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PRENOSNA KLIMA NAPRAVA (LOKALNA) 
 

ZELOS 
 

     
 
 

 NAVODILA ZA UPORABO 
Pred zagonom naprave ali vzdrževanjem skrbno preberite navodila. 
Upoštevajte vsa varnostna navodila; neupoštevanje navodil lahko privede do nesreč in/ali škode. Ta 
navodila hranite za nadaljnjo uporabo. 

SI 
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HLADILO R290 
 

- Za opravljanje svojih funkcij ima klima naprava hladilni krog, v katerem kroži ekološko 
hladilno sredstvo: R290 = GWP (potencial globalnega segrevanja: 3). 

- Je vnetljivo hladilno sredstvo in brez vonja, z odličnimi termodinamičnimi lastnostmi, ki 
omogočajo visoko energetsko učinkovitost.  
  

 

Pozor: 
 
Zaradi vnetljivosti tega hladilnega sredstva je priporočljivo dosledno upoštevati varnostna 
navodila v tem priročniku. 
 
Ne uporabljajte naprav za pospešitev postopka odtaljevanja ali za čiščenje, razen priporočenih.  
Za popravila dosledno upoštevajte samo navodila proizvajalca: vedno se obrnite na servisni 
center Argoclima.  
Vsakršna popravila s strani neusposobljenega osebja so lahko nevarna. Naprava mora biti 
shranjena v prostoru brez stalno delujočih virov vžiga. (na primer: odprti plamen, delujoča 
plinska naprava ali delujoči električni grelec). Ne preluknjajte in ne sežgite naprave. Ne 
preluknjajte nobenega dela hladilnega sistema. 
Napravo je treba namestiti, upravljati in vzdrževati v prostoru s površino nad 4 m2.  
Naprava vsebuje vnetljiv plin R290. Pozor: hladilna sredstva ne dišijo.  
 
 

      
  

 
Enota vsebuje vnetljiv plin R290.  
 
Pred namestitvijo in uporabo enote preberite navodila.  
  
Pred popravilom naprave preberite servisni priročnik. 
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SPLOŠNE INFORMACIJE O DELOVANJU IN VARNOSTI  

 To je zelo učinkovita lokalna klima naprava, zasnovana samo za 
domačo uporabo. 

 Klima napravo uporabljajte samo, kot je opisano v tem priročniku.  

 Prepričajte se, da je vrsta električnega napajanja skladna z 
zahtevano napetostjo (220-240 V/50 Hz). 

 Vrsta varovalke: T, 250 V AC, 2A ali močnejša elektrika, ki prehaja 
skozi varovalko ne more biti močnejša od 2A. 

 To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, in osebe z 
omejenimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pa 
osebe, ki nimajo izkušenj in potrebnega znanja, pod pogojem, da so 
pod nadzorom ali potem, ko so prejeli navodila za uporabo naprave 
in razumejo nevarnosti, ki jih ta lahko povzroči.  

 Otroci se ne smejo igrati z napravo.  

 Ne vtikajte prstov v rešetko za dovajanje zraka in pazite, da tega ne 
poskusijo otroci. 

 Čiščenje in vzdrževanje, ki naj bi ga izvajal uporabnik, ne smejo 
izvajati otroci brez nadzora. 

 Prepričajte se, da ima električna napeljava zadostno jakost toka za 
klima napravo poleg normalne porabe drugih odjemnikov 
(gospodinjski aparati, osvetlitev). Gl. maksimalno absorpcijo na 
tablici s podatki klima naprave. 

 Priklop na električno omrežje morate izvesti v sladu z veljavnimi 
predpisi za vgradnjo. 

 Prepričajte se, da avtomatska stikala in zaščitni ventili sistema 
prenesejo temenski tok 4A (običajno za maksimalni čas 1 sekunde). 

 Vtičnica sistema mora biti vedno opremljena z učinkovito ozemljitvijo. 

 Prepričajte se, da je vtič trdno vstavljen. Ne uporabljajte večkratne 
vtične povezave. Ne dotikajte se vtiča z mokrimi rokami. Prepričajte 
se, da je vtič čist. 
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 Ne uporabljajte vtikača kot sredstva za zagon / izklop klimatske 
naprave: uporabite gumb ON / OFF na daljinskem upravljalniku ali na 
krmilni plošči. 

 Izogibajte se nameščanju klimatske naprave v prostorih, kjer bi jo 
lahko poškropila voda (npr. pralnice, kopalnice, prhe ali bazeni). 

 To klima napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let ali več, in osebe 
z omejenimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s 
pomanjkanjem izkušenj ali znanja, če jih pri tem nadzira oseba 
odgovorna za njihovo varnost oz., ki jim daje navodila glede uporabe 
klima naprave ter so zato lahko razumeli možna tveganja. 

 Preden izvedete kakršne koli premike ali čiščenja, se prepričajte, da 
je vtič izklopljen iz vtičnice.  

 Ne premikajte klima naprave med delovanjem; najprej izklopite 
aparat, preverite in po potrebi izpustite kondenzat. 

 Napravo ugasnite tako, da daljinski upravljalnik premaknete v položaj 
OFF in izvlecite vtič iz vtičnice. Izvlecite samo vtič. Ne vlecite kabla. 

 Naprave ne uporabljajte s poškodovanim kablom ali vtičem. Če 
je napajalni kabel poškodovan, ga mora, da se izognete tveganjem, 
zamenjati proizvajalec, njegov prodajalec ali podobno usposobljena 
oseba. 
Ne poskušajte popraviti ali zamenjati napajalnega kabla. Nevarnost 
električnega udara. 

 Aparat umaknite od požara, možnih virov ognja, vnetljivih in 
eksplozivnih predmetov ali z območij v bližini odtekanja olja. 

 Med delovanjem enote ne puščajte brez nadzora temveč jo ugasnite 
in izklopite. 

 Če se uporablja izpušna cev, temperatura okolice ne sme biti nižja 
od 0 °C. To lahko povzroči uhajanje vode v klima napravo. 

 Ne pršite in ne polivajte vode po klima napravi. 
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PREVIDNOSTNI UKREP! 

 V klima napravo ne vstavljajte predmetov: to je zelo nevarno, ker 
se ventilator vrti z veliko hitrostjo. 

 Zagotovite prost pretok zraka v enoto. Ne zakrivajte z zavesami 
in nikakor ne pokrivajte dovodnih in sesalnih rešetk za zrak. 

 Ne prekrivajte klimatske naprave zaradi nevarnosti pregrevanja 
in požara. 

 
POZOR! 

 Klima naprava mora biti nameščena na najmanjši razdalji 50 cm od 
zidu ali druge ovire, na ravni in čvrsti površini, da ne bi prišlo do 
polivanja vode. 

 Klima naprava je opremljena s zaščito pred preobremenitvijo 
kompresorja, ki omogoča zagon kompresorja šele po preteku 3 
minut od prejšnje zaustavitve. 

 Pred ponovnim zagonom naprave prosim počakajte vsaj 3 
minute. S tem preprečite, da bi se kompresor poškodoval.  

 
POZOR! 
V primeru napake, čudnega hrupa, vonja ali dima, izklopite aparat 
in izvlecite vtič iz vtičnice. Izdelka ne razstavljajte in ne 
poskušajte popraviti ali spremeniti. V primeru okvare se obrnite 
neposredno na servisni center. 
 
POZOR! 

 Klimatske naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, 
saj se lahko barva materialov spremeni, morebitno pregrevanje 
naprave pa lahko aktivira njen zaščitni mehanizem in se zaradi 
tega izklopi. 

 Okoli naprave ne uporabljajte insekticidov, olj, detergentov ali 
barv v spreju; za čiščenje ohišja ne uporabljajte agresivnih 
kemijskih detergentov: to lahko poškoduje končni sloj barve. 



 80 V 07/20 

 Zaprite vsa odprta okna, da dosežete največjo možno 
učinkovitost klimatizacije. 

 
Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti, če se ne 
spoštujejo predpisi o varnosti in preprečevanju nesreč. 
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 OPIS NAPRAVE  
 
  POGLED OD SPREDAJ 
  
 

 
 
 
 
 
  STRANSKI POGLED 
 

     
 
 
 
  POGLED OD ZADAJ   
 

   
 
 
 
 

1) KRMILNA PLOŠČA IN TIPKE ZA DELOVANJE 
BREZ DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA 

 
2) VODORAVNA KRILCA ZA ODDAJANJE 

ZRAKA 
 
3) KOLESA  
 
4) STRANSKI VHOD ZA ZRAK 
 
5) ODSTRANLJIVI STRANSKI FILTER 
 
6) HRBTNA PLOŠČA  
 
7) ČELNA PLOŠČA  
 
8) NAPAJALNI KABEL  
 
9) VHOD ZA ZRAK IN HRBTNI ODSTRANLJIVI 

FILTER  
 
10) DALJINSKI UPRAVLJALNIK 
 
 
 
 
 
 
 
 

            (10)  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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Omejitve delovanja min/maks (notranja temp.) 
Hlajenje: 18 °C B.S. / 35 °C B.S. 
Razvlaževanje: 16 °C B.S. / 35 °C B.S. 
Možnost nastavljanja temperature okolja v mrazu: 16 °C B.S. / 31 °C B.S. 
 
 
 

ZAGON NAPRAVE 
 
Odprite embalažo in karton odstranite z vrha. Izvlecite izdelek in druge priložene elemente (prikazano v spodnjem polju). 
 

Daljinski upravljalnik  

 

AAA baterije 
za daljinski 
upravljalnik  

Priključek (1), ki se namesti med 
odprtino za odvajanje zraka in gibko 
cevjo. 

 

 

Gibka cev. 

 

Končni priključek za okno. 

 

 
 

   

Komplet za lino s 
pokrovčkom. 

 

Okrogel priključek za 
komplet za lino, ki se 
namesti med konec 
cevi in lino. 
 

 
 

Cevka za odvajanje. 

 
 

 
Izdelek postavite navpično na ravno in čvrsto površino, kolikor je mogoče blizu okna, pri čemer ohranite razdaljo najmanj 50 
cm od sten ali drugih bližnjih ovir.  
 
 
UPORABA S KONČNIM PRIKLJUČKOM ZA OKNO 

Ploski priključek namestite na gibko cev, podaljšajte cev 
ravno toliko, da doseže zunanjo stran in jo priklopite na 
zadnjo stran klima naprave. 

 

Ploski priključek vstavite v utor od zgoraj navzdol. 
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Na zadnji del gibke cevi priključite okrogli priključek za 
okno in nato tako dobljeni končni priključek za okno, tako 
da združite dela A in B. 

 

Odprite okno in blokirajte eno od kril s kljuko.  
Končni priključek naslonite na nepremično krilo, 
priprite drugo okensko krilo. 

UPORABA S KOMPLETOM ZA LINO  
Za izrez luknje na oknu je priporočljivo, da steklarju 
odnesete tudi komplet za lino.  

Lino brez zapiralnega pokrova vstavite v okno. Vstavite okrogli 
priključek za komplet za lino v vpotegljivo gibko cev in vstavite 
vpotegljivo gibko cev z okroglim priključkom v lino. 

  
 

Vstavite ploski priključek na gibko cev. 

 

 
Vstavite tako nameščeno gibko cev na zadnji del klimatske 
naprave. 

 

Višina odtoka mora biti spremenljiva od 40 cm do 130 cm 
od tal. 

Izogibajte se tesnim upogibom ali pregibom gibke 
cevi.  

 
                                 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V času, ko naprave ne uporabljate, odklopite cev in 
zaprite lino s pokrovom. 
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Napajalni kabel priključite v ustrezno vtičnico (220-240 V). Vstavite baterije, ki so priložene, v daljinski upravljalnik, 
upoštevajte polarnost. Na daljinskem upravljalniku izberite želeni način delovanja. 
 
 
 

NAČIN UPORABE APARATA  
 
Ta aparat se lahko uporablja za hlajenje, razvlaževanje in zračenje.  
Pri prehodu iz enega načina v drugega ventilator še naprej deluje, vendar se kompresor ustavi: kompresor se po 3 minutah 
ponovno zažene. Ta zamik zagona ščiti kompresor pred poškodbami.   
 
ODVODNA CEV MORA BITI VEDNO POVEZANA z napravo: edina izjema je, ko se naprava uporablja samo za 
razvlaževanje: v tem primeru je za največjo učinkovitost priporočljivo, da se pusti, da naprava oddaja neposredno v 
okolje (gl. odstavek Način za razvlaževanje). 
Za ohranjanje učinkovitosti klima naprave redno čistite zračne filtre, ki so pod enostavno odstranljivo zadnjo rešetko. 
 

NAČINI DELOVANJA 
 
1. NAČIN ZA HLAJENJE (COOL) 

 LED lučka »Cool« na nadzorni plošči zasveti. 

 Območje nastavitve temperature je od 16 °C do 31 °C. 

 V tem načinu lahko prilagodite hitrost prezračevanja in nastavite Timer. 

 Za tišje delovanje zmanjšajte hitrost na minimalno (nizko). 
 

2. NAČIN ZA RAZVLAŽEVANJE (DEHUM) 

 Pritisnite gumb MODE, da izberete razvlaževanje. 

 Temperatura se samodejno nastavi na 2 stopinji manj od temperature v sobi. 

 Hitrost prezračevanja je nastavljena na nizko in je ni mogoče spreminjati. 
OPOMBA 
Klima naprava ne hladi prostora, ko deluje kot razvlaževalec zraka.  
Ko aparat uporabljate kot razvlaževalec, ne priključite gibke cevi.  
Da bi dosegli največjo učinkovitost razvlaževanja, pustite zadnji izpušni priključek prost, da odvaja 
neposredno v okolje.   
Način razvlaževanja vlage je priporočljiv jeseni in pozimi.  
Če ga uporabljate poleti, je priporočljivo, da gibko cev pustite priklopljeno, tako da bo topel zrak oddajala ven, 
namesto da bi ga spuščali v prostor. 
 

3. NAČIN ZA PREZRAČEVANJE (FAN) 

 Pritiskajte gumb MODE, da izberete Prezračevanje, dokler se ne prikaže ustrezna ikona.  

 Pritisnite SPEED, V tem načinu lahko prilagodite hitrost prezračevanja. 

 Temperature ni mogoče nastavljati. 
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NAČIN ZA ODSTRANJEVANJE KONDENZATA 
 

 

 
 
 

 NEPREKINJENO 
ODVAJANJE  
 

 
Ta naprava samodejno uparja kondenzacijo v načinu hlajenja. 
Ko naprava deluje v načinu hlajenja, se prepričajte, da je gumijasti čepek, ki zapira 
odtočno odprtino na zadnji strani, pravilno nameščen. Ko je posoda polna vode, 
zasveti LED lučka »Full Tank« (gumb W.F. na plošči). 
Če želite posodo izprazniti, izklopite klima napravo in jo izvlecite iz električnega 
omrežja. Odstranite pokrovček iz spodnje odprtine za odtok in konec položite običajni 
odtok.  
Prepričajte se, da je cev ni zvita ali upognjena. Cev mora teči navzdol. Zaprite odtok s 
čepom in nadaljujte z uporabo klima naprave.  
 
 

POZOR! 
Pri uporabi klima naprave v razvlaževanju je priporočljivo, da vedno zagotovite neprekinjeno odvajanje, da 
zagotovite največjo učinkovitost razvlaževanja. 
Vedno uporabite spodnjo odprtino za odvajanje. Vodo lahko preprosto odvajate v odtok, če priključite priloženo cev. 
Priporočljivo je, da pod izdelek položite nekaj centimetrov debeline, da zagotovite primeren naklon neprekinjene cevi za 
odvajanje kondenzata. 
 
 

DELOVANJE Z DALJINSKIM UPRAVLJALNIKOM 
 
Vstavite baterije v daljinski upravljalnik, upoštevajte polarnost. 
Uporabljajte samo baterije AAA 1.5 V. 
Če daljinskega upravljalnika ne uporabljate mesec ali dlje, odstranite baterije. 
Ne polnite običajnih se baterij. Istočasno zamenjajte vse baterije. 
Baterij ne mečite v ogenj: lahko eksplodirajo. 

 
 
 

 

 
 

            
 

 
 
 
 

INFORMACIJE ZA PRAVILNO ODSTRANJEVANJE BATERIJ V SKLADU Z EVROPSKO DIREKTIVO 2006/66/EU in 

spremembami direktive 2013/56/EU 
Prosimo, zamenjajte baterijo, ko se izčrpa: ob koncu njene življenjske dobe se ta baterija ne sme odlagati skupaj z nerazvrščenimi 
komunalnimi odpadki. Dostaviti jo je treba v posebne centre za zbiranje odpadkov ali prodajalcem na drobno, ki nudijo to storitev. 
Ločeno odstranjevanje baterije prepreči morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi, ki izhajajo iz neustreznega odlaganja, 
ter omogoča obnavljanje materialov, iz katerih je sestavljena, s pomembnimi prihranki energije in virov. Zato, da se poudari 
obvezno ločeno odlaganje baterije, je na njej prikazan simbol prečrtane posode. Nezakonito odstranjevanje izdelka s strani 
uporabnika pomeni uporabo upravnih sankcij, predvidenih v veljavnih predpisih. 
 

 

 

Luknja za odvajanje 
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ZA ČIM BOLJŠE DELOVANJE DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA OBRNITE GLAVO 
ODDAJNIKA PROTI SPREJEMNIKU NA KLIMA NAPRAVI. 
 
Za upravljanje daljinskega upravljalnika pritisnite tipko za vklop/izklop. Ikona na prikazovalniku daljinskega upravljalnika 
se bo enkrat zasvetila in zaslišali boste zvočni signal, ki kaže, da je bil signal poslan klimatski napravi. 
V načinu off se na daljinskem upravljalniku prikažeta nastavljena temperatura in nastavljen timer. 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. TIPKA ON/OFF  
 
2. TIPKA MODE  
 
3. TIPKA  
 
4. TIPKA  
 
5. TIPKA FAN 
 
6. TIPKA TIMER  
 
 

 
KONTROLA PANEL 
 
 

 
 
 
 
a. Tipka POWER 
b. Tipka  
c. Sprejemnik 
d. Tipka SPEED 
e. Tipka TIMER 
f.  Tipka  
g. Tipka MODE 
 
FULL - LED lučka, polna rezervoarja - sveti rdeče, ko je notranji rezervoar poln in ga je treba izprazniti 

 
(1) TIPKA POWER  
S to tipko vklopite in izklopite enoto. 
 
(2) TIPKA MODE 
Ko je enota vklopljena, pritisnite ta gumb, da izberete želeni način med: COOLING, FAN in DEHUMIDIFYING.  
 
(3) TIPKA TEMP - 
S tem gumbom prilagodite temperaturo in nastavite čas.  
 
(4) TIPKA TEMP + 
S tem gumbom prilagodite temperaturo in nastavite čas.  
 

1

3 
6 

2 

4 

5 

a
b 

  c  f 
 g 

d 
e 
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(5) TIPKA SPEED 
V načinu hlajenja in prezračevanja pritisnite ta gumb, da prilagodite hitrost ventilatorja, nizka (Low) ali visoka (High). Pod 
določenimi pogoji hitrost prezračevanja morda ne bo delovala v skladu z nastavitvami.  
V načinu razvlaževanja ni mogoče pritisniti tega gumba, zato bo ventilator prisilno izbral nizko hitrost prezračevanja.  
 
(6) TIPKA TIMER 
a. Ko je klimatska naprava izklopljena, pritisnite "TIMER", da nastavite uro vklopa naprave. Pritisnite »+« ali »-«, da 

nastavite čas. 
b. Ko je klimatska naprava prižgana, pritisnite "TIMER", da nastavite uro izklopa naprave. Pritisnite »+« ali »-«, da nastavite 

čas. 
 
 

REŠEVANJE PROBLEMOV  
 

PROBLEM  MOŽNI VZROKI REŠITVE  
 
Enota se ne vklopi, ko pritisnete gumb 
za izklop  

- Indikator polne posode (W.F.) utripa in 
rezervoar za vodo je poln. 

Izpraznite rezervoar.  

- Sobna temperatura je nižja od nastavljene. Ponastavite temperaturo. 
 
 
Ne hladi dovolj   

- V okolju so lahko viri toplote.  Če je mogoče, odstranite vir 
toplote.   

Vrata in okna niso zaprta Prepričajte se, da so vsa 
vrata in okna zaprta 

- Cev za dovod toplega zraka ni priključena 
ali je blokirana.  

Priključite ali očistite 
dovodno cev za vroč zrak.   

- Sobna temperatura je previsoka.  Ponastavite temperaturo 

- Dovod zraka je blokiran   Očistite dovod zraka.  

 
Naprava je hrupna  
 

- Površina, na katero je nameščena enota, ni 
dovolj ravna  

Premaknite enoto na ravno 
površino.  

- Hrup izhaja iz pretoka hladilnega sredstva 
znotraj klimatske naprave. 

To je normalno.  

 
Koda E2  

V načinu hlajenja je rezervoar za vodo poln   Odstranite gumijasti čep in 
odlijte vodo  

 

VZDRŽEVANJE IN NEGA 
 
POZOR!  
Pred čiščenjem in vzdrževanjem izklopite vtič iz vtičnice. 

 
1. Čiščenje filtrov za zrak 
Zračni filter je treba preveriti vsaj enkrat na dva tedna delovanja. Delovanje z umazanimi ali zamašenimi filtri vedno 
povzroči zmanjšanje učinkovitosti klimatske naprave in lahko povzroči resne težave. 
Če želite odstraniti filter, odstranite zadnjo rešetko in nato odstranite filter ter ga nežno potegnite vstran. 
  
 

Za odstranjevanje prahu uporabite sesalnik. Če to ne 
zadostuje, operite filter z mlačno vodo (40°) in morda 
nevtralnim detergentom, ga sperite s hladno vodo in pustite, da 
se posuši na zraku, preden ga ponovno postavite na mesto. 
Ko je filter ponovno vstavljen, zaprite rešetko in nadaljujte z 
uporabo klimatske naprave. 
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2. Čiščenje ohišja 
Za čiščenje zunanje površine klimatske naprave uporabite 
vlažno in mehko krpo.  
Ne uporabljajte prevroče vode, topil, bencina, ali drugih 
agresivnih kemikalij, talka v prahu in ščetk: lahko poškodujejo 
površino ali barvo ohišja. 
Za odstranitev madežev uporabite toplo vodo z malo 
nevtralnega detergenta. 
Za čiščenje ne zlivajte vode na klimatsko napravo: to lahko 
poškoduje notranje sestavne dele ali povzroči kratek stik. 
 
 
        

3. Shranjevanje. 
Kadar klimatske naprave ne nameravate uporabljati dlje časa, pred shranjevanjem očistite filtre.  
Aparat vedno držite v navpičnem položaju. Nanjo ne odlagajte težkih predmetov in po možnosti zaščitite klimatsko napravo 
s folijo iz plastike. 
 
 
4. Prevoz.  
Aparat vedno prevažajte v navpičnem položaju, če je le 
mogoče.  
Če to ni mogoče, položite na desno stran; ko prispete na 
cilj, napravo takoj vrnite v navpični položaj in počakajte 
vsaj 4 ure, preden jo uporabite za hlajenje. 
 
 
5. Za največjo varnost občasno preverite stanje napajalnega kabla; če je zaradi uporabe poškodovan, se obrnite na 
servisni center. 
 
 

NASVETI ZA NAJVEČJE UDOBJE IN MINIMALNO PORABO 
 
PREVERITE da: 

 so dovodne in sesalne rešetke enote vedno brezplačne; 

 zračni filtri so vedno čisti, umazan filter zmanjšuje prehod zraka in zmanjšuje izkoristek enote; 

 vrata in okna so zaprta, da se prepreči vdor neklimatiziranega zraka; 

 gibka cev je pravilno nameščena, ni upognjena ali preveč tesno zvita; 

 temperatura zraka je nad 18 °C za funkcijo hlajenja, pri 16 °C za funkcijo razvlaževanja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 89 V 07/20 

UREDBA (EU) št. 517/2014 - F-GAS  
Enota vsebuje R290, zemeljski plin s potencialom globalnega segrevanja (GWP) = 3.  Prepreciti 
sprošcanje R290 v okolje. 
 
kg. 0.14 = 0.00042 Tonn CO2 ekviv 
 
 
 
 
 
 

 

PODATKI ZA PRAVILNO ODLAGANJE IZDELKA v skladu s čl. 26 Zakonodajne uredbe 14.03.14, št. 49 
"IZVAJANJE EVROPSKE DIREKTIVE 2012/19/EU O ODPADKIH IZ ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH 
NAPRAV" 
Na koncu življenjske dobe se te naprave ne sme odlagati z gospodinjskimi odpadki. Želimo poudariti 
pomembno vlogo potrošnika pri prispevanju k ponovni uporabi, recikliranju in drugih oblikah predelave teh 
odpadkov. 
Napravo je treba pri nakupu nove enakovredne opreme brezplačno oddati prodajalcem na drobno ali dostaviti v 
ustrezne občinske zbirne centre. 
Za izdelke z zunanjo dimenzijo manj kot 25 cm morajo to storitev brezplačnega zbiranja odpadkov zagotoviti 
prodajalci na drobno (prodajna površina vsaj 400 m2), tudi če ni kupljena enakovredna oprema. 
Ločeno odstranjevanje električne in elektronske naprave prepreči morebitne negativne vplive na okolje in 
zdravje ljudi, ki izhajajo iz neustreznega odlaganja, ter omogoča obnavljanje materialov, iz katerih je 
sestavljeno, s pomembnimi prihranki energije in virov. 
Zato, da se poudari obvezno ločeno odlaganje teh naprav, je na izdelku prikazan simbol prečrtane posode. 
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