
ČISTIČKA VZDUCHU ULTRA SLIM FAP04

Obsah

• Bezpečnostní informace str. 1
• Varování a upozornění str. 2
• Instalační požadavky
  Požadavky na umístění
  Požadavky na připojení ke zdroji energie
• Nástěnná konzola str. 3
• Vlastnosti a funkce str. 3
• Použití čističky vzduchu str. 4
  Zapnutí/vypnutí čističky vzduchu
  Nastavení rychlosti větráku
  Provoz v automatickém režimu
  Zapnutí/vypnutí ionizátoru
  Nastavení časovače
  Vynulování časovače provozních hodin fi ltru
• Čištění str. 5
• Vyjmutí fi ltru str. 5
• Výměna fi ltru str. 5
• Odstraňování problémů str. 6
• Asistence nebo servis a záruka str. 6

Bezpečnostní informace
Před uvedením čističky vzduchu Filtrete™ do provozu si prosím 
přečtěte a dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění uvede-
ná v tomto návodu k obsluze. TYTO POKYNY SI PŘEČTĚTE 
A UCHOVEJTE JE k případnému pozdějšímu použití.

Předepsaný způsob použití:
Čistička vzduchu Filtrete™ je určena k domácímu použití v interié-
ru, pouze s fi ltry značky Filtrete a po zapojení do standardní elek-
trické zásuvky 240 V AC. Tato čistička vzduchu nebyla testována 
s fi ltry jiných značek než Filtrete, při odlišném napětí ani venku. 
Takové nesprávné použití by mohlo poškodit čističku vzduchu a/
nebo způsobit vznik nebezpečných provozních podmínek.

Vysvětlení varovných symbolů
VAROVÁNÍ 
Upozorňuje na potenciálně nebezpečnou situaci, která může v pří-
padě, že se jí nevyhnete, vést k úmrtí nebo vážnému zranění.

UPOZORNĚNÍ 
Upozorňuje na potenciálně nebezpečnou situaci, která může v pří-
padě, že se jí nevyhnete, vést k lehkému nebo středně těžkému 
zranění.



VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ
VAROVÁNÍ 
V zájmu omezení rizika souvisejícího s nebezpečným na-
pětím:
• Napájecí kabel zapojte správně a pevně do elektrické 

zásuvky odpovídajícího napětí.
• Čističku vzduchu nepoužívejte, pokud je napájecí kabel 

roztřepený nebo jinak poškozený.
• S napájecím kabelem nemanipulujte mokrýma rukama.
• Před servisem zařízení odpojte od zdroje energie.
• Používejte pouze v interiéru a v suchých prostorách.
• Čističku vzduchu nepokládejte do vody.
• Tento výrobek neupravujte, ani se o to nepokoušejte.
• Čističku vzduchu nerozebírejte.
• Kromě výměny fi ltru nepotřebuje čistička vzduchu servis 

a neobsahuje žádné části, které by si uživatel opravil 
sám.

• Nepoužívejte, pokud je poškozený ochranný spínač.
• Nesnažte se ochranný spínač vyřadit.

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo požáru:
• Čističku vzduchu zapojte do elektrické zásuvky odpoví-

dajícího napětí.
• Toto zařízení by mělo být pravidelně kontrolováno 

a zbavováno prachu, aby nedošlo k jeho nadměrnému 
hromadění, které může vést k přeskočení jiskry nebo 
vzniku požáru.

Aby nedošlo k zasažení nebezpečným napětím a/nebo zra-
nění způsobeného pohybem lopatek:
• Do ventilačních otvorů a/nebo ventilů motoru nestrkejte 

prsty a/nebo cizí předměty.

Aby nedošlo ke vzniku požáru:
• Během použití neblokujte ventilační otvory.
• Nestavte čističku vzduchu do blízkosti zdroje tepla.

Aby nedošlo k zasažení nebezpečným napětím a/nebo 
ke vzniku požáru a/nebo k výbuchu:
• Na čističce ani v její blízkosti nepoužívejte žádné 

výbušné ani hořlavé předměty.
• Do čističky ani na fi ltr nelijte a nestříkejte žádné 

tekutiny či aerosoly.

UPOZORNĚNÍ 
Aby nedošlo ke vzniku rizikových situací:
• Před použitím čističky vzduchu si přečtěte návod 

k použití a ujistěte se, že jste ho správně pochopili.
• Děti a domácí zvířata by se neměla pohybovat 

v blízkosti čističky bez dozoru.

Aby nedošlo ke znečištění životního prostředí:
• Čističku vzduchu a fi ltry zlikvidujte v souladu s místními 

předpisy.

Aby nedošlo ke vzniku rizikových situací:
• Jakmile začne blikat kontrolka výměny fi ltru, fi ltr 

vyměňte.
• Filtr by měl být vyměněn maximálně po 90 dnech 

nepřetržitého provozu v závislosti na provozních 
podmínkách, ve kterých je zařízení používáno.

• Pravidelně kontrolujte, zda není fi ltr poškozený nebo 
ucpaný.

Aby nedošlo k pádu přístroje a/nebo nárazu do něj:
•  Na tento výrobek si nesedejte a nestavte na něj žádné 

předměty.
•  Nástěnnou konzolu neinstalujte do míst nebo 

způsobem, který neunese celkovou hmotnost čističky 
vzduchu.

INSTALAČNÍ POŽADAVKY
Požadavky na umístění:
• Zvolte místo, kde se nevyskytují překážky pro nasávání 

a vyfukování vzduchu.
• Čističku vzduchu postavte na rovný, pevný povrch, min. 

půl metru od jakéhokoliv zdroje tepla, jako je sporák 
nebo topení.

• Neblokujte ventilační otvory ani nestavte čističku 
na měkké povrchy, jako je postel, křeslo nebo sedačka.

• Používejte pouze vevnitř.

VAROVÁNÍ 
• Pouze pro použití v interiéru. Nepoužívejte venku ani 

v mokrém prostředí.
• Čističku vzduchu nepokládejte do vody.
• Do ventilačních otvorů a/nebo ventilů motoru nestrkejte 

prsty a/nebo cizí předměty.
• Děti a domácí zvířata by se neměla pohybovat v blíz-

kosti čističky bez dozoru.
• Během použití neblokujte ventilační otvory.
• Na čističce ani v její blízkosti nepoužívejte žádné výbuš-

né ani hořlavé předměty.
• Do čističky ani na fi ltr nelijte a nestříkejte žádné tekutiny 

či aerosoly.
• Nestavte čističku vzduchu do blízkosti zdroje tepla.

UPOZORNĚNÍ 
• Na tento výrobek si nesedejte a nestavte na něj žádné 

předměty.

Připojení ke zdroji energie:
• Čističku zapojte do elektrické zásuvky 240 V AC.
• Pokud zástrčka nepasuje do zásuvky, kontaktujte kva-

lifi kovaného elektrikáře, aby vám instaloval správnou 
zásuvku. NEUPRAVUJTE zástrčku.

• Čističku zapojte do elektrické zásuvky 240 V AC.
• Napájecí kabel zapojte správně a pevně do elektrické 

zásuvky odpovídajícího napětí.
• Čističku vzduchu nepoužívejte, pokud je napájecí kabel 

roztřepený nebo jinak poškozený.
• S napájecím kabelem nemanipulujte mokrýma rukama.



Instalace montážní konzoly:
• Montážní otvor na čističce vzduchu pro nástěnnou kon-

zolu je na její horní zadní straně.
• Součásti by měly být seřazeny v tomto pořadí: čistička 

vzduchu, kovová konzola, šrouby (přišroubované).
• K instalaci nástěnné konzoly použijte šroubovák, ale ne-

utahujte šrouby příliš.

Instalace konzoly na stěnu:
• Zvolte také umístění, aby konzola unesla celkovou 

hmotnost čističky vzduchu, např. plnou stěnu.
• Zvolte upevňovací materiál (šrouby atd. - nejsou sou-

částí příslušenství) odpovídající typu zvolené stěny.

• Nástěnnou konzolu připevněte ke stěně, ujistěte se, že 
je výstupek na konzole snadno dostupný, abyste na něj 
mohli instalovat čističku vzduchu.

Instalace čističky vzduchu na stěnu:
• Opatrně zdvihněte čističku vzduchu do takové polohy, 

aby zcela nasedla na konzolu.
• Před uvedením čističky do provozu vizuálně i fyzicky 

zkontrolujte usazení čističky vzduchu na konzole.

UPOZORNĚNÍ 
•  Nástěnnou konzolu neinstalujte do míst nebo způsobem, 

který neunese celkovou hmotnost čističky vzduchu.

Tato čistička vzduchu Filtrete™ od 3M je vybavena nejmoder-
nější fi ltrační technologií a má následující vlastnosti a funkce:
• Filtr čistící vzduch - model FAPF04
• Ionizátor, který pomáhá produkovat v místnosti čerstvý 

vzduch 
• Podsvícené ovladače
• Stylové noční osvětlení
• Senzor kvality vzduchu
• Indikátor výměny fi ltru
Čistička vzduchu je také velmi tichá a neruší vaše každodenní 
aktivity.

Filtrace:
Filtr Filtrete obsahuje elektrostaticky nabitá vlákna, která zvy-
šují schopnost fi ltru odstraňovat z okolního vzduchu částečky, 
a tím zvyšuje proudění vzduchu. Částice se do okolního ovzdu-
ší dostávají mnoha způsoby, včetně zvíření prachu, po otevře-
ní dveří a oken. Abyste maximalizovali čištění vzduchu v míst-
nosti, kam jste čističku umístili, doporučujeme tuto místnost 
co nejčastěji uklízet a co nejvíce utěsnit: pokračujte v běžném 
utírání prachu a vysávání: a během provozu zavřete všechna 
okna a dveře. Nezapomeňte, že čistička vzduchu může pomo-
ci vyčistit vzduch jen tehdy, když ten vzduch projde fi ltrem.

Ionizátor:
Ionizátor v tomto zařízení produkuje negativní ionty, které po-
máhají zlepšovat fi ltraci malých částic. Zařízení vyzařuje velmi 
malé množství ozónu, je certifi kováno na produkci menšího 
množství, než je limit povolený normami IEC/EN 60335-1 2004 
a IEC/EN 60335-2-65 2005. Spuštěním tohoto zařízení se za-
pnutým ionizátorem můžete vytvořit čerstvější vzduch. Pokud 
jste přecitlivělí na ozón, používejte toto zařízení s vypnutým 
ionizátorem.

Podsvícené ovladače:
Tato čistička vzduchu je vybavena ovladači s podsvětlením, 
aby bylo snadné se v nich orientovat a používat je k nastavení 
i v horších světelných podmínkách. Podsvícení kontrolek lze 
vypnout, abyste v místnosti zajistili úplnou tmu. Více informací 
naleznete v kapitole Použití čističky vzduchu. 
Noční osvětlení:
Tato čistička vzduchu má stylové noční osvětlení na předním 
přívodu vzduchu. Noční osvětlení lze zapnout/vypnout - viz ka-
pitola Použití čističky vzduchu.

Senzor kvality vzduchu:
Tato čistička vzduchu je vybavena senzorem kvality vzduchu. 
Senzor reaguje na odéry a plyny ve vzduchu a ovládá rychlost 
cirkulace vzduchu v čističce. Tato čistička vzduchu je primárně 
určena k odstraňování částic znečištění ze vzduchu. Ale pachy 
a částice jsou často utvářeny společně, např. kouř při vaření, 
tabákový kouř apod., takže v mnoha případech bude senzor 
kvality vzduchu reagovat na změny v koncentraci částic. Po-
kud čistička vzduchu detekuje více pachů nebo plynů, přepne 
se na vyšší rychlost, pokud detekuje méně pachů a plynů, 
přepne se na pomalejší rychlost. Senzor kvality vzduchu bude 
reagovat na spoustu různých plynů, ale na některé může být 
citlivější a na jiné zase rezistentnější. Senzor kvality vzduchu 
může reagovat pouze na plyny, které se dotknou čidla, takže 
pachy zaznamenané uživatelem nemusí být detekovány sen-
zorem. Čidlo bude fungovat pouze tehdy, když bude čistička 
vzduchu v automatickém režimu.

Indikátor výměny fi ltru:
Tato čistička vzduchu je vybavena indikátorem výměny fi ltru. 
Indikátor monitoruje, jak dlouho je čistička používána, ne pou-
ze to, kdy byl fi ltr instalovaný. Filtr by měl být vyměněn maxi-
málně po 90 dnech nepřetržitého provozu a časovač je nasta-
vený právě na tento interval. V závislosti na podmínkách u vás 
doma může být zapotřebí fi ltr měnit častěji. Indikátor výměny 
fi ltru byl nastaven tak, aby ukazoval životnost fi ltru v podmín-
kách typické domácnosti. Používáním čističky vzduchu v pro-
středích, kde se kouří tabák, hoří svíčky, provádějí se stavební 
práce, manipuluje se s pískem, používají se kamna na dřevo 
nebo krb, kde se pohybují domácí zvířata, může způsobit sní-
žení životnosti fi ltru. Filtr byste měli pravidelně kontrolovat, zda 
není poškozený nebo ucpaný. Až bude fi ltr asi z 80 % použitý, 
rozsvítí se žlutá varovná kontrolka. Jakmile bude nutné fi ltr vy-
měnit, rozsvítí se červená varovná kontrolka.

NÁSTĚNNÁ KONZOLA (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ) 

VLASTNOSTI A FUNKCE 



POUŽITÍ ČISTIČKY VZDUCHU
VAROVÁNÍ
Před použitím čističky vzduchu si přečtěte návod k použití 
a ujistěte se, že jste ho správně pochopili.

Zapnutí/vypnutí čističky vzduchu
• Zkontrolujte, že je čistička zapojená do elektrické 

zásuvky 240 V AC.
• Čističku vzduchu zapnete stisknutím vypínače (ON/

OFF) přímo na čističce.
• Předchozí operace čističky vzduchu jsou automaticky 

uloženy a po opětovném zapnutí čističky se 
automaticky aktivují.

• Po zapnutí čističky vzduchu ji můžete vypnout opět 
stisknutím vypínače (ON/OFF).

Nastavení rychlosti větráku:
• Po zapnutí zařízení můžete nastavit rychlost větráku 

na jednu ze tří možností.
• Rychlost větráku je zobrazena na displeji s ovladači.
• Stisknutím tlačítka SPEED (rychlost) přepnete na jednu 

ze tří rychlostí větráku - pomalá/střední/vysoká.
• Pokud je rychlost nastavena na pomalou nebo 

střední, stisknutím tlačítka SPEED rychlost zvýšíte 
na následující stupeň.

• Pokud je rychlost nastavena na vysokou, stisknutím 
tlačítka SPEED přepnete rychlost na pomalou.

Provoz v automatickém režimu:
• Provoz v automatickém režimu umožňuje senzoru 

kvality vzduchu regulovat rychlost větráku. Čistička 
vzduchu poběží ve vysoké rychlosti, pokud detekuje 
více plynů a pachů, a v nižší rychlosti, pokud detekuje 
méně plynů a pachů.

• Pokud chcete, aby čistička fungovala v automatickém 
režimu, stiskněte tlačítko AUTOMATIC MODE 
(automatický režim) na čističce. Pokud čistička 
vzduchu poběží v automatickém režimu, rozsvítí se 
kontrolka automatického režimu.

• V automatickém režimu se na čističce také zobrazí 
aktuální rychlost větráku.

• Pokud chcete automatický režim vypnout, stisknutím 
tlačítka FAN SPEED zvolte jinou rychlost.

Poznámka: Po prvním zapojení čističky vzduchu do zásuv-
ky se čidlo kvality vzduchu několik minut zahřívá. Během 
této doby bude kontrolka automatického režimu na čističce 
pomalu blikat. Kontrolka přestane blikat, jakmile se senzor 
kvality vzduchu zahřeje a je připravený k použití.

Použití osvětlení:
• Funkce osvětlení obsahuje jak noční osvětlení, tak 

podsvětlení ovladačů. Čistička vzduchu je vybavena 
třemi různými nastaveními osvětlení:

1. Zapnuté noční osvětlení i podsvícení ovladačů.
2. Vypnuté noční osvětlení, zapnuté podsvícení ovladačů.
3. Vypnuté noční osvětlení i podsvícení ovladačů.
• Mezi jednotlivými režimy můžete přepínat stisknutím 

tlačítka LIGHT (světlo) na čističce vzduchu) 
• Pokud zvolíte nastavení #3 (vypnuté noční osvětlení 

i podsvícení ovladačů), tlačítko LIGHT zůstane 
podsvícené, aby bylo snadné ho identifi kovat. Ostatní 
tlačítka budou i nadále fungovat, ale nebudou 
podsvětlená.

Zapnutí/vypnutí ionizátoru
• Čističku vzduchu můžete používat se zapnutým nebo 

vypnutým ionizátorem.
• Pokud ionizátor zapnete, vzduch bude čištěn daleko 

efektivněji.
• Pokud chcete zapnout ionizátor, musíte zapnout celou 

čističku vzduchu.
• Po zapnutí čističky můžete ionizátor zapnout nebo 

vypnout stisknutím tlačítka IONIZER (ionizátor) 
na čističce nebo na dálkovém ovladači.

• Na displeji na čističce se zobrazí, zda je ionizátor 
zapnutý, rozsvícením kontrolky vedle tlačítka 
ionizátoru.

Nastavení časovače:
• Čistička vzduchu má zabudovaný časovač, který 

můžete nastavit na dvě, čtyři nebo osm hodin.
• Časovač aktivujete stisknutím tlačítka TIMER 

(časovač) na čističce.
• Časovač přepnete na delší interval každým stisknutím 

tlačítka TIMER.
• Časovač můžete vypnout jedním stisknutím tlačítka 

TIMER ve chvíli, kdy je zobrazený interval osmi hodin.

Vynulování časovače provozních hodin fi ltru:
• Když je fi ltr využitý asi z 80%, rozsvítí se žlutá 

kontrolka a připomene tak nutnost zakoupení nového 
fi ltru.

• Pokud je nutné vyměnit fi ltr, žlutá kontrolka se rozsvítí 
červeně a začne pomalu blikat. Filtr okamžitě vyměňte 
podle pokynů uvedených v kapitole Výměna fi ltru.

• Časovač fi ltru resetujete podržením tlačítka FILTER 
RESET (resetování fi ltru) po dobu tří sekund. Červená 
kontrolka začne při podržení tlačítka rychle blikat 
a po třech sekundách čistička pípne, čímž indikuje 
resetování časovače. Tlačítko uvolněte.



Čištění:
• Před čištěním čističku vzduchu vypněte a odpojte od zdro-

je energie.
• Vnější část čističky otřete měkkou, čistou navlhčenou utěr-

kou.
• Mřížky přívodu a vývodu vzduchu můžete vyčistit malým, 

měkkým kartáčkem. Mřížku přívodu vzduchu vyčistíte 
po vyjmutí přívodní desky vpředu na čističce. Deska drží 
na místě pomocí magnetu a lze ji běžně vyjmout. Přívodní 
deska pasuje pouze jedním způsobem, takže před opětov-
ným vložením vždy zkontrolujte směr výstupků na vnitřní 
straně desky.

• Pokud byste chtěli zařízení vyčistit uvnitř, pouze ho otřete 
suchou měkkou utěrkou. Nepokoušejte se vyčistit trysku 
ionizátoru, protože byste ji tak mohli poškodit a způsobit 
poruchu ionizátoru v čističce vzduchu.

VAROVÁNÍ 
• Toto zařízení by mělo být pravidelně kontrolováno a zbavo-

váno prachu, aby nedošlo k jeho nadměrnému hromadění, 
které může vést k přeskočení jiskry nebo vzniku požáru.

Odstraňte plastový obal a papír vlože-
ný do fi ltru.

• Ujistěte se, že je fi ltr správně 
vložený. Šipka na straně fi ltru by 
měla při instalaci ukazovat smě-
rem k čističce.

• Instalace fi ltru: Správně nasaď-
te spodek fi ltru do spodní dráž-
ky. Jemně zatlačte vršek fi ltru 
směrem do čističky, až zaklapne 
do výstupků na své místo.

• Konečné utěsnění fi ltru proběhne 
až po nasátí vzduchu fi ltrem a ná-
sledným přitisknutím fi ltru k těsně-
ní.

• Nasaďte kryt fi ltru jeho usazením 
do spodní drážky čističky vzduchu. 
Vršek krytu přitlačte směrem k čis-
tičce, až kryt zacvakne na místo.

• Čističku vzduchu zapojte do zá-
suvky 240V AC a zapněte ji.

• Časovač fi ltru resetujete podr-
žením tlačítka FILTER RESET 
(resetování fi ltru) po dobu tří se-
kund. Červená kontrolka začne 
při podržení tlačítka rychle blikat 
a po třech sekundách čistička píp-
ne, čímž indikuje resetování časo-
vače. Tlačítko uvolněte.

• Před výměnou fi ltru čističku vzduchu vypněte a odpojte 
od zdroje energie.

• Vyjměte kryt fi ltru na zadní straně čističky jeho 
uchopením za výstupky z obou stran dvířek 
a zatáhnutím směrem ven.

• Kryt vyjmete z čističky jeho zdvihnutím ze spodních 
drážek.

• Postavte kryt stranou.
• Vyjmutí použitého fi ltru: Uchopte vršek fi ltru na obou 

stranách. Jemně zatáhněte směrem ven a uvolněte 
výstupky fi ltru. Snadnější bude uvolnit fi ltr vždy nejdříve 
na jedné a potom na druhé straně. Filtr zdvihněte ze 
spodní drážky.

• Použitý fi ltr zlikvidujte řádným způsobem.

Poznámka: Po vyjmutí fi ltru je dostupná tryska ionizátoru. Ne-
dotýkejte se trysky ionizátoru, protože byste ji tak mohli poško-
dit a způsobit poruchu ionizátoru v čističce vzduchu. 

VAROVÁNÍ 
• Před servisem zařízení odpojte od zdroje energie.

UPOZORNĚNÍ 
• Čističku vzduchu a fi ltry zlikvidujte v souladu s místními 

předpisy.
• Jakmile začne blikat kontrolka výměny fi ltru, fi ltr 

vyměňte.
• Filtr by měl být vyměněn maximálně po 90 dnech 

nepřetržitého provozu v závislosti na provozních 
podmínkách, ve kterých je zařízení používáno.

• Pravidelně kontrolujte, zda není fi ltr poškozený nebo 
ucpaný.

ČIŠTĚNÍ 

VÝMĚNA FILTRU 

VYJMUTÍ FILTRU
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VAROVÁNÍ 
• Tento výrobek neupravujte, ani se o to nepokoušejte.
• Čističku vzduchu nerozebírejte.
• Kromě výměny fi ltru nepotřebuje čistička vzduchu servis a ne-

obsahuje žádné části, které by si uživatel opravil sám.
• Nepoužívejte, pokud je poškozený ochranný spínač. 
• Nesnažte se ochranný spínač vyřadit.

Pokud nový fi ltr nepasuje:
• Zkontrolujte číslo modelu na obalu. Mělo by to být FAPF04.
• Zkontrolujte, že je spodek fi ltru správně nasazený do spodní 

drážky.
• Ujistěte se, že fi ltrační otvory nejsou zablokované cizími před-

měty.
• K zatlačení fi ltru do výstupků je třeba vyvinout trochu síly: zkus-

te instalovat větší silou.

Čistička vzduchu se nezapne:
• Zkontrolujte, že je čistička zapojená do elektrické zásuvky 240 

V AC.
• Zkontrolujte, že je čistička zapnutá.
• Zkontrolujte, jestli není vyhořelá pojistka nebo nevypadnul jis-

tič.

Omezené proudění vzduchu:
• Čističku vzduchu vyčistěte, abyste tak zkontrolovali, že přívod 

ani vývod vzduchu nejsou ucpané. 
• Zkontrolujte stav fi ltru, a pokud je fi ltr znečištěný, vyměňte ho 

za nový FAPF04 Filtrete™.

Provoz je hlučný:
• Zkontrolujte stav fi ltru, a pokud je fi ltr znečištěný, vyměňte ho 

za nový FAPF04 Filtrete™.
• Ujistěte se, že přívod ani vývod vzduchu nic neblokuje.

Omezená záruka: Společnost 3M neodpovídá za jakékoliv ztráty 
nebo škody vzniklé v důsledku použití tohoto výrobku, ať už by 
šlo o přímé, nepřímé, speciální, náhodné nebo následné.

Omezení odpovědnosti: Tento výrobek 3M nebude 2 roky vykazo-
vat žádné materiálové ani výrobní vady. Pokud se u tohoto vý-
robku vyskytnou vady, máte výhradní nárok na výměnu výrobku 
nebo vrácení peněz (kupní ceny) - rozhodnutí učiní společnost 
3M.

Prohlášení EEC:
Tento přístroj byl otestován podle směrnice 

89/336/EEC (European Economic Com-
munity - Evropské hospodářské spole-
čenství) pro EMC (Electro Magnetic Com-
patibility - Elektromagnetická kompatibi-
lita) a bylo shledáno, že splňuje příslušné 
požadavky.

• Tento přístroj byl otestován podle směr-
nice 73/23/EEC (European Economic 
Community - Evropské hospodářské 
společenství) pro LVD (Low Voltage Di-
rective - Nízkonapěťová zařízení) a bylo 
shledáno, že splňuje příslušné požadav-
ky.

• Tento výrobek splňuje požadavky směr-
nice EU 2002/95/EC (Restriction of Ha-
zardous Substances in Electrical and 
Electronic Equipment - Omezení nebez-
pečných látek v elektrických a elektro-
nických zařízeních), pozměněných roz-
hodnutím komise 2005/618/EC v oblasti 
maximálních hodnot koncentrací.

• Tento výrobek splňuje požadavky směr-
nice EU 2002/96/EC, týkající se likvidace 
elektrických a elektronických zařízení 
(WEEE - Waste Electrical and Electronic 
Equipment).

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO 
ŘÁDNOU LIKVIDACI PRODUK-
TU V SOULADU SE SMĚRNICÍ 
EU 2002/96/EC.
Po vypršení životnosti výrob-
ku ho nesmíte likvidovat spolu 

s běžným domovním odpadem, ale ode-
vzdejte ho v separačním dvoře nebo prodejci 
zajišťujícímu servis vašeho zařízení. Správ-
nou likvidací domácího zařízení předejdete 
případným negativním dopadům na životní 
prostředí a lidské zdraví, které by se mohly 
vyskytnout v případě nesprávné likvidace, 
a navíc umožníte recyklaci použitých mate-
riálů a ušetříte tak energii a zdroje. Řádná 
recyklace je na zařízení připomenuta symbo-
lem přeškrtnuté popelnice.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ


