EN

MOBIELE AIR CONDITIONER (LOCAL)

SWAN EVO

GEBRUIKSAANWIJZING
Lees de instructies zorgvuldig voordat u het apparaat gebruikt of onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Houd
rekening met alle veiligheidsinstructies; als u dit niet doet, kan dit leiden tot ongevallen en/of schade. Bewaar
deze instructies op een veilige plaats voor toekomstige referentie.
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Apparaat gevuld met brandbaar gas R290.
Lees voor het installeren en gebruiken van het apparaat de handleiding.
Lees voor het repareren van het apparaat de onderhoudshandleiding.

Het koelmiddel R290
1. Om de functie van de airconditioner unit te realiseren, circuleert er een speciaal koelmiddel in

het systeem. Het koelmiddel is de fluoride R290 = 3 GWP (Opwarming van de aarde potentieel).
Dit koelmiddel is ontvlambaar en ongeurig. Het kan leiden tot explosies onder bepaalde
omstandigheden, maar de ontvlambaarheid van dit koelmiddel is zeer laag en het kan alleen
worden ontstoken door vuur.
2. In vergelijking met andere veel voorkomende koudemiddelen is R290 een niet-vervuilend
koelmiddel zonder schade aan de ozonosfeer en geen effect op het broeikaseffect. R290 heeft
zeer goede thermodynamische eigenschappen die leiden tot een echt hoge energie-efficiëntie.
De units hoeven dus minder te vullen.

Waarschuwing:
Probeer het ontdooiproces niet te versnellen of het apparaat op andere manieren schoon te maken dan
de door de fabrikant aanbevolen. Indien reparatie nodig is, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde
erkende Argoclima Service Centre. Reparaties die door ongekwalificeerd personeel worden uitgevoerd,
kunnen gevaarlijk zijn. Het apparaat moet worden opgeslagen in een ruimte die geen continu werkende
ontstekingsbronnen heeft. (bijvoorbeeld: open vuur, een werkend gasapparaat of een elektrische kachel
die werkt.) Niet doorboren of verbranden.
Het apparaat moet worden geïnstalleerd, bediend en opgeslagen in een ruimte met een vloeroppervlak
groter dan 7 m2. Voor reparaties volgt u de instructies van de fabrikant alleen voor apparaten gevuld
met R290 brandbaar gas. Houd er rekening mee dat koelmiddelen geen geur hebben.
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ALGEMENE BEDIENINGS- EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
1. Dit

apparaat is een lokale airconditioner ontworpen voor huishoudelijk
gebruik.

2. Gebruik

deze airconditioner alleen zoals beschreven in deze
handleiding.

3. Zorg

ervoor dat de vereiste spanning en frequentie (220-240V/50 Hz)
overeenkomen met de beschikbare krachtbron.

4. Zekering

stijl 5ET of SMT 250V, de elektriciteit die door de zekering kan
niet hoger zijn dan 3.15A.

5. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en mensen

met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek
aan ervaring en kennis als ze op een veilige manier toezicht of instructie
hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de gevaren
begrijpen.
6. Kinderen

mogen niet met het apparaat spelen.

7. Schoonmaak-

en gebruikersonderhoud mag niet worden uitgevoerd
door kinderen zonder toezicht.

8. Zorg

ervoor dat het elektriciteitssysteem in staat is om de door de
airconditioner benodigde bedrijfsstroom te leveren, naast die
apparaten die normaal worden geabsorbeerd door andere apparaten
(huishoudelijke apparaten, verlichtingssysteem, enz.). Raadpleeg de
maximale vermogensinvoergegevens die op de gegevensplaat van de
airconditioner zijn vermeld.

9. De

aansluiting op het elektriciteitsnet moet plaatsvinden volgens de
huidige installatienormen.
Zorg ervoor dat de automatische schakelaars en
systeembeveiligingskleppen bestand zijn tegen een opstartstroom van
6A (normaal gesproken minder dan 1 seconde).

10.

Het systeemstopcontact moet altijd zijn voorzien van een
efficiënte aardaansluiting.

11.
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Zorg ervoor dat de stekker volledig is geplaatst. Gebruik geen
meerdere adapters. Raak de stekker niet aan met natte handen. Zorg
ervoor dat de stekker schoon is.

12.

1. Gebruik

de stekker niet als een middel om de airconditioner te
starten/stoppen: gebruik de aan/UIT-knop op de afstandsbediening of
op het bedieningspaneel.

2. Installeer

de airconditioner niet in ruimten waar waterspatten kunnen
worden ontvangen (bijv. wasruimtes).

3. Deze

airconditioner kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar of
ouder, en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke en
mentale vermogens of die niet over de nodige knowhow en ervaring
om het te bedienen, indien onder toezicht of instructie van een persoon
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, zodat ze zich volledig
bewust zijn van de bijbehorende risico's.

4. Voordat

u het apparaat verplaatst of schoonmaakt, moet u ervoor
zorgen dat het apparaat wordt losgekoppeld van het stopcontact.

5. Beweeg

de airconditioner niet tijdens het gebruik; schakel eerst het
apparaat uit, controleer op condensaatopbouw en maak het indien
nodig leeg.

6. Als

u het apparaat wilt uitschakelen, stelt u de afstandsbediening in op
UIT en verwijdert u de stekker uit het stopcontact. Trek alleen aan de
stekker. Trek niet aan het snoer.

7. Gebruik

het apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd is.
Als het voedingssnoer beschadigd is, moet deze worden vervangen
door de fabrikant, de dealer of een eveneens gekwalificeerde persoon
om veiligheidsrisico's te voorkomen.

8. Houd

het apparaat uit de buurt van brand, mogelijke brandhaarden,
ontvlambare of explosieve voorwerpen.

9. Laat

het apparaat niet onbeheerd achter tijdens het gebruik, zet het
apparaat uit en haal de stekker eruit.
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Als de drainageslang wordt gebruikt, is de omgevingstemperatuur
niet lager dan 0°C. Het kan leiden tot waterlekkage naar de
airconditioner.

10.

11.

Niet spatten of water op de airconditioner gieten

Voorzorg!
1. Plaats

geen voorwerpen in de airconditioner: dit is zeer gevaarlijk als
de ventilator draait op hoge snelheid.
2. Zorg ervoor dat er vrij rond het apparaat lucht circuleert. Bedek de
luchtinlaat- en leveringsroosters niet met gordijnen of andere
middelen.
Waarschuwing!
3. De

airconditioner moet ten minste 50 cm van de muur of andere obstakels op een
vlak en stabiel oppervlak worden geplaatst om waterlekken te voorkomen.

4. De

airconditioner is uitgerust met een systeem om de compressor te
beschermen tegen overbelasting. Dit betekent dat de compressor
slechts 3 minuten na de vorige stilstand start.
5. Wacht ten minste 3 minuten voordat u het apparaat start. Dit
voorkomt dat de compressor beschadigd raakt.
Waarschuwing!
In het geval van een afwijking schakelt u het apparaat uit en trekt u de
stekker uit het stopcontact. Niet ontmantelen of proberen om het product
te repareren of te wijzigen. Neem bij een storing rechtstreeks contact op
met het servicecentrum.
Waarschuwing!
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1. Stel

de airconditioner niet bloot aan direct zonlicht, omdat de kleur
van de materialen kan veranderen; bovendien kan het apparaat
oververhit raken, waardoor het beveiligingsmechanisme ingrijpt en
het apparaat wordt uitgeschakeld.
2. Gebruik geen insecticiden, oliën, detergenten of spuitverf in de buurt
van het apparaat; gebruik geen agressieve chemische
reinigingsmiddelen om de behuizing schoon te maken: dit kan de
afwerking en kleur beschadigen.
3. Sluit alle open ramen om de efficiëntie van de airconditioning te
maximaliseren.
De fabrikant is niet aansprakelijk als de
ongevallenpreventieregels niet worden nageleefd.
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BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT
VOORAANZICHT

1. BOVENSTE PANEEL
2. Behandelen
3. ACHTERstructuur
5)

CONFIGURATIESCHERM – KNOPPEN VOOR
BEDIENING ZONDER AFSTANDSBEDIENING

ACHTERAANZICHT

6)

VINNEN EN LUCHTSTROOMUITGANG

4. DRAAIBAAR ETERS

1. VOORSTRUCTUUR
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2. Luchtinlaat
3. DRAINAGEGAT VOOR ONTVOCHTIGING
Functie

4. LUCHTUITLAAT EN MONTAGE
5. Luchtinlaat
6. DRAINAGEGAT VOOR KOELFUNCTIE
7. VOORSTRUCTUUR
8. Behandelen
9. ACHTERstructuur

Min/max bedrijfslimieten (interne temperatuur) Koeling: 7°C DB
/ 35 °C DB
Ontvochtiging: 17 graden DB / 35 graden DB
Koelmodus temperatuurverstelbereik: 16 °C DB / 31 °C DB

PRE-OPERATIONELE CONTROLES EN VERRICHTINGEN
De volgende ruimte moet worden behouden om de bedrijfsefficiëntie van de draagbare airconditioner te garanderen.

50 Cm
50 Cm

TOESTEL OPSTARTEN
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Open de verpakking en trek de doos eruit. Verwijder het product en de andere meegeleverde elementen (geïllustreerd in het vak
hieronder).
Infrared remote control

Type-AAA – LR03 – 1.5 V

batterijen voor afstandsbediening. (Niet verstrekt)

Flexibele pijp inclusief montage voor unit en
eindmontage voor raam

De eenheidsuitrusting van
het venster met sluitkast
met sluitaan.
Ronde montage voor raamunit, te
plaatsen tussen het uiteinde van de
buis en de raamunit
Zelf

Plaats het product verticaal op een vlak en stabiel oppervlak, zo dicht mogelijk bij een raam en ten minste 50 cm van muren of
andere nabijgelegen obstakels.

GEBRUIK MET EINDMONTAGE VOOR VENSTER
1. Rek de flexibele slang voldoende uit zodat deze 2. Open het raam en vergrendel een van de twee bladeren bereikt de
buitenkant (max 1,5 m) en haak het aan de achterzijde met het
part of the air conditioner.
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1. Open het raam en vergrendel een van de twee bladeren met het handvat.
Rust de terminal verbinding op het vaste blad, breng het
andere blad van het raam dicht.
3. Vermijd krappe bochten of plooien in de flexibele pijp.

GEBRUIKEN MET RAAMUNITKIT
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1. Om het gat in het glas te maken is het raadzaam om de 2. Plaats de venstereenheid in het venster.
patrijspoort kit accessoire te nemen om de glazier.

3. Plaats de ronde fitting in de intrekbare flexibele
4. Plaats de ronde fitting op de flexibele pijp. pijp en steek
deze laatste met zijn ronde montage in het raam unit zonder
de stekker.

5. Plaats de flexibele pijp dus gemonteerd in de achterzijde van de
airconditioner.

Als de airconditioner langere tijd niet wordt gebruikt, koppelt u de pijp los en sluit u de raamunit aan.
Sluit het netsnoer aan op een geschikt stopcontact (220-240 V). Steek de meegeleverde batterijen in de afstandsbediening en
zorg ervoor dat de palen overeenkomen. Selecteer de gewenste bedrijfsmodus op de afstandsbediening.
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HOE HET APPARAAT TE GEBRUIKEN
Dit apparaat kan worden gebruikt voor koeling, ontvochtiging en ventilatie doeleinden.
Laat het apparaat voor het gebruik van het apparaat minstens twee uur rechtop staan.
Bij het schakelen tussen modi blijft de ventilator draaien, maar de compressor stopt: de compressor start na 3 minuten opnieuw op.
Deze vertraging beschermt de compressor tegen mogelijke schade.

Cooling, Fan

Dehumidifying

De drainagebuis moet te allen tijde op het apparaat worden aangesloten: de enige uitzondering is wanneer het apparaat alleen in
ontvochtigingsmodus wordt gebruikt, in welk geval het apparaat rechtstreeks in de ruimte moet worden geloosd voor maximale
efficiëntie (zie de alinea "Ontvochtigingsmodus").
Reinig de luchtfilters onder de gemakkelijk verwijderbare achtergrille regelmatig om de airconditioner efficiënt te laten werken.

WERKMODI
1. KOELMODUS

1. De "Cool" LED op het bedieningspaneel wordt ingeschakeld.
2. De temperatuur kan worden aangepast tot tussen 16 °C en 31 °C.
3. In deze modus slaat het apparaat telkens wanneer de aan/UIT-knop wordt ingedrukt het apparaat uit, en behoudt het
deze instelling wanneer het weer wordt ingeschakeld.

4. In deze modus kan de ventilatorsnelheid worden aangepast en kunnen de timer- en SLAAP-functies worden ingesteld.
5. Voor meer stille werking, voer de ventilator op lage snelheid.
2. ONTVOCHTIGINGSMODUS (DROOG)

1. Druk op de modeknop om de ontvochtigingsmodus te selecteren.
2. De temperatuur wordt geregeld door het elektronische bord en kan niet worden aangepast.
3. In deze modus slaat het toestel telkens wanneer de aan/UIT-knop wordt ingedrukt het apparaat uit, en behoudt het
toestel deze wanneer het weer wordt ingeschakeld.
aangepast.
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Opmerking
De airconditioner koelt de ruimte niet af wanneer deze als ontvochtiger werkt.
Wanneer het apparaat als ontvochtiger wordt gebruikt, mag de flexibele leiding niet worden aangesloten.
Voor maximale ontvochtigingsefficiëntie, laat de achterste ontladingsbevestiging vrij om direct in het milieu te ontladen.
De ontvochtigingsmodus wordt aanbevolen in de herfst en winter.
Bij gebruik in de zomer, is het het beste om de flexibele pijp bevestigd te laten, zodat de hete lucht wordt geloosd naar buiten
in plaats van in de kamer.
Tijdens de ontvochtiging moet continue drainage worden uitgevoerd (zie het volgende hoofdstuk, "HOE condensaat te
elimineren").

3. FAN-MODUS

1. Druk op de modeknop om ventilatie te selecteren totdat het bijbehorende pictogram wordt weergegeven.
2. In deze modus kan de ventilatorsnelheid worden aangepast.
3. De temperatuur kan niet worden aangepast.

HOE condensaat te elimineren
Koeling
Dit apparaat verdampt automatisch condensaat in de koelmodus. Zorg ervoor dat
wanneer het apparaat in de koelmodus werkt, de rubberen doppen die de drainagegaten
aan de achterzijde van het apparaat sluiten, goed zijn geplaatst.
Wanneer de airconditioner in koelmodus werkt, is er geen noodzaak voor continue
condensaatdrainage; alleen in specifieke weersomstandigheden met een zeer hoge
luchtvochtigheid kan water afzetting in het apparaat. Wanneer de container vol is, licht
de "Full" LED (volle tank) op op het bedieningspaneel om de volledige status te signaleren
en de werking van het apparaat te blokkeren.
Als u de container wilt legen, schakelt u de airconditioner uit en trekt u de stekker eruit.
Verwijder de dop vorm de achterste drainage gat en direct het over een normale afvoer.
Zorg ervoor dat de buis niet gedraaid of gebogen is. De buis moet naar beneden hellen.
Sluit het drainagegat opnieuw met de dop en hervat het gebruik van de airconditioner.

Continue drainage

Ontvochtiging

Waarschuwing!
Bij het gebruik van de airconditioner in de ontvochtigingsmodus is het raadzaam om
altijd continue drainagete regelen, om de ontvochtigingsefficiëntie te maximaliseren.
Sluit het ene uiteinde van de PVC-pijp (niet geleverd) aan op het bovenste afvoergat en
plaats het andere uiteinde boven een afvoer.

V 02/20

29

BEDIENING OP AFSTAND
1. Schuif het deksel open in de richting die door de pijl wordt
aangegeven.
2. Voeg alkalische batterijen (type AAA, LR03/1.5 V - niet aanwezig) in die voldoen aan batterijrichtlijn nr.
amendments Directive 2013/56/EC into the remote

and

control and make sure the poles match.

3. Zet de hoes weer op.
4. Richt de afstandsbediening naar de ontvanger op de
airconditioner.

5. De afstandsbediening moet binnen 6 meter van de ontvanger
worden geplaatst.

6. Er mogen geen obstakels zijn tussen de afstandsbediening en de
ontvanger.

7. Laat de afstandsbediening niet vallen of starten.
8. Laat de afstandsbediening niet onder sterk zonlicht of
verwarmingsapparaten en andere warmtebronnen.

9. Haal de batterijen uit de afstandsbediening wanneer deze lange
tijd niet wordt gebruikt.

10. Als er geen geluid wordt gehoord en het transmissiesymbool op
het display niet knippert, moeten de batterijen worden
vervangen.

11. Als het systeem wordt gereset wanneer de afstandsbedieningsknop wordt ingedrukt, is het elektrische signaal slecht en
moeten de batterijen worden vervangen.

12. Lege batterijen moeten correct worden verwijderd. N.B.:
* De afbeelding toont een algemene afstandsbediening, die bijna alle
functietoetsen bevat. Deze kunnen van een iets ander materiaal zijn
(afhankelijk van het model).
INFORMATIE VOOR DE JUISTE VERWIJDERING VAN BATTERIJEN OVEREENKOMSTIG DE EUROPESE RICHTLIJN
2006/66/EG en wijzigingen Richtlijn 2013/56/EG
Vervang batterijen wanneer ze leeg zijn. Aan het einde van hun levensduur moeten batterijen gescheiden van ongesorteerd afval worden verwijderd.
They must be taken to designated recycling centres or returned to a retailer providing this service. Separate disposal of batteries prevents
potential negative effects on the environment and human health due to inadequate disposal, and also allows for
recovering and recycling their constituent materials, resulting in significant savings in terms of energy and resources. The separate disposal obligation
is underlined by the crossed-out dustbin symbol appearing on the battery. Illegal disposal of the product by the
de gebruiker impliceert administratieve sancties die volgens de huidige regelgeving worden
toegepast.
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RICHT DE ZENDERKOP VOOR EEN OPTIMALE AFSTANDSBEDIENING OP DE ONTVANGER OP DE
AIRCONDITIONER.

1.

2.

3.

ON/OFF
BUTTO
N
TIMER
BUTTO
N
DOWN
BUTTO
N

MODE
BUTTO
N

4.

5.

6.
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7.

SLEEP
BUTTO
N

(1) AAN/UIT KNOP
Druk op deze knop om het apparaat in of uit te schakelen.

(2) TIMERKNOP

1. Wanneer de airconditioner is uitgeschakeld, drukt u op "TIMER" om in te stellen wanneer u het apparaat moet inschakelen.
Druk op "+" o "–" om de tijd in te stellen en druk nogmaals op TIMER om dit te bevestigen.

2. Wanneer de airconditioner is ingeschakeld, drukt u op "TIMER" om in te stellen wanneer u het apparaat wilt uitschakelen. Druk
3.

op "+" o "–" om de tijd in te stellen en druk nogmaals op TIMER om dit te bevestigen.
Nadat u de tijd hebt ingesteld, drukt u op TIMER om de tijdinstelling te annuleren.

1. KNOP OMLAAG
Druk op deze knop om de temperatuur aan te passen en de tijd in te stellen.
2. KNOP MODUS
Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u op deze knop om de gewenste modus te kiezen tussen: KOELING, VENTILATOR en
ONTVOCHTIGING.

3. KNOP OMHOOG
Druk op deze knop om de temperatuur aan te passen en de tijd in te stellen.
(6) FAN-KNOP
Druk in de koel- en ventilatorstanden op deze knop om de ventilatiesnelheid aan te passen aan laag (laag) of hoog (Hoog). Onder
bepaalde omstandigheden werkt de ventilatorsnelheid mogelijk niet volgens de instellingen.
In de ontvochtigingsmodus kan deze knop niet worden ingedrukt, waardoor de ventilator krachtig de lage ventilatorsnelheid kiest.

(7) SLAAPKNOP
Druk in de koelmodus op de UP- en FAN-knoppen om de slaapmodus te activeren, waarna het apparaat terugkeert naar
de stille modus en energie bespaart.
N.B.: De slaapfunctie is niet beschikbaar in de ontvochtigings- of ventilatormodi.
(8) TEMPERATUUR EN FOUTWEERGAVE
Probleem

Oorzaak

Oplossing

Fl

Tank vol water.

Maak de tank leeg.
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Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met
een servicecentrum.
E1

Storing van de kamertemperatuursensor.

Neem contact op met een servicecenter.

E2

Storing van de temperatuursensor op de
verdamper.

Neem contact op met een servicecenter.

ZORG EN ONDERHOUD
Waarschuwing!
Voordat u schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert, trekt u de stekker uit het apparaat.
1. Het reinigen van de luchtfilters
De luchtfilters
minste eenmaal per twee
weken van gebruik. Door het apparaat te bedienen met vuile of verstopte filters
vermindert de efficiëntie van de airconditioner en kan dit ernstige problemen
veroorzaken.
??????????????????????????????????????????????????????????

moeten ten

Om het bovenste filter teverwijderen, maak je de centrale schroef los en trek je
aan de hendel van de grille.

Use a vacuum cleaner to remove the dust from the filters.
Als dit niet voldoende is, was het filter dan met lauw water en wat
neutraal wasmiddel (indien nodig), spoel het dan grondig af in koud
water en laat het drogen in de lucht voordat u het weer op zijn
plaats zet. Zodra het filter is vervangen, sluit u de grille en hervat u
het gebruik van de airconditioner.

1. De huls schoonmaken.
Gebruik een vochtige en zachte doek om het buitenoppervlak van het apparaat schoon te maken.
Gebruik geen te heet water, oplosmiddelen, benzine of andere agressieve chemische verbindingen, talkpoeder of borstels: deze
kunnen het oppervlak of de kleur van de behuizing beschadigen.
Verwijder eventuele vlekken met lauw water met een beetje neutraal wasmiddel.
Giet geen water op de airconditioner om het schoon te maken, omdat dit de interne onderdelen kan beschadigen of kortsluiting kan
veroorzaken.

1. Opslag.
Wanneer de airconditioner wordt verwacht niet te worden gebruikt voor een lange tijd, reinig de filters voordat u het opslaat.
Houd het apparaat te allen tijde in een verticale positie. Plaats geen zware voorwerpen op de airconditioner. Het is raadzaam om het
apparaat te beschermen met een plastic vel.
2. Vervoer.
Transporteer de airconditioner in de verticale stand.
Mocht dit niet mogelijk zijn, rust het dan aan de rechterkant; wanneer het
apparaat zijn eindbestemming bereikt, plaatst u het onmiddellijk in de verticale
positie en wacht u ten minste 4 uur voordat het in de koelmodus wordt
gebruikt.
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1. Controleer voor volledige veiligheid regelmatig de conditie van het netsnoer; als het beschadigd raakt als gevolg van
slijtage, neem dan contact op met het Service Center om het te vervangen.

TIPS VOOR HET MAXIMALISEREN VAN HET COMFORT EN HET MINIMALISEREN VAN HET
VERBRUIK
CONTROLEER DAT:

1. de inlaat- en leveringsroosters van het apparaat zijn altijd gratis;
2. de luchtfilters zijn altijd schoon; een vuil filter vermindert de doorgang van lucht en vermindert de prestaties van het
apparaat;

3. alle deuren en ramen zijn gesloten, om infiltratie van ongeconditioneerde lucht te voorkomen;
4. de flexibele pijp correct is geplaatst, zonder krappe bochten of bochten;
5. de kamertemperatuur ligt boven de 7°C voor de koelmodus en boven de 17°C voor de ontvochtigingsmodus.

VERORDENING (EU) Nr. 517/2014 – F-GAS
De eenheid bevat R290, een aardgas met een aardopwarmingsvermogen (GWP) = 3 - Kg. 0,13 = 0,00039 Ton CO2 2-equivalent.
Laat R290 niet in de atmosfeer los.

INFORMATIE VOOR DE JUISTE VERWIJDERING VAN HET PRODUCT OVEREENKOMSTIG DE EUROPESE RICHTLIJN 2012/19/EU
Dit apparaat mag aan het einde van de levenscyclus niet met huishoudelijk afval worden gesloopt. Wij vragen uw aandacht op de
cruciale rol die de consument speelt bij het hergebruik, de recycling en andere vormen van nuttige toepassing van dergelijk afval.
Het apparaat moet worden gesloopt door een sorteerafvalverwijderingscentrum of door het terug te sturen naar de
detailhandelaar (er worden geen kosten in rekening gebracht voor deze service), wanneer u een nieuw gelijkwaardig apparaat
aanschaft.
Gesorteerde verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur voorkomt de negatieve effecten op het milieu en de
menselijke gezondheid als gevolg van onjuiste sloop, en maakt het ook mogelijk de materialen waaruit het is gemaakt om te
worden teruggewonnen en gerecycleerd, met aanzienlijke besparingen in termen van energie en hulpbronnen.
The sorted disposal requirement is indicated by the crossed waste bin label affixed to the appliance.
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