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ČISTILEC ZRAKA
NAVODILA ZA UPORABO

Prosto stoječa vrsta

»Plasmacluster« in »Device of a cluster of grapes« sta 
blagovni znamki družbe Sharp Corporation.

*Številka te tehnološke oznake označuje približno število 
ionov, dovedenih v 1 cm3 zraka, izmerjenega v sredini 
prostora ustrezne velikosti z »ioni Plasmacluster 
z visoko gostoto 7000« (1.2 m nad tlemi) pri srednji 
jakosti pihanja v načinu za čiščenje zraka, ko je čistilec 
zraka ki proizvaja ione Plasmacluster visoke gostote 
postavljen ob steno. Ta izdelek odgovarja tovrstnim 
kapacitetam.



OPOMBA

Čistilnik zraka sesa sobni zrak skozi dovod zraka. Znotraj enote zrak potuje skozi 
predfi lter, pralni fi lter za osveževanje zraka in HEPA fi lter, potem pa ga naprava izloči 
skozi odvod zraka. HEPA filter lahko iz zraka odstrani do 99,97 % prašnih delcev 
velikosti do 0,3 mikrona.

Filter za odstranjevanje vonjav postopoma vpija vonjave, ko te prehajajo skozi fi lter.

Nekatere vonjave, ki jih vpijejo fi ltri, se po nekaj časa lahko razgradijo in povzročijo 
nove neprijetne vonjave. Glede na okolje uporabe, zlasti če izdelek uporabljate 
v okoljih z izrednimi pogoji (ostrejšimi kot običajno domače okolje), se neprijetni vonji 
lahko razvijejo prej, kot lahko pričakujete. Če neprijetni vonji ostanejo, zamenjajte fi ltre.

• Čistilec zraka je zasnovan za odstranjevanje prahu in vonjav v zraku, ne pa tudi škodljivih 
plinov (na primer ogljikovega monoksida iz cigaretnega dima).

Pred uporabo čistilnika zraka pazljivo preberite navodila za uporabo

HEPA fi lter

Filter za odstranjevanje vonjav

Zadnja plošča 
(predfi lter)
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SLOVENŠČINA

Hvala za nakup čistilca zraka SHARP Air 
Purifi er. Prosimo, da natančno preberete 
ta navodila za uporabo. Pred prvo uporabo 
preberite odstavek “Pomembna varnostna 
navodila.” Ko preberete navodila, jih shranite 
za prihodnjo referenco. Priporočamo, da 
navodila hranite na mestu, kjer bodo vedno 
na dosegu roke.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA ...SL-2

IMENA DELOV ...........................................SL-4

NAMESTITEV FILTRA ..............................SL-5

DELOVANJE ...............................................SL-6

SKRB IN VZDRŽEVANJE ........................SL-8

ODPRAVLJANJE TEŽAV .................... SL-10

SPECIFIKACIJE .......................................SL-11

VSEBINAFUNKCIJE
Edinstvena kombinacija tehnologij za 
obdelavo zraka
Trojni sistem fi ltracije + ioni 
Plasmacluster
PRESTREZANJE PRAHU* 
Predfi lter zaustavi prah in ostale večje 
zračne delce.

ZMANJŠA VONJAVE
Filter za osveževanje zraka vpija večino 
gospodinjskih neprijetnih vonjav.

ZMANJŠEVANJE DELEŽA CVETNEGA 
PRAHU IN PLESNI*
HEPA-fi lter prestreže 99,97 % delcev do 
velikosti 0,3 mikrona.

OSVEŽEVANJE
Plasmacluster obdela zrak na podoben 
način, kot narava čisti ozračje z 
uravnavanjem deleža pozitivnih in 
negativnih ionov.

*Ko se zrak pretaka skozi sistem fi ltrov.

Senzorska tehnologija stalno spremlja 
kakovost zraka in samodejno prilagaja 
zračni tok, glede na zaznano čistost zraka.
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POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Pri uporabi električnih naprav morate upoštevati osnovne varnostne ukrepe, ter 
naslednje:

OPOZORILO – Za zmanjšanje nevarnosti električnega udara, požara ali telesnih poškodb:
• Pred uporabo enote pozorno preberite navodila.
• Napravo priklopite le v 220~240 V električno napajanje.
• Enote ne uporabljajte, če je električni kabel ali vtikač poškodovan, oziroma, če 

je električna vtičnica slabo pritrjena.
• Občasno očistite prah z vtikača.
• V reže za dovajanje ali odvajanje zraka ne vstavljajte prstov ali drugih 

predmetov.
• Pri odstranjevanju napajalnega kabla iz vtičnice vedno držite za vtikač in nikoli 

ne vlecite za kabel.
 Sicer lahko pride do električnega udara in/ali požara zaradi kratkega stika. 
•  Pazite, da ne poškodujete napajalnega kabla, saj lahko pride do električnega udara, 

pregrevanja ali požara.
• Nikoli ne odstranjujte električnega vtikača, če imate mokre roke.
• Enote nikoli ne uporabljajte poleg plinskih naprav ali odprtega ognja.
• Pred čiščenjem naprave in ko je ne uporabljate, izvlecite napajalni vtič iz 

stenske vtičnice.
 Sicer lahko pride do električnega udara zaradi slabe izolacije in/ali požara zaradi 

kratkega stika.
• Ko čistite enoto ali ko je ne uporabljate, jo odklopite z napajanja. Obstaja namreč 

nevarnost električnega udara ali požara zaradi kratkega stika.
• Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov 

posrednik, Sharpov pooblaščeni servis ali podobno usposobljena oseba, da bi 
preprečili nevarnost.

• Naprave ne uporabljajte z aerosolnimi insekticidi ali v prostorih, kjer so v zraku olje, 
dim, cigaretne iskre, ali kemični hlapi, kot tudi ne v prostorih z visoko vlažnostjo zraka, 
kot je npr. kopalnica.

• Pri čiščenju enote bodite pazljivi. Močna in jedka čistila lahko poškodujejo zunanjost 
naprave.

• Servis čistilnika zraka lahko izvede samo Sharpov pooblaščeni servis. V primeru 
težav, prilagoditev ali popravila naprave se posvetujte z najbližjim servisnim centrom.

• Otroci, mlajši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fi zičnimi, senzoričnimi in mentalnimi 
sposobnosti ali z nezadostnimi izkušnjami in znanjem o pravilni uporabi, lahko napravo 
uporabljajo, če so bili pred tem ustrezno podučeni o njenem delovanju in možnih 
tveganjih, oziroma napravo uporabljajo pod nadzorom odgovorne osebe. Otroci se ne 
smejo igrati z napravo. Otroci naj ne čistijo in oskrbujejo naprave brez nadzora odrasle 
osebe.

OPOMBA – Motnje radijskega in televizijskega sprejema
Ta čistilnik zraka lahko povzroča motnje sprejemanja radijskega in televizijskega signala, 
zato v takšnih primerih poskusite z enim od naslednjih ukrepov:
• Prestavite ali obrnite anteno sprejemnika.
• Povečajte razmik med enoto in radijskim/televizijskim sprejemnikom.
• Napravo povežite v vtičnico drugega tokokroga, kot je tokokrog, v katerega je 

priklopljen sprejemnik.
• Posvetujte se s trgovcem ali izkušenem strokovnjakom za radijske/televizijske 

naprave.
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VARNOSTNI NAPOTKI GLEDE DELOVANJA
• Ne blokirajte rež za dovod in/ali odvod zraka.
• Enote ne uporabljajte poleg ali na vročih predmetih, kot so pečice ali grelniki, kot 

tudi ne tam, kjer bi lahko prišla v stik s paro.
• Naprave med uporabo ne položite vzporedno. 
• Ko napravo premikate, jo vedno držite za ročaj na zadnji strani enote.
• Ne uporabljajte brez fi ltrov, ki so nameščeni v notranjosti enote.
• HEPA-filtra in filtra za odstranjevanje vonjav ne perite in uporabljajte 

ponovno. 
 Ne le, da takšno dejanje ne izboljša delovanja fi ltra, lahko celo povzroči električni 

udar ali motnje v delovanju.

NAPOTKI ZA NAMESTITEV
• Ko napravo uporabljate, jo postavite stran od opreme, ki uporablja električne 
valove, kot so televizorji ali radijski sprejemniki, da bi preprečili električne 
motnje.

• Izogibajte se uporabi na lokacijah, kjer bi pohištvo, tkanine ali drugi 
predmeti prišli v stik z napravo in preprečili pravilni dotok in/ali odvod zraka.

• Izogibajte se uporabi na lokacijah, kjer je naprava izpostavljena kondenzaciji 
ali drastičnim temperaturnim nihanjem. Primerna temperatura prostora je 
med 0 - 35 ºC.

• Enoto postavite na stabilno površino z zadostnim kroženjem zraka. 
 Če enoto postavite na debelejšo preprogo, bo med delovanjem morda začela 
blago vibrirati.

• Naprave ne postavljajte na mastna ali zakajena mesta.
 V nasprotnem primeru lahko površina naprave razpoka.
• Sposobnost čiščenja prahu iz zraka je učinkovita tudi, ko enota stoji blizu 
stene, vendar se lahko okoliške stene in tla umažejo. Enoto zato postavite 
nekoliko stran od stene. Stena neposredno za odvodom zraka se lahko 
sčasoma umaže. Ko enoto uporabljate dlje časa na istem mestu, občasno 
očistite stene ob njej.

NAPOTKI GLEDE FILTROV
• Za pravilno nego in vzdrževanje fi ltrov, sledite navodilom v tem gradivu.
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IMENA DELOV

ZADNJI DEL

2

1

SPREDNJA

OZNAKA PLASMACLUSTER
Modra Plasmacluster VKLOPLJEN
Izklopljeno Plasmacluster IZKLOPLJEN

8

7 ZNAK ZA PRAH
Prikazuje čistost zraka v prostoru 
s 3 različnimi nivoji in barvami.

17 16

13

14

9

10

1112

15

3 4 5 6

1 Glavna enota 9 Ročaj
2 Odvod zraka 10 Senzor za prah / 

Filter senzorja za prah
3 Gumb ČASOVNIK IZKLOPA

 (Pritisnite za 3 sek.) Gumb za VKLOP/IZKLOP lučke 11 HEPA fi lter

4
Gumb NAČIN, indikatorska lučka (zelena)
(Pritisnite za 3 sec.) Gumb za VKLOP/IZKLOP ionov 
Plasmacluster

12 Filter za odstranjevanje 
vonjav

13 Zgornja jezička

5 Gumb NAČIN PRHE ČISTIH IONOV, indikatorska lučka 
(zelena) 14 Zadnja plošča (predfi lter)

6 Gumb za VKLOP/IZKLOP 15 Spodnja jezička

7 ZNAK ZA PRAH 16 Napajalni kabel

8 OZNAKA PLASMACLUSTER 17 Vtikač

Zeleno
Oranžna

Rdeče

Čisto

Nečisto
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1 Odstranite zadnjo ploščo.

2 Odstranite plastično vrečko in 
iz nje odstranite fi lter.

NAMESTITEV FILTRA

Za ohranitev kakovosti fi ltra je ta nameščen v glavni enoti in ovit v plastično vrečko. 
Pred prvo uporabo enote odstranite fi lter iz plastične vrečke.

Zgornja 
jezička

Povleci

Potisnite

Potisnite

Prepričajte se, da ste odklopili 
napajalni kabel.

Spodnja jezička

HEPA fi lter
Filter za odstra-
njevanje vonjav

4 Zadnjo ploščo namestite nazaj 
na glavno enoto.

3 Filter namestite v glavno enoto.
Filtra ne nameščajte obrnjenega nazaj, 
sicer izdelek ne bo deloval pravilno.

Pri zamenjavi fi ltra priporočamo, da si 
zabeležite datum začetka uporabe.

OPOMBA



SL-6

DELOVANJE

AUTO SLEEP MED MAX       

ČISTI ZRAK

START
• Izberite želeno hitrost ventilatorja.
• Delovanje se prične v načinu, uporabljenem 

ob zadnji uporabi, razen če je bil izklopljen 
napajalni kabel.

STOP

HITROST VENTILATORJA

SLEEP (SPANJE)
• Enota bo delovala zelo tiho, hitrost ventilatorja pa se bo 

samodejno preklopila glede na količino nečistoč v zraku.

ZNAK PRAH/PLASMACLUSTER se bo samodejno ugasnil. 
Ioni Plasmacluster se sproščajo v zrak četudi indikator ne 
sveti, razen če ione Plasmacluster izklopite z 

OPOMBA
SAMODEJNO
Hitrost ventilatorja se prilagaja samodejno glede na delež 

onesnaženosti zraka. Za učinkovito čiščenje zraka senzorji 
zaznavajo delež onesnaženosti.

V zrak izpusti ione Plasmacluster visoke gostote in 60 minut ustvarja visok pretok zraka. 

ČIŠČENJE Z IONSKO PRHO

START
• Če je način ionov Plasmacluster IZKLOPLJEN, ti ne bodo 

izpuščeni v zrak.
• Ko je delovanje zaključeno, se bo enota preklopila v prejšnji 

način delovanja. 
 Med tem načinom je mogoče spremeniti način delovanja ali 

 izklopiti napravo.     

OPOMBA

● 2h ● 4h ● 8h PREKINI

ČASOVNIK IZKLOPA
Izberite želeno dolžino časa vključene naprave. Enota se samodejno izključi, ko izbrani čas 
poteče.
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ZNAKPRAH/PLASMACLUSTER SIGN lahko izklopite, ko sveti. 

VKL.

več kot 3 sekunde

IZKL.
• Ko enota začne delovati, 

se ZNAK PRAH/
PLASMACLUSTER vedno 
prižge.

• V načinu SPANJA, gumb 
indikatorskih lučk ne deluje.

OPOMBA

Ko so ioni Plasmacluster VKLJUČENI, se bo vključila indikatorska lučka Plasmacluster (modra).
(med delovanjem)

VKL. IZKL.

• Če v 8 sekundah od nastavitve 
občutljivosti senzorja ne pritisnete 
gumba za VKLOP/IZKLOP, se bo 
nastavitev samodejno shranila.

• Nastavitev občutljivosti senzorja 
bo shranjena, tudi če je naprava 
odklopljena.

OPOMBA
Visoko

Standardno

Nizko

več kot 3 sekunde

več kot 3 sekunde več kot 3 sekunde

več kot 3 sekunde

Izberite 
občutljivost 
delovanja 
senzorja.

NADZOR SVETLOSTI

PLASMACLUSTER IONI  VKL./IZKL. 

NASTAVITVE OBČUTLJIVOSTI SENZORJA
Nastavite na izbiro “low” (nizko), če ZNAK ZA PRAH vedno sveti rdeče, da zmanjšate občutljivost, 
in na “high” (visoko) če ZNAK ZA PRAH neprestano sveti zeleno, da povečate občutljivost. 

(ko je naprava IZKL.)

1

2 

3
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SKRB IN VZDRŽEVANJE

S sesalnikom ali podobnim pripomočkom nežno 
odstranite prah z zadnje plošče.

ZADNJA PLOŠČA (predfi lter)

Za zagotavljanje optimalnega delovanja čistilnika zraka, enoto občasno očistite, vključno s fi ltrom.
Poskrbite, da boste pred vsakim vzdrževanjem odklopili napajalni kabel iz stenske vtičnice.

Zadnja plošča

VARNOSTNI NAPOTEKZadnja plošča

Ko drgnete zadnjo ploščo, nanjo ne pritiskajte premočno.

OPOMBA    Čiščenje trdovratnejše umazanije.
1. Dodajte manjšo količino sredstva za pomivanje in 

namakajte pribl. 10 minut.
2. Izperite sredstvo za pomivanje s čisto vodo.
3. Filter temeljito osušite v dobro zračenem prostoru.

FILTRI
Oznaka

HEPA fi lter

Filter za odstranjevanje vonjav

VARNOSTNI NAPOTEK

S priključkom za sesalnik ali podobnim pripomočkom nežno 
odstranite prah s HEPA fi ltra in fi ltra za odstranjevanje vonjav.

Ne PERITE v vodi in POSUŠITE na soncu.
Filtri so občutljivi, zato nanj ne pritiskajte premočno.

• HEPA fi lter
Napravo lahko čistite samo na označeni strani. Ne čistite nasprotne 
strani enote, sicer se bo fi lter poškodoval. 

• Filter za odstranjevanje vonjav
Očistite ga lahko na obeh straneh. 

ENOTA Obrišite s suho, mehko krpo
Za odstranjevanje trdovratnih nečistoč, uporabite krpo, namočeno v toplo 
vodo.

• Ne uporabljajte visoko hlapljivih tekočin
   Čistilo na osnovi bencina, razredčilo za barve in polirna pasta lahko 
poškodujejo površino naprave.

•  Ne uporabljajte čistilnih sredstev
   Njihove sestavine lahko poškodujejo površino naprave.

VARNOSTNI NAPOTEK
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Prepričajte se, da ste odklopili napajalni kabel.

MENJAVA FILTROV
Nadomestni fi lter

• Za nakup nadomestnega fi ltra povprašajte vašega trgovca.
• Uporabljajte samo fi ltre, zasnovane za ta izdelek.

SENZOR
1. Odstranite zadnjo ploščo. 

2. Odstranite fi lter senzorja za prah.

3.  Če je fi lter senzorja zelo umazan, ga očistite 
z vodo in temeljito posušite.

NAPOTKI ZA ZAMENJAVO FILTRA

Filtrov ne smete prati in znova uporabiti
Življenjska doba in čas zamenjave fi ltra je izračunana ob 5 pokajenih cigaretah dnevno, zmo-
gljivost zbiranja prahu in odstranjevanja vonjav pa je polovična v primerjavi z novim fi ltrom. 
Življenjska doba fi ltra je odvisna od okolja, uporabe in lokacije enote.
Če izdelek uporabljate v razmerah, ki bistveno odstopajo od običajne gospodinjske uporabe, 
priporočamo pogostejšo zamenjavo fi ltra.

Odstranitev fi ltrov
 Rabljene fi ltre odstranite skladno z lokalno zakonodajo in predpisi.

Za navodila, kako pri menjavi filtra 
namestiti novega, glejte stran SI-5.

Čas zamenjave Približno 10 let po prvi uporabi

Sestavine HEPA fi ltra:
  • Filter: polipropilen
  • Okvir: poliester

Sestavine fi ltra za odstranjevanje vonjav:
  • polipropilen, poliester, aktivirano oglje

Senzor prahu

Filter senzorja 
za prah

Model:UZ-PM5HF

• HEPA Filter: 1 enota
• Filter za odstranjevanje 

vonjav : 1 enota

Model:UZ-PM5DF
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ODPRAVLJANJE NAPAK

ZNAK UKREP (ni okvara enote)

Neprijetne vonjave in dim niso 
odstranjeni

• Očistite in zamenjajte  fi ltre takoj, ko opazite, da so močno 
umazani.

 (glej SI-8 in SI-9).

ZNAK ZA PRAH sveti zeleno, 
čeprav zrak ni čist.

• Zrak je bil morda nečist, ko ste vklopili napravo.
 Odklopite enoto, počakajte eno minuto in jo priklopite nazaj.

ZNAK ZA PRAH sveti oranžno, 
čeprav je zrak čist.

• Delovanje senzorja je oteženo, če so odprtine senzorja prahu 
zapacane ali zamašene. Nežno očistite senzorje za prah (glej 
SI-9).

Iz enote prihajajo klikajoči ali 
pokajoči zvoki.

• Ko enota proizvaja ione, iz nje lahko prihajajo klikajoči ali 
pokajoči zvoki.

Iz enote prihajajoči zrak ima 
neprijeten vonj.

Preverite, če fi ltri niso zapacani. 
Očistite ali zamenjajte fi ltre.
•   Čistilniki zraka Plasmacluster oddajajo majhne količine ozona, 

ki ima lahko neprijeten vonj. Količine nastalega ozona so pod 
varnostno mejo.

Enota ne deluje pravilno, če je v 
zraku cigaretni dim.

•  Ali je enota postavljena na mesto, kjer senzor težko zaznava 
prisotnost cigaretnega dima?

• Ali so reže senzorja prahu zapacane ali prekrite?
   (V tem primeru očistite fi lter.) (Glej SI-9)

ZNAK ZA PRAH je ugasnjen. • Preverite, če je izbran način IZKLOPA luči. 
   Pritisnite in držite  3 sekunde za VKLOP luči. 
   (glej SI-7)
• Preverite, če je izbran način SPANJA.
   ZNAK PRAH/PLASMACLUSTER se samodejno izklopita, ko 

izberete način SPANJA.

Lučke ZNAKA ZA PRAH pogosto 
menjajo barve.

• ZNAK ZA PRAH samodejno spremeni barve, ko senzor za prah 
zazna nečistoče v zraku. 

   Senzor za občutljivost zaznavanja lahko nastavite niže. 
   (glej SI-7)

Preden kontaktirate serviserja preverite priporočila s spodnje tabele za odpravljanje motenj 
v delovanju, saj težava morda ne pomeni, da je enota okvarjena.
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Električno napajanje 220–240 V 50–60 Hz

Ventilator
Hitrost
Delovanje

Hitrost ventilatorja MAX (NAJVEČJA) MED (SREDNJA) SLEEP*1 (SPANJE)
Nominalna moč (W) 27 10 3,0~5,0
Pretok zraka (m3/hr) 240 150 54~96

Priporočena velikost prostora (m2 )*2 ~30
Priporočena velikost prostora za ione Plasmacluster visoke gostote (m2) *3 ~23
Dolžina kabla (m) 2,0
Dimenzije (mm) 383 (Š) × 209 (G) × 540 (V)
Teža (kg) 5,1

*1  Hitrost ventilatorja se samodejno ponastavi glede na stopnjo onesnaženosti zraka.
*2 •  Priporočena velikost prostora je primerna za delovanje ventilatorja pri najvišji hitrosti.

• Priporočena velikost prostora je površina s katere lahko naprava v 30 minutah odstrani prašne 
delce (JEM1467).

*3 •    Velikost prostora, v katerem je lahko izmerjenih pribl. 7.000 ionov na kubični centimeter v sre-
dišču prostora (na višini pribl. 1,2 metra od tal), če je izdelek postavljen ob steno in deluje pri 
hitrosti MED (srednje). 

Moč v načinu 
pripravljenosti

Za zagotavljanje kakovostnega delovanja električnih krogotokov, ko je napajalni 
kabel priklopljen v električno vtičnico, enota v načinu pripravljenosti porabi približno 
1,0 W električne energije.
Če želite varčevati z električno energijo, odklopite napajalni kabel iz vtičnice, ko na-
prave ne upravljate.

ZNAK UKREP (ni okvara enote)

SAMODEJNI PONOVNI ZAGON
Po izpadu energije se delovanje 
samode jno  nada l j u j e ,  ko  se 
električni tok vrne.

Samodejni ponovni zagon je mogoče nastaviti.
•  Četudi ste izklopili vtič ali se naprava izklopi zaradi delovanja 

odklopnika, se bo delovanje nadaljevalo v prejšnjem načinu in 
nastavitvah, ko se električni tok vrne.

VKL. IZKL.
(ko je naprava IZKL.) (ko je naprava IZKL.)

Ko  ,  ,  lučka zasveti za 
10 sekund, je nastavitev zaključena.

(istočasno za več kot 3 sek.) (istočasno za več kot 3 sek.)

SPECIFIKACIJE



Informacije o odlaganju za uporabnike (zasebna gospodinjstva)

1. V Evropski uniji

ČE ŽELITE ODLOŽITI TO OPREMO, ZA TO NE UPORABITE OBIČAJNIH KOŠEV ZA 
SMETI IN NE SME PRITI V STIK Z OGNJEM!
Rabljena električna in elektronska oprema mora biti v skladu z lokalnimi zakoni vedno 
zbrana in obravnavana LOČENO.
Ločevanje podpira okolju prijazno obdelavo, recikliranje materialov in zmanjšanje končne-
ga odlaganja odpadkov. NEZAKONITO ODLAGANJE je lahko zaradi vsebnosti določenih 
snovi škodljivo zdravju in okolju! RABLJENO OPREMO odnesite do lokalnega (ponavadi 
občinskega) zbirnega mesta, če je to mogoče.
Če ste v dvomih glede odlaganja, kontaktirajte vašega trgovca ali lokalne organe in se 
pozanimajte o ustreznih metodah odlaganja.
SAMO ZA UPORABNIKE V EVROPSKI UNIJI IN NEKATERIH DRUGIH DRŽAVAH; NPR. 
NORVEŠKA IN ŠVICA: Po zakonu ste dolžni ločevati odpadke.
Zgoraj prikazani simbol se pojavlja na električni in elektronski opremi (ali embalaži), da 
vas na to opomni.
Uporabniki iz ZASEBNIH GOSPODINJSTEV morajo za rabljeno opremo uporabiti obstoje-
če obrate za vračila. Vračilo je brezplačno.
Če ste opremo uporabljali v POSLOVNE NAMENE, se posvetujte s SHARP-ovim trgov-
cem, ki vam bo posredoval informacije o prevzemu izdelka. To storitev vam lahko zara-
čuna vključno s stroški. Manjšo opremo (in manjše količine) boste morda lahko oddali 
v lokalnem centru za ločeno zbiranje odpadkov. Za Španijo: O vračilu rabljenih izdelkov se 
posvetujte z uradom za zbiranje odpadkov ali z lokalnimi oblastmi.

2. V državah zunaj EU

Če želite izdelek odvreči, se obrnite na lokalni upravni organ in se pozanimajte o pravil-
nem načinu odlaganja.

Za Švico: uporabljeno električno ali elektronsko opremo lahko brezplačno vrnete proda-
jalcu, tudi če ne kupite novega izdelka. Ostala zbirna mesta so navedena na spletni strani 
www.swico.ch ali www.sens.ch.

B. Informacije o odlaganju za poslovne uporabnike

1. V Evropski uniji

Če izdelek uporabljate v poslovne namene in ga želite odvreči:

Posvetujte se s SHARP-ovim trgovcem, ki vam bo posredoval informacije o prevzemu 
izdelka. To storitev vam lahko zaračuna, upoštevajoč stroške reciklaže
Manjšo opremo (in manjše količine) boste morda lahko oddali v lokalnem centru za ločeno 
zbiranje odpadkov.

Za Španijo: za vračilo uporabljenih izdelkov se obrnite na uveljavljeni zbirni sistem ali 
lokalni upravni organ.

2. V državah zunaj EU

Če želite izdelek odvreči, se obrnite na lokalni upravni organ in se pozanimajte o pravil-
nem načinu odlaganja.

Pozor: Na izdelku je po-
sebna oznaka, ki pomeni, 
da rabljenih električnih in 
elektronskih izdelkov ne 
smete odlagati skupaj z 
ostalimi gospodinjskimi od-
padki. na koncu življenjske 
dobe jih morate dostaviti 
v center za ločeno zbira-
nje.
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