystavujte prístroj účinkom slnka.
22. Nedávajte prístroj do blízkosti magnetu.
23. Nepokladajte na prístroj žiadne nápoje. V prípade vyliatia tekutiny na prístroj sa obráťte na
odborný servis.
24. Nepokladajte na prístroj ťažké váhy a používajte prístroj vo vodorovnej polohe.
25. Opatne otvárajte displej prístroja.
26. Nepoužívajte prístroj vo vlhkom prostredí.
27. Ak prenášate prístroj zo studeného prostredia do teplého, nezapínajte ho okamžite!
28. Pred čistením prístroja odpojte z elektrickej siete. Nefúkajte alebo nelejte na prístroj žiaden
čistiaci prostriedok. Vonkajšie ale i vnútorné časti sa môžu poškodiť.
29. Príjem TV staníc závisí aj od podmienok vo vonkajšom prostredí.
30. Hlavu DVD prehrávača udržujte čistú. V prípade znečistenia môže dôjsť k zlému prehrávaniu
DVD.
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Dôležité upozornenia
Pred používaním si pozorne prečítajte užívateľskú príručku a v nej obsiahnuté body pre
bezpečné používanie
Nepoužívajte DVD prehrávač v daždi, v mokrom prostredí, aby sa nepoškodili citlivé
elektronické súčiastky!

CAUTION
RISK
ELECTRIC
RISKOF
OF ELECTRIC
SHOCK
SHOCK

Nepokúšajte sa prístroj rozoberať, v prípade
poruchy sa obráťte na odborný servis.

DO NOT OPEN
DO NOT OPEN

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

Blesk v trojuholníku znamená, že prístroj je
napájaný takým neuzemneným napätím, ktoré môže
spôsobiť vážne poranenia elektrickým prúdom!

Class I laser product
Laser I. Triedy.
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Hlavné vlastnosti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7 "/ 9 " uhlopriečka displeja
Vstavaný TV-tuner
270° otočný displej
2.0 USB pripojenie
Podpora SD/MMC/MS kariet
Podpora JPEG formátov

Vlastnosti DVD prehrávača:
Kompatibilné: DVD, SVCD, VCD, CD, CD-R/RW, Kodak Picture CD, MP3, MP4, DIVX
Podporuje USB/SD/MS/MMC médiá, hry na CD
CVBS video vstup
Viacjazyčné menu
Prehrávanie širokouhlých filmov
Výstup pre videá vo formáte 4:3 alebo 16:9
Podpora PAL, SECAM, NTSC
TFT LCD displej a TV (OSD)
Opakované prehrávanie
Diaľkové ovládanie
Príjem TV programov (kvalitu príjmu ovplyvňujú vonkajšie podmienky)
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Ovládací panel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

DVD Menu nastavenia
Mode tlačidlo: voľba medzi DVD/AV/TV
Voľba medzi DVD/USB/čítačky kariet
TV menu nastavenia
Pohyb v menu, výber
Pretočenie naspäť, pohyb v menu, výber
Pretočenie dopredu, pohyb v menu, výber
Tlačidlo ENTER zvýraznenie výberu
Pohyb v menu, výber
AUDIO tlačidlo
STOP: zastavenie, návrat z menu
Play / Pause: prehrávanie/pauza
LCD Power/Copy: tlačidlo na kopírovanie
Vol-: zníženie hlasitosti
Vol+: zvýšenie hlasitosti
OPEN - Otvorenie

Vysvetlenie: PBC - Playback Control, ovládanie prehrávania nefunguje s každým diskom a
nahrávkou. Pomocou PBC sa môžete počas prehrávania kedykoľvek vrátiť a pohybovať sa v
MENU.
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DVD (pohľad sprava)

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2

3

4

5

6
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USB port
Čítačka MMC/SD/MS kariet
EARPHONE/slúchadlový výstup
AV OUT výstup
AV IN vstup
POWER tlačidlo
Konektor sieťovej nabíjačky

DVD (pohľad zľava)

1. USB game port
2. konektor na pripojenie TV antény

1

2

Poznámka: aby sa predčasne nevybili batérie v diaľkovom ovládači, bola vložená oddeľovacia
páska, ktorú odstráňte pred použitím ovládača.
Niekoľko užitočných rád k používaniu diaľkového ovládača:
1. Pokiaľ ovládač pracuje nespoľahlivo, vymeňte batérie.
2. Nikdy nedajte ovládač do vlhkého prostredia a nevystavujte vysokým teplotám.
3. Nerozoberajte ovládač.
4. Chráňte infračervený vysielač ovládača.
5. Ovládač spoľahlivo pracuje do vzdialenosti max. 5 metrov v rozsahu 30°.
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Funkcie diaľkového ovládača
1.
2.
3.
4.
5.

POWER: tlačidlo na zapnutie/vypnutie prístroja
Vol+: zvýšenie hlasitosti
LCD On/Off: zapnutie/vypnutie displeja
Mode: voľba medzi funkciami AV/TV/DVD
PROG: automatické vyhľadávanie programov

V režime TV

2
1
6
5

3
4
7
8
11

12
6. Vol-: zníženie hlasitosti
9
1
3
7. MUTE: umlčanie
14
8. Repeat: opakované prehrávania
15
10
17
9. Number: zmena programu
18
16
10. 10 +: voľba medzi programami na dvoj alebo troj cifernej
20
21
19
pozícii
23
22
11. Title (informácie): zobrazenie informácií
24
26
27
12. A-B: opakovanie vybraného úseku
28
25
13. Subtitle: voľba spomedzi viacerých titulkov
31
30
32
(DVD filmy: maximum 32 titulkov, pri SVCD
29
max. 4 titulkov).
14. DVD MENU: nastavenia DVD prehrávača: kontrast,
obrazovka, ostrosť, sýtosť, jas, hlasitosť, displej,
formát obrazu, jazyk, reštart atď.
15. OSD: zobrazenie dĺžky prehrávania hudby a podobných informácií. V AV / TV móde
zobrazí formát zobrazenia.
16. Zoom: zväčší alebo zmenší obraz
17. PBC: playback control funkcia, ovládanie prehrávania (nie všetky prehrávače podporujú
túto funkciu)
18. SLOW (pomaly): 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 spomalenie oproti normálnemu. Stlačením tlačidla
PLAY sa prehrávanie vráti do normálnej rýchlosti.
19. Navigačné tlačidlá: slúžia na pohyb kurzoru
20. ENTER: potvrdenie výberu
21. Return: návrat do menu
22. Audio/Mono: voľba medzi ľavý kanál/pravý kanál/stereo pri SVCD/VCD/CD/MP3
23. GOTO: skok na daný bod
24. Setup: nastavenia systému
25. a 29. CH+ a CH-: prepínanie programov
26. a 27. Rewind/Forward: prepínanie medzi jednotlivými časťami filmu  /  alebo rýchle
pretočenie dopredu alebo dozadu
2X / 2x dopredu alebo dozadu prehrávanie
4X / 4x dopredu alebo dozadu prehrávanie,
8X / 8x dopredu alebo dozadu prehrávanie,
16X / 16x dopredu alebo dozadu prehrávanie,
32X / 32x dopredu alebo dozadu prehrávanie.
28. STOP: stop/návrat do hlavného menu
30-31.Prev/Next: prepínanie programov
32. Play/Pause: prehrávanie/pauza
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Nabíjanie batérie
V prístroji použitú batériu nie je nutné formátovať. Nabíjať ju je možné kedykoľvek. Úplné nabitie
batérie trvá približne 6 hodín..
Červená LED dióda signalizuje, že nabíjanie nebolo dokončené. V prípade dobitia batérie sa LED
dióda zmení na žltú.

Informácie o používaní prístroja:
1.
2.
3.
4.

Prístroj používajte pri teplotách v rozmedzí: 0ºC až 45ºC.
Prístroj odpojte z elektrickej siete po vypnutí.
Mierne zahriatie batérie je normálne, ale vyhýbajte sa prílišnému prehrievaniu batérie.
Nepoužívajte vo vlhkom alebo horúcom prostredí.

Vstupy a výstupy prístroja
Prístroj disponuje audio a video výstupom (AV OUT), čo Vám umožňuje pripojenie na TV, v tom
prípade je možné prehrávanie pozerať na TV.
Prístroj má aj video vstup a výstup na slúchadlá.
Na príjem TV staníc pripojte k prístroju pribalenú anténu, alebo inú pripojiteľnú anténu, potom si
môžete automaticky alebo ručne naladiť programy.
Upozornenie: automatické vyhľadávanie programov prepíše skoršie vyhľadané programy!

Nastavenia systému
Do menu môžete vstúpiť pomocou diaľkového ovládača ale aj cez tlačidlo na prístroji. Po vstupe sa
pohybujete v menu navigačným tlačidlami, tlačidlom ENTER potvrdíte výber.
Tlačidlom SETUP vystúpite z ponuky MENU.
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1. Základné nastavenia
1.1 Zobrazenia (TV)
General

Normal /Panorama, alebo

Audio

Video

Preference
settings

Normal /Letterbox (s čiernobielym pásom na spodku alebo
Zobrazenie vo formáte 16:9.

-- General Setup Page--- display
TV
PS

1.2 TV norma

Angle Mark

ON

Prístroj podporuje NTSC a PAL TV normu.

OSD Lang

Eng

PAL: európska, čínska a Hong Kongská norma

Screen Saver

ON

NTSC: taiwanská, americká a kanadská norma

HDCD

1X

Poznámka: pokiaľ si nezvolíte správnu normu, nebudete

Last Memory

Off

vrchu obrazovky), alebo

s výsledným obrazom spokojný.

Go To General Setup Page

1.3 Uhol pohľadu
Funkcia je dostupná len u nahrávok, ktoré boli vyhotovené

General

viacerými kamerami. Počas prehrávania je potom možné

Audio

Video

Preference

prepínať medzi rôznymi pohľadmi.

-- -- General Setup Page---

1.4 Zobrazovaný jazyk
Nastavte si jazyk, ktorý Vám vyhovuje zobrazeného menu.

TV display

4:3 PS

4:3 or 16:9

Angle Mark

ON

On/Off

OSD Lang

Eng

ENG, CH, F

Screen Saver

ON

HDCD

1X

Last Memory

Off

o

Go To General Setup Page
1.5 Šetrič obrazovky
Zapnuté: Po niekoľkých minútach sa spustí funkcia, ak nie je
General

spustené prehrávanie alebo je pozastavené. Na návrat do

Audio

Video

normálneho režimu sa dostanete stlačením ľubovoľného
tlačidla.

-- General Setup Page --

Vypnuté: vypnutie funkcie

1.6 HDCD

TV
display
Angle
Mark

Možnosti: 1X, 2X

OSD Lang
景
Screen Saver
HDCD
Last Memory

1.7 Pamäť prehrávania
Zapnuté: Pomocou tejto funkcie môžete pokračovať v pozeraní
filmu aj po vypnutí prístroja, ale DVD disk nesmie byť vybratý

PS ON
Normal/ps
Normal/lb
Eng
ONWide
1X
Off

z mechaniky. Prístroj si zapamätá pozíciu pozastaveného
prehrávania.
Vypnuté: vypnutie funkcie

Go To General Setup Page
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Preference

2. Zvuk, obraz a video nastavenia
2.1 Zo základných nastavení máte na výber: LT/RT
alebo Stereo zvuk

General

Audio

Video

Preferen
ce

-- Audio Setup Page-2.2 Pass: nastavenie hesla

DOWNMIX

LT/RT
STEREO

Go to audio settings

3. Video
3.1 Ostrosť: volíte si medzi high (vysoká), medium
(stredná) a low (nízka)
3.2 Jas: nastavenie jasu displeja.
3.3 Kontrast: voľba medzi rôznymi kontrastmi obrazu

General

Audio

Video

Preferen
ce

-- -- Video Setup Page--Sharpness
Brightness
Contrast

Low
00
00

Go to Video Settings
settings
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4. Štandardné nastavenia
4.1 Nastavenia displeja:
Jas
Kontrast
Farba

Bright

50

Contrast
Color

50
50

Na výber je viacero farieb pozadia.
4.2 VOL: nastavenie hlasitosti
4.3 Voliteľné nastavenia
a) Lang – Jazyk. Možnosť zmeny na: čínsky, anglický,
francúzsky

španielsky, portugalský, taliansky a ruský
Volume

jazyk.
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b) Zobrazovací mód: 16:9 alebo 4:3
c) Blue – zapnutie/vypnutie modrej farby
d) Reset – vrátenie zmien na továrenské nastavenia.
4.4 S - Color nastavenia programov
Auto, PAL, NTSC, SECAM. Pripojte k prístroju pribalenú
anténu, potom si zvoľte normu, zodpovedajúcu lokalite,
kde sa nachádzate alebo funkciu Auto (Na Slovensku sa
používa PAL norma)

Lang
Zoom
Blue
Reset

English
16:9
On

4.5. Sleep – časovač vypnutia medzi 0 a 240 minútami
Time – nastavenie času, na zmenu minút použite tlačidlo
na pretáčanie dopredu , na zmenu hodín tlačidlo
pretáčania dozadu.
Off time –

S-COLOR
Auto/Pal/Auto/Pal/
Auto

nastavenie času, na zmenu minút použite

tlačidlo na pretáčanie dopredu , na zmenu hodín tlačidlo
pretáčania dozadu.
On time - nastavenie času, na zmenu minút použite
tlačidlo na pretáčanie dopredu , na zmenu hodín tlačidlo
pretáčania dozadu.
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Pal
NTSC
Secan

4.6 TV systém: voľba medzi NTSC/PAL TV/Multi
4.7 Zvuk: môžete si vybrať medzi jazykmi: English (anglický),
French (francúzsky), Spanish (španielsky), Chinese (čínsky),
Japanese (japonský), Korean (kórejský), Russian (ruský) Thai
(thajský)
4. 4.8 Titulky: môžete si vybrať medzi jazykmi: English
(anglický), French (francúzsky), Spanish (španielsky),
Chinese (čínsky), Japanese (japonský), Korean (kórejský),
Russian (ruský) Thai (thajský) alebo funkciu môžete
vypnúť
4. 4.9Menu disku: môžete si vybrať medzi jazykmi: English
(anglický), French (francúzsky), Spanish (španielsky),
Chinese (čínsky), Japanese (japonský), Korean (kórejský),
Russian (ruský) Thai (thajský)
4.10 Rodičovský zámok:
SAF/G/PG/PG13/PGR/R/NC17/ADULT (pre dospelých)
(štandardný kód je 136900)
Použitím hesla docielite ešte vyššieho obmedzenia.
Poznámka: Funkcia je závislá od disku
(štandardný kód je 136900)
4.11 Zmena nastavení
Zmena nastavení, okrem veku
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TV Type

General

NTSC
Audio

Video

-- -- Preference Setup Page--TV Type
NTSC
PAL TV
Audio
CHI
AUTO
Subtitle
CHI
NTSC TV
Disc Menu
CHI
Parental
Password
Default

Go to Preference

Settings

Preference

Dôležité: Pomocou tlačidla

MODE si zvoľte funkciu DVD a postupujte podľa nižšie uvedených

krokov:

Prehrávanie CD a DVD diskov
A: Pomocou tlačidla POWER zapnete prehrávač.
B: Stlačte tlačidlo OPEN (otvoriť) a vložte disk do DVD mechaniky prístroja.
C: Zatvorte kryt a prehrávač automaticky spustí obsah DVD disku.
D: Spustí sa prehrávanie.

Prehrávanie MP3/MPEG4 súborov
A: Pomocou tlačidla POWER zapnete prehrávač.
B: Stlačte tlačidlo OPEN (otvoriť) a vložte disk do DVD mechaniky prístroja.
C: Zatvorte kryt a prehrávač automaticky spustí obsah DVD disku.
1. Stlačte šípku hore alebo dole na vybratie požadovaného súboru alebo priečinku.
2. Stlačte tlačidlo OK alebo ENTER na otvorenie vybratého priečinku.
3. Stlačte tlačidlo OK alebo ENTER na otvorenie vybratého súboru.
4. Návrat do menu vykonáte stlačením šípky doľava.

Prehrávanie USB, SD MMC a MS pamäťových kariet
Pripojte do USB vstupu USB pamäťové médium a pomocou tlačidla DVD/USB/CARD si
zvoľte ako zdroj USB vstup.
Poznámka: Pokiaľ nepripojíte žiadne USB zariadenie do USB portu a zvolíte si USB mód,
prístroj bude hlásiť ako prázdne médium.
Pripojte do čítačky pamäťových kariet pamäťovú kartu a pomocou tlačidla DVD/USB/CARD
si zvoľte ako zdroj čítačku pamäťových kariet.
Poznámka: Pokiaľ nepripojíte žiadnu pamäťovú kartu do čítačky pamäťových kariet a zvolíte
si CARD mód, prístroj bude hlásiť ako prázdne médium.
Po zvolení módu si môžete pomocou navigačných tlačidiel vybrať súbor na zobrazenie,
vypočutie prípadne na prehranie a tlačidlom PLAY ho spustíte. Opätovným stlačením PLAY
zastavíte prehrávanie. Na zmenu hlasitosti stlačte VOL- alebo VOL+ tlačidlo.

Hry: pripojenie herného ovládača
Prehrávač Vám spustí hry uložené na CD disku, na pamäťovej karte alebo aj na USB médiu.
Hry:
Pripojte herný ovládač do USB portu označeného ako „GAME“ (na ľavej strane prístroja).
Vložením CD sa hry automaticky zobrazia na obrazovke.
Smerovými tlačidlami sa pohybujete doprava, doľava, hore a dole. Súčasným stlačením tlačidla
MODE a D spustíte hru. Tlačidlom MODE si vyberáte, tlačidlom START prerušíte hru
a opätovným stlačením pokračujete v hre. Tlačidlá A a C sa pri jednoduchých hrách používajú na
strieľanie alebo na hýbanie a tlačidlá B a D na skákanie.
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Dôležité: V prípade, že DVD prehrávač nečíta DVD disky, súbory
uložené na USB kľúči alebo pamäťovej karte, alebo prístroj v určitom
momente zamrzne, vypnite prístroj, potom odpojte USB kľúč alebo vyberte
DVD disk, pamäťovú kartu a znova zapnite prístroj.

Riešenie problémov
Problém

Neprehrá film

Nie je obraz

Zdeformovaný
obraz
Nie je úplný obraz
Nie je voľba
programov

Príčina a riešenie

Skontrolujte, či ste pripojili prístroj do elektrickej siete.
Skontrolujte, či je vložený disk do prehrávača a jeho správne vloženie.
Pokiaľ je disk špinavý alebo poškriabaný, vymeňte ho..
Ak sa prístroj dostal do vlhkého prostredia, nechajte ho vyschnúť na
suchu po dobu 2 hodín, potom ho zapnite.
5. Disk nie je kódovaný pre európsky región, vymeňte disk.
6. Chybný disk alebo formát disku.
1.
2.
3.
4.

1. Skontrolujte korektné nastavenia v menu „video-settings“ a výstupný
formát.
2. Skontrolujte, či ste pripojili prístroj do elektrickej siete.
3. Očistite disk.
1. Poškodený disk
2. Nastavte výstupný formát pre TV alebo DVD.
1. Nastavte obraz na štandardnú TV pozíciu.
2. Vyberte správny výstupný formát.

Vyskúšajte na inom disku, aby ste určili chybu prístroja alebo disku..

Nefunguje
diaľkový ovládač

1. Skúste diaľkový ovládač použiť z tesnej blízkosti prístroja.
2. Presvedčte sa, že batérie boli správne vložené.
3. Skontrolujte napätie batérií.

Problémy
s výstupom zvuku

1. Skontrolujte príslušné nastavenia zvuku.
2. Skontrolujte, či nie je prístroj v MUTE móde.
3. Prístroj nemusí prehrať zvuk korektne pri pretáčaní dopredu či dozadu
počas prehrávania.
4. Skontrolujte si hlasitosť.
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Príslušenstvo
Názov

Počet

1.A/V kábel

/

1 ks

2.AC/DC adaptér

/

1 ks

3. Ovládač

/

1 ks

4. Užívateľská príručka

/

1 ks

5. Autonabíjačka

/

1 ks

6. Slúchadlá

/

1 ks

7. Sieťová nabíjačka

/

1 ks

8. Anténa a herný ovládač

/

1 ks + 1ks

DVD/TV špecifikácie
Obraz

Zvuk

D/A video konvertor

10bit

Horizontálne rozlíšenie

500line

Frekvencia

20Hz-20KHz

Dynamický rozsah
Odstup signálu od šumu
Odstup kanálov

≥80db
≥70db
≥70db

Audio prevodník
Zvukový výstup
Záťažová impedancia

24bit/96KHz
2VP-P
10kΩ

Rozlíšenie

480x234 RGB pixel

Podporované formáty

PAL/NTSC/SECAM/AUTO

Rozmery displeja

86.58*154.08mm

Podporované formáty
Špecifikácie

DVD+R/W，-R/W，DVD，CD-R，CD-RW，VCD,
SVCD，PHOTO-CD，JPEG，MP3，MP4，DIVX

Batéria

Vlastnosti TV

Váha (s batériou)

0.78KG

Rozmery

208*166*39mm

Kapacita

1800mAh

Doba prehrávania

Cca 2 hodiny (v závislosti od prehrávaného formátu
sa čas môže líšiť)

Napájanie

Vstupné napätie 100-240V 50Hz/60Hz
Výstupné napätie DC12V/2A

Výkon (spotreba)

15W

TV norma

PAL/NTSC/SECAM Standard (voliteľné)

Príjem programov

LHF1-5, VHF6-12, UHF13-69, ATV
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Informácie pre užívateľov o likvidácii použitého elektrického
zariadenia (súkromné domácnosti)

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených
dokumentoch znamená, že použité elektrické a
elektronické zariadenia sa nesmú miešať so všeobecným
domácim odpadom. Pre správne zaobchádzanie, obnovu a
recykláciu odvezte prosím tieto produkty na určené zberné
miesta, kde budú prijaté bez poplatku. Naopak v
niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť
priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný
nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť
hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské
zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť z nesprávneho
zaobchádzania s odpadom. Pre bližšie informácie o vašom najbližšom
zbernom mieste kontaktujte prosím vaše miestne úrady. V prípade
nesprávneho odvozu odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade so
štátnou legislatívou.
Pre právnické osoby v Európskej únii
Ak potrebujete zlikvidovať elektrické a elektronické produkty pre bližšie
informácie kontaktujte prosím svojho miestneho predajcu alebo
dodávateľa.
Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol platí iba v Európskej únii. Ak si prajete zlikvidovať tento
produkt pre bližšie informácie kontaktujte prosím vaše miestne úrady
alebo predajcu a informujte sa o správnej metóde likvidácie.
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