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Ultrahangos párásító készülék

Airbi STAR

Használati utasítás
(változat 1.0)
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 1  Az első használat előtt

 1.1  Miért célszerű párásítani a levegőt?

A fűtött  helyiségben való tartózkodás  kellemetlen és  az egészségre ártalmas is  lehet,  ha túl
alacsony a levegő páratartalma. A relatív páratartalom ajánlott optimális értéke 45 - 55% közé
esik, ám ehelyett a zárt terekben ez ennél jóval alacsonyabb, s a téli hónapokban  akár 20% alá
is lecsökkenhet.

Mit okozhat a levegő alacsony páratartalma? A porrészecskék, baktériumok, vírusok, az atkák
ürüléke, amelyeket normális állapotban visszatartana az orr nyálkahártyája, a test természetes
védelmi  rendszerét  is  csökkentő  száraz  levegő  miatt  eljutnak  a  tüdőbe.  A  szervezet
ellenállóképességét  túlterheli,  felingerli  a  nyálkahártyát,  ingerlő  köhögést,  szájberepedést,
szemszárazságot okoz, és ez már egy lépés az egyéb különféle megbetegedésekhez.

Az Airbi ultrahangos párásító készülékek ideálisak a lakásokba, irodákba, és minden-hová, ahol
az alacsony páratartalom egészségi problémákat okozhat. Az ultrahangos párásító készülékek
legnagyobb előnye az alacsony fogyasztás melletti nagy hatékonyságuk.

 1.2  A párásító készülék leírása

Az ultrahangos  párásító  készülék egy magas frekvencián rezgő piezokerámia  segítségével  a
vizet 1-5µm átmérőjű mikrocseppekre bontja. A ventilátor juttatja ki a mikrocseppeket a száraz
levegőbe, ahol azok elpárolognak és a levegő páratartalmát a kívánt szintre emelik. A készülék
közelében a pára kibocsátás jól látható is.

 1.3  Biztonsági előírások

 A készülék használata előtt mindig figyelmesen olvassa el a használati utasítást!

 Örizze meg a használati utasítást, hogy bármikor fellapozhassa azt!

 A párásító készülék kicsomagolása után ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a szállításkor.
Minél  hamarább  értesítse  a  forgalmazót,  ha  valamilyen  sérülést  állapít  meg!  Az eredeti
dobozt ajánlott eltenni, mert később költözéskor, szervizbe szállításkor még szüksége lehet
rá!

 Az első használat előtt ellenőrizze, hogy a készülék adatai (tápfeszülség, frekvencia stb.)
megfelelnek-e a helyi szabványoknak!

 A párásítót  mindig  kemény  és  sima  felületre  helyezze,  legalább  15  cm–re  a  faltól  és
mindenféle melegítőtől, mind például kályhától, radiátoroktól, stb. A párásítót ne használja
egyenetlen felületen!

 Tegye el a párásítót a gyerekek közeléből ne engedje, hogy játsszanak vele!

 Használat előtt tekerje le a hálózati tápkábelt és ellenőrizze, hogy nincs-e megrongálódva!
Ne használja, ha az sérült!

 Ne kapcsolja  sem be, sem ki a párásítót nedves kézzel!

 Az alapegységet soha se szedje szét!

 A párásítót ne használja sérült,  hibás elektromos csatlakozóval vagy vezetékkel, vagy ha
meghibásodást  tapasztal!  Ilyen  esetben  adja  át  a  készüléket  szakembernek  javításra,
ellenőrzésre!

 Ne használjon a párásítóban semmilyen keveréket, pl.parfümöt, illóolajat, stb!
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 Ne rázza,  ne borítsa fel  a párásítót,  mert  ilyenkor bejuthat a víz az alsó részébe és kárt
okozhat az elektronikában!

 Soha ne hagyja a párásítót hosszabb ideig a napon!

 Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a vezetéket a hálózatból és ellenőriztesse a készüléket
szakemberrel, ha normál használat mellett furcsa, égett szagot észlel!

 Tisztításkor, vagy a tartály szétszedésekor húzza ki a hálózati dugót az aljzatból!

 Ne nyúljon vízbe, illetve a készülék víz alatti részeihez, amíg működik a készülék!

 Ne kapcsolja be a párásítót, ha nincs víz a tartályban!

 Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a párakészítő egységet!

 Előzze meg a készülék megrongálását, vigyázzon arra, hogy ne jusson víz az alsó egységbe!

 Soha ne öblítse ki az egész egységet vízzel, és ne merítse vízbe!

 Az ultrahangos párásítót rendszeresen kell tisztítani. A használati utasítás szerint végezze a
tisztítást és tartsa be a vonatkozó biztonságtechnikai utasításokat!

 A párásítót  ne  használja  tovább,  ha  már  elég  párás  a  szoba  levegője  (50  %  feletti  a
páratartalom)! A túl magas páratartalom lecsapódást okoz a hidegebb felületeken vagy a
szoba falain.

 A készülék csak beltéri használatra alkalmazható.

 Ezt a készüléket nem használhatják azok a személyek (a gyerekek), akiknek ala-csonyabb a
fizikai,  érzékbeli  és  mentális  képessége,  vagy nincs  elég  tapasztalatuk  és  szakértelmük,
hacsak nincsenek felügyelet alatt, vagy a biztonságukért felelős személy meg nem ismerteti
őket a készülék szakszerű használatával.

 A készüléket  az elraktározás előtt  ki  kell  tisztítani,  óvatosan ki  kell  szárítani  a  továb-bi
útmutatás szerint. Hagyja a készüléket jól kiszáradni! Ne rakja el a készüléket, amíg vizet
tartalmaz!  A készüléket  száraz,  hideg  helyre  tegye  el,  úgy,  hogy  ne  férje-nek  hozzá  a
gyermekek!
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 2  A  készülék szerkezeti elemei

 2.1  Műszaki adatai

Modell: SPS-921A
Párologtatási teljesítmény: 120-350 ml/óra
A víztartály térfogata: 6 liter
Méretei(szél.x mag.x mély.): 26 x 18 x 35 cm
Tömege: 2,5 kg (víz nélkül)
Színváltozatai:  fekete
Zajszintje:  < 35 dB (A)
Hálózati tápfeszültség: 220-240 V
Hálózati frekvencia: 50/60 Hz
Fogyasztás: 30-110 W

 2.2  A készülék szerkezeti elemei

1. Pára kifúvó nyílás
2. Takaró fedél
3. Hordozó fül
4. A víztartály
5. A szűrőkazetta
6. Víztartály zárófedél
7. Az előlap a kezelőgombokkal
8. Készülék test
9. A hálózati tápkábel és villásdugó az  érzékelővel
10. Az illatanyag tartály

 2.3  A készülék legfőbb jellemzői és funkciói
 Alacsony energiafogyasztás, a normál gőzzel működő légtér párásítók által felvett 

elektromos energia 85 – 90 %-a megtakarítható.
 Vízszivárgás elleni védelem.
 Aromaterápia.
 Alacsony zaj.
 Plazmarendszer óvja az egészségét.
 Kapcsolóóra funkció
 Kerámia szűrő a vízlágyításhoz és víztisztításhoz.
 Vízmelegítés funkció
 Kettős párakibocsátó fúvóka
 Nagy LCD kijelző
 Éjszakai üzemmód
 Távvezérlő
 Nagy mennyiségű aniont bocsájt ki, segíti a sejt anyagcserét, fokozza az életkedvet és az 

étvágyat, tisztítja a vért és nyugtatja az idegeket.
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 Könnyen utántölthető a víz a víztartályba.
 Növeli és szabályozza a légtér relatív páratartalmát.
 Megszünteti az elektrosztatikus feltöltődést.
 Sokféle betegséget megelőz.
 Javítja a közérzetet, védi a bőrét.
 Hosszú az élettartama.

 2.4  A plazmarendszer

A plazma rendszerfunkció nagy mennyiségű pozitív és negatív iont termel, amelyek molekuláris 
szinten zúzzák szét a légtérben lebegő szennyeződéseket anélkül, hogy a légkört károsító ózont 
termelnének.

 3  A készülék kezelési utasítása

 3.1  Vezérlés a kijelzőn keresztül

 A légtér párásítót az előlapon található 8 gombbal vezérelheti.
A gombok

ON/OFF – A készülék be- és kikapcsolása
TIMER – A kapcsolóóra funkció beállítása
MAX/MIN – A párakibocsátási szint beállítása
HUMIDITY – A tervezett páratartalom szint beállítása.
PLASMA – A plazma rendszerfunkciót kapcsolja be és ki
LIGHT – Az alsó világítás be, vagy ki kapcsolása.
MODE – A légtér párásító üzemmódját állítja be
HEATING – A vízmelegítés be-, vagy kikapcsolása.

A készülék távvezérlője
A készülék a távvezérlőn található 9 gombbal is vezérelhető. A funkciójuk megegyezik a 
készüléken található azonos nevű gombok funkciójával. A távvezérlő első használatba vétele 
előtt távolítsa el az elemtartó fiókban lévő vékony védőfóliát! 

11 – Ezzel tudja be- és kikapcsolni a készüléket.
12 – A párakibocsátási szintet állíthatja be vele.
13 – A plazma rendszerfunkciót kapcsolja be és ki.
14 – A tervezett páratartalom szintet állíthatja be vele.
15 – Az alsó világítást kapcsolja be, vagy ki.
16 – Az éjszakai üzemmódot kapcsolja be, vagy ki.
17 – A kapcsolóóra funkciót kapcsolja be és ki.
18 – A légtér párásító üzemmódját állítja be.
19 – A vízmelegítő funkció be-, vagy kikapcsolása.

5. oldal, összesen 10



HU

 3.2   Az LCD kijelző
Az LCD kijelző mutatja a készülék közelében mért hőmérséklet- és páratartalom értékeket és 
itt jelennek meg a készülék működésével kapcsolatos egyéb szimbólumok is.

Az LCD kijelző szegmenseinek bemutatása: 

20. A SMART (intelligens) üzemmód ikonja
21. Az OFF (kikapcsolás) kapcsoló ikonja
22. Kiürült a víztartály ikonja
23. Az éjszakai üzemmód ikonja
24. A hőmérséklet (°C), vagy a relatív 

páratartalom (%)
25. A vízmelegítés funkció ikonja
26. Az AUTO üzemmód ikonja
27. A páramennyiség animálása
28. A kapcsolóóra ikonja
29. A plazmafunkció ikonja
30. A MANUAL kézi üzemmód ikonja
31. A CHILD (gyermek) üzemmód ikonja

 3.3  Az első lépések
A készülék első használatba vétele előtt legalább fél órán át hagyja kikapcsolva a készüléket, 
hogy felvegye az adott helyiség hőmérsékletét! A készüléket 5-40 °C hőmérsékletű és 80 % 
alatti relatív páratartalmú helyiségben javasoljuk használni. Vegye le a víztartály (2) takaró 
fedelét, majd emelje ki a (3) hordfülnél fogva a (4) víztartályt a készülék talpából! Csavarja le a
tartály zárófedelét, majd töltse fel a tartályt tiszta csapvízzel! (A betöltött víz hőmérséklete 
40°C alatt legyen!). A tartály feltöltése után zárja le a fedelét! Ne szorítsa rá nagyon a (6) 
zárófedelet, mert a legközelebbi töltésnél esetleg nehezen fogja tudni levenni azt!

Ellenőrizze a légtér párásító alsó felét és győződjön meg arról, hogy az tiszta, nem szennyezett!
Ezután óvatosan helyezze rá a vízzel teli tartályt a készülék talpára, tegye fel a víztartály 
takarófedelét és várjon pár másodpercet, amíg a víz lecsorog a tartály alatti medencébe! Ezután 
csatlakoztassa csak a hálózati tápkábel villásdugóját az elektromos aljzathoz és ellenőrizze, 
hogy sima, stabil felületen áll-e a készülék! Amennyiben minden rendben van, kapcsolja be a 
készüléket az on/off kapcsológombbal! (SOHASE KAPCSOLJA BE ÚGY A KÉSZÜLÉKET, 
HOGY NINCS VÍZ A TARTÁLY ALATTI MEDENCÉBEN!) A kijelzőn a kikapcsolt állapotot 
jelző (21) ikon jelenik meg, ha az elektromos hálózatra csatlakoztatta a készüléket, de nem 
kapcsolta be azt.

Kapcsolja be a készüléket az előlapján lévő ON/OFF gombbal, vagy a távvezérlővel! A légtér 
párásító beindulása után kis idő múlva látható vízpára, köd jelenik meg a párakifúvó nyílásain. 
A két kifúvó nyílás más és más irányba is állítható, de ne irányítsa a kifúvó nyílást közvetlenül 
a készülék közelében lévő személyekre (például az alvó kisgyermekre, stb.), vagy a hálózati 
tápkábelbe épített higrosztatra, mivel ezzel hamis páratartalom eredményeket mérne a 
készülék!

Az üzemmód választó (MODE) gombbal az alábbi négyféle üzemmód közül választhat:

1. SMART – Ez a készülék intelligens üzemmódja, amikor önállóan állítja be a légtér optimális
páratartalmát, amelyet a környezeti hőmérséklet függvényében igyekszik is szinten tartani. 
(Ilyenkor a SMART ikon világít a kijelzőn.) Minél alacsonyabb a környezeti hőmérséklet, 
annál magasabb relatív páratartalom értéket fog beállítani és tartani a készülék.

6. oldal, összesen 10



HU

2. MANUAL – Ez a kézi vezérlésű üzemmód, amikor Ön szabályozza a párakibocsátás 
mértékét. A (18) üzemmód választó MODE gombbal válassza a MANUAL üzemmódot! A 
(30) MANUAL ikon fog világítani az előlapi kijelzőn. A (12) párakibocsátás 
szintszabályozójával tud a három lehetséges szint (low-alacsony, medium-közepes, high-
magas) közül választani. A kiválasztott fokozattól függően fog változni a kijelző (27) 
animációja.

3. AUTO – Ebben az automatikus üzemmódban beállíthatja a cél páratartalom értéket, a 
készülék ezt fogja automatikusan tartani. Ehhez váltson a (18) üzemmód választó MODE 
gombbal az AUTO üzemmódra! A (26) AUTO ikon fog világítani a készülék kijelzőjén. A 
(14) páratartalom célérték gombbal állíthatja be a kívánt relatív páratartalom értéket (35 és 
75 % között, 5 %-os lépésekben). A Co a folyamatos párásítást jelenti. Ebben az 
üzemmódban a beállított értéket mutatja a kijelző, de néhány másodperc után vált és a 
helyiség aktuális relatív páratartalom értékét fogja mutatni.

4. CHILD – Ebben a kisgyermekek számára ideális üzemmódban a készülék párásítási 
célértéke 55 %, be van kapcsolva a plazma és a fűtési funkció a készüléken.

A PLASMA gombbal tudja be- és kikapcsolni a plazmarendszer funkciót. A rendszer működési
elvével kapcsolatban a 2.4 pontban talál további információt. A funkció működését a (29) ikon 
világítása jelzi a kijelzőn. A funkció bekapcsolása esetén folyamatosan világít ez az ikon.

A TIMER gombbal tudja beállítani és bekapcsolni a kapcsolóórát, amellyel meghatározhatja, 
hogy milyen időtartamon át működjön a készülék. 1-12 óra közötti működési időt választhat. A 
beállított idő elteltével automatikusan kikapcsol a készülék. A funkció bekapcsolása esetén a 
kijelzőn a (29) beállított működési időtartam világít.

A LIGHT gombbal szabályozhatja a készülék talpába épített háttérvilágítás fényerejét. A 
gombbal a fényerő szabályozása mellett le is kapcsolhatja a háttérvilágítást.

A HEATING gombbal kapcsolhatja be a készülék vízmelegítési funkcióját. Bekapcsolása 
esetén világít a kijelzőn a (25) ikon. E funkcióval enyhén felmelegíti a vizet az alsó kamrában, 
mielőtt az porlasztásra kerülne. Bekapcsolt vízmelegítési funkció esetén kicsit megnő a 
készülék áramfelvétele.

Amennyiben üzem közben kiürül a víztartály, akkor automatikusan leáll a készülék, egy 
figyelmeztető hangjelzést ad és világítani kezd a kiürült víztartályt jelző (22) jelzőlámpa.

A PLASMA gombot megnyomva és legalább 2 másodpercen át nyomva tartva kapcsolhatja be,
vagy ki a készülék hangjelzéseit.

A HUMIDITY gombot megnyomva és legalább 2 másodpercen át nyomva tartva kapcsolhatja 
be a készülék éjszakai üzemmódját. Ilyenkor világít az éjszakai üzemmódot jelző (23) ikon, 
kikapcsolja a készülék a hangjelzéseket és pár másodperc után teljesen elhalványul a kijelző, 
csak az éjszakai üzemmódot jelző ikon világít halványan. Bármely gomb megnyomására 
feléled az LCD kijelző, de ha nem nyom meg rövid időn belül más gombot, akkor mintegy 5 
másodperc múlva kialszik a háttérvilágítás.

A készülékbe kerámia vízszűrőt építettünk (lásd a készülék szerkezeti felépítését, ott az 5-ös 
jelet). Ez a szűrő egy belső hengert tartalmaz, ezt egy külső burkolat fedi, közte pedig kerámia 
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golyókat helyeztünk el. A műanyag elemekbe ezüst nanorészecskéket építettünk, amelyek 
sterilizálják a vizet, elpusztítják a mikrobákat (baktériumölő hatás). A kerámia golyók lágyítják 
a vizet (csapdába ejtik az ásványszemcséket) és szagtalanítják is a vizet.

A készülék rendszeres használata esetén legalább évente egyszer cserélje ki a vízszűrőt. 
Havonta egyszer tisztítsa meg alaposan a vízszűrőt, csak így biztosítható a tökéletes vízszűrés. 
További információt az 5. A készülék karbantartása pontban talál.

 3.4  Aromaterápia

A párásító készülékben illatszer esszencia is használható. Ehhez nyissa ki a készülék oldalán 
található (14) aromatartályt, cseppentsen 5 – 10 csepp tömény illóolajat a tartályba, majd zárja 
le ez aromatartály fedelét! A párásító készülék a legújabb ultrahangos technológiával juttatja az 
illatanyagokat a légtérbe úgy, hogy mikroszkopikusan kicsi cseppeket készít az esszenciális 
olajokból és a vízből és ennek keverékét fújja ki a légtérbe. Ezen technológia használatával az 
aromaterápia előnyeit is élvezheti a készülék használatával.

Figyelem! A túl sok illatanyag esszencia károsíthatja a készülék műanyag alkatrészeit! Éppen
ezért  sohase  cseppentse  az  illatanyagot  közvetlenül  a  víztartályba,  vagy  a  készülék
fenékrészében lévő alsó kamrába! Amennyiben másik illatanyagra szeretne váltani,  akkor
lehetőség szerint egy új száraz gyapot golyót, vagy vattapamacsot helyezzen az aromatartályba
és arra cseppentse az új illatanyagot. 

Csak alkoholmentes illatanyag esszenciákat, illatanyagokat használjon! Az alkohol is kárt 
okozhat a berendezésben. Nem érvényes a garancia az alkoholos illatanyagok használata miatti 
károsodás esetén!

 4  Hibaelhárítási útmutató
Probléma A lehetséges oka Kijavítása

Nem világít a kijelzőn az 
OFF (19) ikon

Nincs bedugva a készülék 
az elektromos hálózatba.

Csatlakoztassa a készüléket az
elektromos hálózatra!

Világít a vízkifogyást jelző 
(21) ikon

Nincs elég víz a tartályban Töltse meg vízzel a tartályt!

Különleges bűzt lehet 
érezni a működéskor

A készülék első bekapcsolá-
sakor:

Vegye ki a tartályt, és hagyja 12
órán állni hűvös helyen!

Piszkos, vagy régi a víz a 
tartályban.

Tisztítsa ki a tartályt és tegyen
bele friss vizet!

Bekapcsol, de nem dolgozik
a készülék.
Víztúlfolyás az alsó 
kamrában.

Rosszul zárta le a 
víztartályt.

Zárja le jól a tartályfedelet!

Megsérült a tartály. A víztartály sérülése esetén 
forduljon a forgalmazói szer-
vizhez!

Nagyon alacsony a párá-
sítás mennyisége

Sok a vízkő az alsó 
kamrában.

Tisztítsa ki az alsó kamrát, 
főleg a párakészítő egységet!

Rezonál a víztartály, ha 
kevés benne a víz.

Töltse fel a víztartályt!

Egyenetlen felületen van a 
készülék.

Helyezze egyenes, sima 
felületre a készüléket!
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Hézag van a fúvóka mellett. Igazítsa meg a fúvókát!
Nem világít a kijelzőn az 
OFF (19) ikon

Nincs bedugva a készülék 
az elektromos hálózatba.

Csatlakoztassa a készüléket az
elektromos hálózatra!

Nem minősülnek garanciális hibáknak a következő hibajelenségek:

 A túl kemény víz használatakor fehér lerakódás keletkezhet a szobában. Ez nem a készülék 
hibája. Kérjük, használjon lágyabb vizet!

 A készülék működése alatt hallható víz pezsgése természetes jelenség és hozzá tartozik a 
párásító működéséhez.

 A készülék halkan dolgozik, de nem zajtalan. 35 dB alatti zajszint  elfogadott!

FIGYELMEZTETÉS!
Lépjen kapcsolatba a készülék eladójával, vagy a kijelölt szervizzel, ha a fenti útmutatás 
alapján sem sikerült elhárítani a készülék esetleges hibajelenségeit! Soha se próbálja a 
készület hibáját maga meg javítani!

 5  A készülék karbantartása
Abban az esetben, ha a víz túl kemény (sok ásványi anyagot tartalmaz), megtörténhet, hogy ún.
„fehér bevonat“ alakul ki, amely lerakódik a párakészítő egységben, az alsó kamrában vagy a 
víztartályban. Nagy mennyiségű lerakódás károsan befolyásolhatja a készülék normál 
működését.

Ebben az esetben az alábbiakat ajánljuk:

1. Használjon desztillált vizet!

2. Tisztítsa ki naponta a párásító egységet, a víztartályt és az alsó kamrát!

Hogyan tisztítható a párakészítő felület?

1. Öntsön 5 -10 csepp ecetet a felületre és várjon 2 – 5 percet!

2. Óvatosan, ecset segítségével tisztítsa meg, de soha ne használjon kemény éles tárgyakat !

3. Öblítse le tiszta vízzel!

Hogyan tisztítható az alapegység (vízmedence)?

1. Az alapegységet  finom rongy segítségével tisztítsa meg és kis ecetet is adhat hozzá, ha a 
felszíne vízköves.

2. Használjon ecetet és ecsettel tisztítsa meg, ha piszok van a vízszintérzékelőn!

3. Az alapegységet öblítse tiszta vízzel!

Hogyan tisztítható a vízszűrő?

1. Csavarozza ki a vízszűrőt a vízkamrából és tegye be 24 órára fehér ecetes vízbe!

2. Vegye ki a szűrőt az ecetes vízből, néhányszor rázza meg és mossa át tiszta folyó víz alatt!

A vízszűrő cseréje:

1. Csavarja ki a vízszűrőt a víztartály fedeléből!

2. Az új szűrőt csavarja ennek a helyére!
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Vegye ki a vízszűrőt és hagyja rendesen kiszáradni, ha hosszabb időn át nem tervezi használni a
párásítót! Kiszáradás után csomagolja be a védőcsomagolásba és száraz, sötét helyen tárolja!

 6  A készülék selejtezése
Az elektromos hulladékok ártalmatlanításával és újrahasznosításával kapcso-latos 
2012/19/CE európai irányelveket (WEEE) a hulladéklerakókba került elektromos és 
elektronikai hulladék mennyiségének radikális csökkentése érdekében hozták a tagállamok. 
Eredményeként jelentősen csökkent a környezetet és az emberi egészséget veszélyeztető 
elektronikai hulladékok mennyisége. A már feleslegessé vált elektromos és elektronikus 
eszközök újrahasznosítási helyre való juttatásával Ön is hozzájárulhat környezetünk 
megóvásához és a hulladékhegyek csökkentéséhez.

A  készülék  gyártásához  kiváló  minőségű  és  nagyobbrészt  újra  hasznosítható  anyago-kat
használtunk.
A KÖRNYEZETVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

Hasznos élettartama végén ne dobja a készüléket a háztartási hulladéktárolóba, hanem
juttassa vissza azt az eladójához, vagy egy, az elektronikus hulladékok begyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyre! Erre utal a készülék kezelési utasításában és a csomagolásán lévő
áthúzott kuka jelzés is.
A készülék alkotóelemei a rajtuk lévő jelzések függvényében újrahasznosítha-tóak. A
még  felhasználható  szerkezeti  elemek,  anyagok,  nyersanyagok  újrahasz-nosításával,
ártalmatlanításával Ön is hozzájárulhat a környezetünk védelméhez és a nyersanyagok
ésszerű hasznosításához. A helyi önkormányzat adhat rész-letesebb felvilágosítást az
adott területen kialakult újrahasznosítási gyakorlatról és lehetőségekről.

A műszaki tökéletesítés érdekében fenntartjuk a műszaki tartalom és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélküli módosításának jogát!

Ez a termék megfelel a 89/336/EEC számú együttes rendeletnek. A készülék jóvá van hagyva 
az EU államaiban, ezért el van látva CE jelzéssel. Az ezzel kapcsolatos teljes dokumentáció a 
termék forgalmazójánál tekinthető meg.

EU-importőr:
Bibetus s.r.o.

Loosova 262/1
Brno, Czech republic

+420 544 214 627
info@bibetus.cz
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