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ÉCRAN DIGITAL / DIGITAL DISPLAY / DIGITALANZEIGE / DIGITAAL DISPLAY / PANEL CYFROWY / DIGITAALINÄYTTÖ
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VIDANGE DU RÉSERVOIR / TANK DRAIN / DEN TANK LEEREN / DE TANK LEGEN / PEŁNY ZBIORNIK / SÄILIÖN TYHJENNYS
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DRAINAGE CONTINU / CONTINUOUS DRAINAGE / KONTINUIERLICHE ENTWÄSSERUNG /  
CONTINUE AFVOER / TRYB CIĄGŁEGO OSUSZANIA / JATKUVA TYHJENNYS
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NETTOYAGE DU PRÉ-FILTRE / CLEANING THE PRE-FILTER / REINIGUNG DES VORFILTERS /  
REINIGING VOORFILTER / CZYSZCZENIA FILTRA WSĘPNEGO / SUODATTIMEN PUHDISTAMINEN
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1.  Prosimy o zapoznanie się wszystkimi 
zasadami bezpieczeństwa przed pr-
zystąpieniem do obsługi osuszacza 
Lary. 

2.  Użytkowanie produktu niezgodne z 
zaleceniami może wywołać pożar, 
przeciążenie sieci elektrycznej i/lub 
spowodować uszczerbek na życiu 
lub zdrowiu. 

3.  Wyjmij osuszacz z opakowania i 
sprawdź, czy nie ma uszkodzeń. 
W razie wątpliwości nie korzystaj z 
urządzenia i skontaktuj się ze sprze-
dawcą. 

4.  Dzieciom nie wolno bawić się opa-
kowaniem ani jego zawartością. 

5.  Przed podłączeniem osuszacza do 
prądu sprawdź zgodność napięcia 
podanego na urządzeniu z napię-
ciem swojej sieci elektrycznej. 

6.  Dzieci przebywające w pobliżu 
urządzenia powinny być pod opieką 
dorosłych. 

7.  Korzystanie z przedłużacza może 
wywołać przeciążenie sieci i pożar. 

8.  W celu odłączenia urządzenia z sie-
ci, nie ciągnij za kabel elektryczny. 
Możesz to zrobić, przytrzymując 
gniazdko i ciągnąc za wtyczkę. 

9.  Niedopuszczalne jest wkładanie ja-
kichkolwiek przedmiotów w szczeli-
ny kratek wlotowych lub wylotowy-
ch. Urządzenia nie można również 
niczym przykrywać. Nieprzestrzega-
nie powyższej zasady może być nie-
bezpieczne i/lub może spowodować 
zniszczenie urządzenia, a także za-
blokować dostęp powietrza. 

10.  Jeśli nie korzystasz z urządzenia, 
wyjmij wtyczkę z gniazdka. 

11.  Urządzenie nie może stać w mokrym 
i wilgotnym miejscu. Nie wolno kor-
zystać z urządzenia w przypadku 
ryzyka zamoczenia. 

12.  Na czas pracy ustaw urządzenie 
tak, aby z każdej strony miało co 
najmniej 20 cm wolnej przestrzeni: 
z tyłu, z boków i z przodu.  

13.  Upewnij się, że urządzenie stoi na 
płaskiej i suchej powierzchni. 

14.  Nie korzystaj z urządzenia poza do-
mem. 

15.  Jeśli chcesz przesunąć lub prze-
nieść urządzenie w inne miejsce, 
odłącz je od prądu. 

16.  Utrzymuj urządzenie w czystości i w 
odpowiednich warunkach. 

17.  Korzystaj tylko i wyłącznie z zale-
canych części zamiennych (inne 
mogą stanowić zagrożenie i gwar-
ancja ich nie obejmuje).

18.  Przechowuj urządzenie w suchym i 
bezpiecznym miejscu z daleka od 
dzieci. 

19.  Uszkodzony kabel można wymienić 
u sprzedawcy. Naprawy może do-
konać tylko i wyłącznie wykwalifi-
kowany serwisant. 

20.  Dzieciom poniżej 8 roku życia nie 
wolno obsługiwać urządzenia. Pro-
simy o uważne przeczytanie ins-
trukcji i ostrożne obchodzenie się z 
urządzeniem. 

Dziękujemy za zakup osuszacza powietrza Lary marki air&me. Mamy nadzieję, że 
będziesz zadowolony z efektów pracy urządzenia.

Tak jak w przypadku wszystkich urządzeń elektronicznych produkt należy użytkować 
zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć szkód w postaci uszkodzenia produktu i/
lub obrażeń ciała. Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej prosimy 
o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją oraz o zachowanie jej na później. 
Zastrzegamy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w 
wyniku użytkowania urządzenia niezgodnie z niniejszą instrukcją.  Urządzenie jest 
przeznaczone do użytku domowego, w celach opisanych w instrukcji. Korzystanie z 
urządzenia w innych celach może stanowić ryzyko dla zdrowia i życia.

POLSKI

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

Napięcie
Wymiary 
Waga netto 
Poziomy prędkości 
Maksymalne zużycie energii  
Odpowiedni do pomieszczeń
Wielkość zbiornika 
Zakres temperatur
Wydajność

220-240 V
500 x 280 x 200 mm (Wys x Szer x Gł)
12 kg
2
225 W
40 m²
2L
5°C - 35°C
12 L/dzień (30°C, 80 % RH)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Urządzenie jest zgodne z normami i regulacjami obowiązującymi w Unii Europejskiej. 

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.airandme.fr lub www.airnaturel.pl

Obsługa klienta dostępna jest pod adresem: biuro@airnaturel.pl

Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem lub innego rodzaju uszczerbku na 
zdrowiu, zawsze odłączaj osuszacz od sieci elektrycznej w przypadku, gdy: nie używasz 
urządzenia, przenosisz je w inne miejsce lub je czyścisz. W przypadku konieczności naprawy 
urządzenia korzystaj z usług wykwalifikowanego serwisanta. 

28 29



A   Funkcja Hygrosmart® 

B   Tryb suszenia prania

C  Tryb nocny

D   Funkcja jonizacji (jony ujemne) 

E   Kontrolka „pełny zbiornik”

F   Oznaczenia poziomów wilgotności 
powietrza w pomieszczeniu na panelu 
cyfrowym:
•  Pomiędzy 40 a 60% – kolor zielony, idealny 

poziom wilgotności.
•  Poniżej 40% – kolor niebieski, powietrze jest 

zbyt suche.
•  Powyżej 60% – kolor czerwony, powietrze jest 

zbyt wilgotne. 

PANEL CYFROWY (PATRZ STRONA 2)

GŁÓWNE FUNKCJE

A   HYGROSMART®: Funkcja pozwala na uzyskanie idealnego poziomu wilgotności powietrza 
(pomiędzy 47% a 53%) przy najwyższej możliwej prędkości. 

B   SUSZENIE PRANIA: W tym trybie urządzenie pracuje przy najwyższej możliwej prędkości aż do 
momentu, gdy wilgotność wyniesie 20%. Jest to doskonały sposób na szybkie wysuszenie 
prania, gdy niezbędne jest bardziej suche powietrze niż zwykle. 

C   TRYB NOCNY: Tak samo jak w przypadku funkcji Hygrosmart®, tryb ten pozwala na utrzymanie 
wilgotności powietrza w przedziale między 47% and 53% z tą różnicą, że urządzenie pracuje 
o wiele ciszej oraz przy niskiej prędkości i nie wydaje sygnału dźwiękowego, gdy zbiornik się 
napełni.

D   NEGATIVE IONISATION FUNCTION: This function automatically starts when you turn the appliance 
on. It enables to clean the air and eliminate bad smells, thanks to the diffusion of negative ions.

Upewnij się, że produkt stoi na suchej i płaskiej powierzchni. Z tyłu, z przodu i po obu bokach 
urządzenia powinno być co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni. Sprawdź, czy filtr wstępny i 
zbiornik są właściwie umieszczone.  

1. Podłącz urządzenie do prądu.

2. Naciśnij przycisk ON/OFF
• W trakcie kalibracji urządzenia panel cyfrowy będzie migotał, a następnie wyświetli poziom 

wilgotności powietrza w pomieszczeniu. 
•  Lary automatycznie startuje z poziomu funkcji HYGROSMART®.

3. Naciśnij ON/OFF dwa razy, aby uruchomić tryb suszenia prania.

4. Naciśnij ON/OFF trzy razy, aby uruchomić tryb nocny.

5.  Naciskaj ON/OFF przez dłuższą chwilę, aby wyłączyć urządzenie. Wentylator zatrzyma się po 
30 sekundach. 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

E   PEŁNY ZBIORNIK: Urządzenie informuje za pomocą sygnału dźwiękowego, że zbiornik na 
wodę jest pełen i należy go opróżnić. Następuje automatycznie wyłączenie osuszacza, a 
wskaźnik podświetla się na czerwono. Aby opróżnić zbiornik:

1  Wyłącz urządzenie, wyjmij zbiornik za pomocą uchwytu.
2  Wylej zawartość.
3  Wsuń zbiornik z powrotem na miejsce.
4  Następnie naciśnij ON/OFF i wybierz pożądany tryb.

Czujnik położenia zbiornika: Ze względów bezpieczeństwa osuszacz wyłącza się, jeśli zbiornik 
kondensatu jest nieprawidłowo umieszczony lub nie został włożony do urządzenia.

PEŁNY ZBIORNIK (PATRZ STRONA 3)

FUNKCJE DODATKOWE (PATRZ STRONA 3)

TRYB CIĄGŁEGO OSUSZANIA: Urządzenie może działać w trybie ciągłym, bez konieczności 
opróżniania zbiornika na skropliny, dzięki możliwości podłączenia węża. Upewnij się, że wąż nie 
jest pozginany i splątany i że prowadzi w dół tak, aby skropliny mogły grawitacyjnie i swobodnie 
spływać do odpływu kanalizacyjnego. Nie zmieniaj ani nie przedłużaj węża odpływowego. 

1  Wyjmij zbiornik.
2  Zamontuj wąż na skropliny.
3   Przeciągnij końcówkę węża przez przyłącze na urządzeniu, zamocuj ją, a następnie wsuń 

zbiornik z powrotem na miejsce. 

AUTOMATYCZNE ODMRAŻANIE: : urządzenie automatycznie przechodzi na tryb defrost 
(odszranianie), jeśli temperatura w pomieszczeniu wynosi pomiędzy 5°C a 15°C. W regularnych 
odstępach czasu kompresor zatrzymuje się, ale wentylator działa w trybie ciągłym.

KOMPONENTY (PATRZ STRONA 2)

1  Kratka wylotowa
2  Panel cyfrowy
3  ON/OFF (włącznik/wyłącznik)
4  Filtr wstępny
5  Kratka wlotowa

6  Przyłącze do węża na skropliny 
7  Zbiornik
8  Uchwyt zbiornika
9  Kółka wieloskrętne

10  Wąż na skropliny do pracy ciągłej

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

• Upewnij się, że produkt znajduje się na suchej, równej powierzchni.
• Pozostaw co najmniej 50 cm miejsca za, po bokach i przedniej części urządzenia.
• Upewnij się, że wyjmowany filtr i zbiornik są wciśnięte i wciśnięte.
• Nie usuwaj pływaka ze zbiornika, ponieważ uniemożliwi to uruchomienie urządzenia.
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CZYSZCZENIA FILTRA WSĘPNEGO: Filtr wstępny zatrzymuje kurz i w ten sposób poprawia 
skuteczność oraz wydłuża życie urządzenia. Zaleca się czyszczenie filtra wstępnego co miesiąc. 
Odepnij filtr i umyj go za pomocą ciepłej wody i miękkiej szczotki. 

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA:
1. Przed każdą czynnością wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. 
2.  Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w żadnym innym płynie. 
3.  Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żadnych żrących, łatwopalnych ani ścierających 

środków.  
4.  Aby pozbyć się kurzu z kratek wlotowych i wylotowych oraz z całego urządzenia, używaj 

miękkiej ściereczki. 
5.  Aby uniknąć zakamienienia, czyść zbiornik raz w miesiącu za pomocą odpowiedniego 

środka z dodatkiem octu.  

PRZECHOWYWANIE:
Aby uniknąć namnożenia się bakterii i wirusów, zawsze opróżniaj zbiornik i dbaj, by urządzenia 
było idealnie suche. 

1. Opróżnij i umyj zbiornik.
2. Wyczyść filtr wstępny.
3. Przechowuj urządzenie w suchym, czystym i zabezpieczonym przed kurzem miejscu. 

KONSERWACJA FAQ

Problem Przyczyna Rozwiązanie

Urządzenie nie 
działa

>  Produkt nie jest prawidłowo 
podłączony lub wystąpił 
problem elektryczny.

>  Podłącz prawidłowo wtyczkę 
do gniazdka i sprawdź, czy jest 
w nim prawidłowe napięcie. 
Sprawdź, czy sieć elektryczna w 
pomieszczeniu działa prawidłowo. 
Nie używaj rozgałęźników.

>  Wystąpił problem w 
instalacji elektrycznej 
Twojego domu.

> Zbiornik jest pełny. > Opróżnij zbiornik.
>  Zbiornik nie jest na swoim 

miejscu.
>  Wyjmij i wsuń zbiornik na miejsce 

prawidłowo. 

Spadek 
skuteczności 
urządzenia 
(mniej wody w 
zbiorniku)

>  Filtr wstępny jest zabrudzony 
i utrudnia przepływ 
powietrza.

> Wyczyść filtr wstępny.

>  Wlot lub wylot powietrza jest 
zablokowany. 

>  Zostaw 20 cm z każdej strony 
urządzenia.

>   Temperatura jest zbyt niska.
>  Poniżej 15°C urządzenie pracuje w 

trybie Defrost, przez co nie może 
działać na najwyższych obrotach.

>  Niska wilgotność powietrza 
w pomieszczeniu. 

Nietypowy hałas

>  Wentylator jest 
zablokowany.

>  Upewnij się, czy nic nie blokuje 
przepływu powietrza.

>  Pojawił się problem z 
urządzeniem. >  Skontaktuj się serwisantem.

Na panelu 
wyświetla się 
komunikat E2

>  Problem z czujnikiem 
wilgotności. >  Skontaktuj się serwisantem.

Na panelu 
wyświetla się 
komunikat LO

>  Poziom wilgotności spadł 
poniżej 35%. Urządzenie 
wstrzymało pracę ze 
względów bezpieczeństwa.

>  Zwiększ poziom wilgotności 
powietrza (np. nawilżaczem 
powietrza).

Na panelu 
wyświetla się 
komunikat HI 

>  Poziom wilgotności jest 
wyższy niż 95%. Urządzenie 
wstrzymało pracę ze 
względów bezpieczeństwa.

Na panelu 
wyświetla się 
komunikat CL

>  Temperatura w pomieszczeniu 
spadła poniżej  5°C. 
Urządzenie wstrzymało pracę 
ze względów bezpieczeństwa.

>  Zwiększ temperaturę w 
pomieszczeniu (np. za pomocą 
grzejnika).

Na panelu 
wyświetla się 
komunikat CH

>  Temperatura w pomieszczeniu 
jest wyższa niż 35°C.Urządzenie 
wstrzymało pracę ze 
względów bezpieczeństwa.

Aby szybko i łatwo opróżniać zbiornik, 
możesz nabyć dodatkową pompę do wody 
Pump it Up marki air&me. Jest mała, łatwa 
w obsłudze oraz w montażu. Dzięki niej 
osuszacz może pracować bezobsługowo.

DODATKOWE AKCESORIA 

PUMP IT UP 
www.airandme.fr/en
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Garantie
Les produits sont garantis pour une période de deux ans à partir de la date d’achat, sur présentation de la facture, 
contre toute défaillance résultant d’un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices 
ou dommages résultant d’une mauvaise installation, d’une utilisation incorrecte, ou de l’usure normale des pro-
duits. Les pièces détachées sont également disponibles sur une durée de 2 ans après la date d’achat.

Air&me ne saurait être tenu responsable d’une mauvaise utilisation faite de ces produits, d’une utilisation qui s’avé-
rerait dangereuse ou non appropriée.

DEEE 
Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l’Union européenne 
et aux autres pays européens disposant de systèmes de collectes appropriés). Ce symbole apposé sur le produit 
indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte 
approprié pour le recyclage des EEE (Équipements Électriques et Électromagnétiques). En s’assurant que ce pro-
duit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles 
pour l’environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. 
Pour avoir des informations complémentaires au sujet du recyclage de ce produit, contacter la municipalité, la 
déchetterie ou le magasin d’achat.

Warranty
The appliances are under warranty for a 2-year period from the purchase date. The warranty covers all failures 
resulting from hidden manufacturing or raw material defects. This warranty does not cover failures or damages 
resulting from an inadequate setup or usage, or from the normal wear and tear of the product. Spare parts are also 
available for a period of 2 years after the date of purchase.
Air&me cannot be held liable in case of an inadequate or dangerous use of the products.

DEEE 
Disposal of Electric and Electronic Equipment (Applicable in the countries of the European Union and other Europe-
an countries with separate collection systems appropriate). This symbol on the product indicates that this product 
shall not be treated as household waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recy-
cling of EEE (Electrical and Electromagnetic Equipment). By ensuring this product is disposed of correctly, you will 
help prevent potential negative consequences for the environment and human health. The recycling of materials 
will help to conserve natural resources. For additional information about recycling of this product, please contact 
the municipality, the waste or the retailer.

Garantie
Gegen Vorlage der Rechnung werden die Produkte für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Kaufdatum ge-
gen Schäden durch fehlerhafte Verarbeitung oder Bauteile garantiert. Diese Garantie gilt nicht für Mängel oder 
Schäden, die durch unsachgemäße Installation, unsachgemäße Verwendung oder normale Abnutzung des Pro-
duktes verursacht werden. Ersatzteile stehen ebenfalls für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Kaufdatum zur 
Verfügung. Ersatzteile stehen ebenfalls für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Kaufdatum zur Verfügung. Air&me 
kann nicht für die unsachgemäße, gefährliche oder ungeeignete Verwendung dieser Produkte verantwortlich ge-
macht werden.

WEEE 
Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anwendbar in den Ländern der Eu-
ropäischen Union und anderen europäischen Ländern, die über entsprechende Sammelsysteme verfügen). Dieses 
Symbol auf dem Produkt zeigt an, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. 

Es muss für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten an eine geeignete Sammelstelle gegeben werden. 
Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei die Umwelt und 
die Menschen vor möglichen negativen Folgen zu schützen. Die Wiederverwertung von Baustoffen trägt dazu bei 
natürliche Ressourcen zu schonen. Für weitere Informationen über das Recycling dieses Produktes wenden Sie sich 
bitte an Ihre Gemeinde, einen Wertstoffhof oder an Ihren Fachhändler.

Garantie
De producten hebben een garantie van 2 jaar, te rekenen vanaf de aankoopdatum, na voorlegging 
van de aankoopfactuur, voor alle defecten te wijten aan materiaal-, constructie- of fabricagefouten. 
Deze garantie geldt niet voor gebreken of schade als gevolg van onjuiste installatie, onjuist gebruik, of 
normale slijtage van de producten. De onderdelen blijven beschikbaar voor een periode van 2 jaar na 
aankoopdatum.

Air&me kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een onjuist, gevaarlijk of oneigenlijk gebruik van deze 
producten.

AEEA
Verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (van toepassing in de lidstaten van 
de Europese Unie en in andere Europese landen die beschikken over geschikte inzamelingssystemen). 
Dit symbool op het product geeft aan dat dit product niet met huishoudelijk afval mag worden verwerkt. 
Het moet worden ingeleverd bij een geschikt inzamelpunt voor het recycle(re)n van EEA (elektrische, 
elektronische en elektromagnetische apparatuur). Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt 
afgedankt, helpt u mogelijke negatieve gevolgen te voorkomen voor het milieu en de volksgezondheid. 
Het recycle(re)n van materialen draagt bij tot de bescherming van natuurlijke hulpbronnen. Voor meer 
informatie over het recycle(re)n van dit product, neem contact op met uw lokale overheid, stortplaats of 
plaats van aankoop.

Gwarancja
Niniejsza gwarancja jest ważna przez 2 lata (dwa lata) od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia 
wynikłe z ukrytych wad produkcyjnych i materiałowych produktu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i 
błędów wynikłych z nieodpowiedniego korzystania z urządzenia ani z normalnego zużycia się produktu. Części 
zamienne objęte gwarancją są też dostępne przez 2 lata od daty zakupu. Air&me nie ponosi odpowiedzialności za 
nieodpowiednie i niebezpieczne korzystanie z produktów. 

DEEE 
Zbyt elektrycznego i elektronicznego sprzętu (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych europejskich krajów, w 
których istnieje system segregacji) .  Ten symbol oznacza, że produkt nie będzie traktowany jako odpad komu-
nalny. Powinien być przekazany do specjalnego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
Upewniając się, że produkt ten został przekazany we właściwe miejsce do recyklingu, pomagasz zapobiegać 
potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Recykling materiałów przyczynia 
się do ochrony zasobów naturalnych. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat recyklingu tego produktu, 
prosimy o kontakt z gminą, zakładem utylizacji odpadów lub sprzedawcą.vaikutuksia. Materiaalien kierrätys aut-
taa säästämään luonnonvaroja. Jos kaipaat lisätietoja tämän tuotteen kierrättämisestä, ota yhteys oman kuntasi 
viranomaisiin, kaatopaikkaan tai tuotteen ostopaikkaan.

Takuu
Tuotteilla on kahden vuoden takuu ostopäivästä lukien laskua vastaan, takuu kattaa valmistus- ja 
materiaaliviat. Tämä takuu ei kata vikoja tai vaurioita, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä 
ja normaalista kuluvien osien kulumisesta. Varaosia on saatavissa myös 2 vuoden ajan ostopäivästä lukien.
Air Naturel ei ole vastuussa tämän tuotteen virheellisestä, mahdollisesti vaaralliseksi osoittautuvasta tai 
asiattomasta käsittelystä.

DEEE

Sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden käsittely käyttöiän lopussa (koskee Euroopan unionin maita 
ja muita Euroopan maita, joissa on asianmukaiset keräysjärjestelmät). Tämä tuotteelle asetettu symboli 
tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteen kanssa. Se on toimitettava kierrätettäväksi 
sähköisten ja sähkömagneettisten laitteiden jätteen keräyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä tuote 
hävitetään asianmukaisella tavalla autat ehkäisemään ympäristölle ja ihmisten terveydelle haitallisia 
vaikutuksia. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja. Jos kaipaat lisätietoja tämän tuotteen 
kierrättämisestä, ota yhteys oman kuntasi viranomaisiin, kaatopaikkaan tai tuotteen ostopaikkaan.
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