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POLSKI
Dziękujemy za zakup nawilżacza Solnan, marki powietrza i mnie. Mamy nadzieję, że
przyniesie to pełną satysfakcję i poprawi jakość powietrza w pomieszczeniach.
Podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych, ważne jest
właściwe użytkowanie urządzenia, w celu uniknięcia wszelkiego rodzaju szkód i
obrażeń. Przed uruchomieniem urządzenia prosimy o zapoznanie się z instrukcją i
stosowanie się do wskazówek w niej zawartych. Nie ponosimy odpowiedzialności
za uszkodzenia wynikłe z użytkowania niezgodnego z niniejszą instrukcją obsługi.
Osuszacz jest przeznaczony do użytku domowego, w celach opisanych w instrukcji.
Wykorzystywanie go w innych celach może byc groźne dla zdrowia i życia.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1. Przeczytaj uważnie instrukcję przed
przystąpieniem do uruchomienia
Solnan.
2. Każde działanie niezgodne z instrukcją może wywołać pożar, przepięcie i grozić uszczerbkiem na
zdrowiu i życiu.
3. 
Wyjmij Solnan z opakowania i
sprawdź, czy osuszacz nie jest uszkodzony. W razie wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą.
4. Dzieciom nie wolno bawić się ani
opakowaniem, ani urządzeniem.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Napięcie
Wymiary (W x S x G)
Waga netto
Poziomy prędkości
Maksymalne zużycie energii
Odpowiedni do pomieszczeń
Pojemność zbiornika
Wydajność nawilżania
Poziom hałasu
Twardość wody
Zgodność ze zmiękczaczem wody

220-240 V ~ 50/60 Hz
333 x 214 x 214 mm
1,76 kg
3
30 W
30 m²
5,5 L
280 mL/h (± 50 mL)
≤ 38 dB
Nie nadaje się, jeśli woda > 21 dH
Nie

ZAPOBIEGANIE WYPADKOM DOMOWYM
Produkt jest zgodny z normami i przepisami obowiązującymi w UE.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy odwiedzić naszą stronę:
www.oddychajswobodnie.pl

5. Urządzenie działa pod napięciem
określonym na opakowaniu i produkcie. Należy sprawdzić, czy pasuje dla instalacji elektrycznej, do
której będzie podłączone.
6. Zwróć szczególną uwagę, jeśli dziecko znajduje się w pobliżu.
7. Korzystanie z przedłużacza może
wywołać pożar lub przegrzanie instalacji elektrycznej.
8. Aby odłączyć urządzenie od prądu
nie ciągnij za kabel, lecz chwyć za
wtyczkę.
9. Nie przykrywaj urządzenia ani go nie
blokuj, zaburza to przepływ powietrza i może spowodować porażenie
prądem lub innego rodzaju szkody.
Nie wkładaj do urządzenia żadnych
przedmiotów.

10. Jeśli nie korzystasz z urządzenia,
wyjmij wtyczkę z gniazdka.
11. Solnan nie może stać w miejscu zagrożonym zalaniem wodą.
13. Nie stawiaj Solnan w pobliżu klimatyzatora, aby nie dopuścić do
kondensacji wody.
14. Nie włączaj urządzenia na zewnątrz.
15. Nie włączaj nawilżacza Solnan w
pomieszczeniu, gdzie używasz aerozoli lub sprayów.
16. Gdy przenosisz urządzenie, zawsze
wyjmuj wtyczkę z gniazdka.
17. Utrzymuj urządzenie w czystości.
18. Korzystaj z zalecanych części zamiennych. Części nieautoryzowane
mogą okazać się niebezpieczne i
gwarancja ich nie pokrywa!
19. Przechowuj Solnan w suchym i bezpiecznym miejscu, z daleka od
dzieci.
20. 
W przypadku uszkodzenia kabla,
skontaktuj się ze sprzedawcą i sięgnij po usługę wykwalifikowanego
serwisanta.
21. 
Produkt nie jest odpowiedni dla
dzieci poniżej 8 roku życia.

Dział obsługi klienta jest dostępny pod adresem e-mail:
kontakt@oddychajswobodnie.pl

Dla zachowania bezpieczeństwa: gdy nie korzystasz z osuszacza, zawsze wyjmuj wtyczkę
z gniazdka. Rób tak również wtedy, gdy przesuwasz urządzenie lub chcesz je wyczyścić.
W przypadku konieczności naprawy, sięgnij po wykwalifikowaną pomoc.
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BUDOWA (PATRZ STRONA 2)

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA (PATRZ STRONA 3)
Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.

1

Pokrywa

8

Membrana ultradźwiękowa

2

Wylot mgiełki

9

Szufladka (na olejki eteryczne)

1

Wyjmij zbiornik z podstawy i zdejmij górną pokrywę.

Cyfrowy panel

2

Wlej do zbiornika zimną wodę. Nie używaj gorącej wody, bo może to uszkodzić urządzenie.

3

Nałóż pokrywę.

4

Z amontuj zbiornik z powrotem w podstawie, we właściwym kierunku, używając pływaka
jako wskaźnika.

3

Uchwyt zbiornika

10

4

Zbiornik

11

Higrometr

5

Filtr

12

Kabel zasilający

6

Pływak poziomu wody

13

Podstawa

7

Wylot powietrza

14

Wskaźnik LED

> DO ZBIORNIKA MOŻESZ RÓWNIEŻ WLAĆ WODĘ BUTELKOWANĄ:
Po zdjęciu górnej pokrywy wlej wodę z butelki do zbiornika i nałóż pokrywę.
Nawilżacz automatycznie wyłącza się, gdy zbiornik jest pusty, a wskaźnik podświetla się
na czerwono. Dzieje się tak, aby uniknąć przegrzania urządzenia. Po napełnieniu zbiornika
nawilżacz włącza się automatycznie przy tych samych ustawieniach co poprzednio, a wskaźnik podświetla się na niebiesko. W innym przypadku po 5 minutach się wyłącza.

PANEL KONTROLNY (PATRZ STRONA 3)
A

Przycisk ON-OFF

B

Przycisk [Timer]

C

Przycisk [Ilość mgiełki]

D

Przycisk [Higrostat – poziom wilgotności]

AROMATERAPIA
Solnan ma funkcje aromaterapii. Naciśnij ( 9 ) zbiornik na olejki eteryczne znajdujący się po
lewej stronie, na dole urządzenia, żeby go otworzyć. Następnie wlej kilka kropel olejku na
bawełnianą wyściółkę (4-8 kropli, w zależności od preferencji). Zamknij zbiornik i korzystaj z
nawilżacza jak zwykle. Zaleca się zmianę bawełny nadawanej za każdym razem, gdy używasz
innego oleju niż wcześniej używany.
Nigdy nie wlewaj olejku do zbiornika na wodę!

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
• Nigdy nie podłączaj urządzenia, gdy zbiornik jest całkowicie pusty.
• Napełnij zbiornik wodą z kranu lub wodą demineralizowaną. Nie napełniaj zbiornika
zmiękczoną wodą ze zmiękczaczem soli.
• Upewnij się, że produkt jest umieszczony na suchej, poziomej powierzchni i 10 cm od ściany.
• Przed pierwszym użyciem lub po transporcie urządzenie potrzebuje około 30 minut, aby wyświetlić rzeczywistą temperaturę i wilgotność w pomieszczeniu.
• Upewnij się, że wyjmowany filtr i zbiornik są czyste, prawidłowo ustawione i wciśnięte.
• Nie usuwaj pływaka ze zbiornika, ponieważ uniemożliwi to uruchomienie urządzenia.

INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. Napełnij zbiornik wodą.
2. W
 suń wtyczkę do gniazdka. Włączy się cyfrowy panel i usłyszysz jeden sygnał dźwiękowy.
Następnie, po jednej sekundzie wyświetlacz się wyłączy, a urządzenie przejdzie w stan gotowości.

• Jeśli chcesz przestawić nawilżacz powietrza w inne miejsce, pamiętaj, żeby podnieść urządzenie, trzymając je za podstawę, nie za zbiornik.

3. W
 łącz urządzenie za pomocą przycisku ON-OFF ( A ). Nawilżacz zacznie pracować: z urządzenia zacznie wydobywać się para, a wskaźnik LED podświetli się na niebiesko. Na cyfrowym
panelu wyświetli się informacja o poziomie wilgotności w pomieszczeniu.

•N
 ie aplikuj olejków eterycznych bezpośrednio do zbiornika, ponieważ może to uszkodzić elementy urządzenia.

4. P
 o 15 sekundach na panelu wyświetli się wskaźnik prędkości nawilżania, na którym można
ustawić tryb pracy urządzenia.
5. Użyj przycisków, aby wybrać tryb pracy urządzenia.
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TRYB NOCNY: możesz włączać lub wyłączać podświetlenie LED na panelu cyfrowym:
1. Przytrzymaj przycisk
nel cyfrowy zgasną.

GŁÓWNE FUNKCJE
C

F UNKCJA [ZASILANIE]: Solnan ma trzy poziomy pracy, co pozwala na przyspieszenie procesu
nawilżania oraz na regulację intensywności mgiełki. Na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia cyfra:
123-

Przy pełnej mocy nawilżania wydobywająca się mgiełka może skondensować się wokół
urządzenia, co może wyglądać jak wyciek ze zbiornika. Aby tego uniknąć, zmniejsz moc
nawilżania i/lub ustaw nawilżacz w kierunku źródła ciepła (w odległości około 1 metra).

2. Naciśnij jeden z przycisków, aby włączyć ponownie panel cyfrowy.
3. Naciśnij jeden z przycisków aby zmienić tryb pracy urządzenia.
4. Ponownie przytrzymaj przycisk

D

, aby włączyć na powrót podświetlenie LED.

AUTOMATYCZNE NAWILŻANIE POWIETRZA
Solnan został wyposażony w funkcję [HYGROSTAT], umożliwiającą wybranie żądanego poziomu wilgotności w pomieszczeniu. Przy tych ustawieniach urządzenie działa automatycznie.

FUNKCJA [TIMER]: Funkcja ta pozwala na ustawienie czasu pracy urządzenia od 1 do 12
godzin.

Pożądany poziom wilgotności
a poziom wilgotności otoczenia

Automatyczna moc nawilżania

1. Naciśnięcie przycisku B spowoduje, że na panelu wyświetli się „01” dla „1 godziny pracy”.
Naciskaj ten przycisk dopóki nie pojawi się żądana wartość.

Wyższy niż 16% i więcej

3 – Niska moc nawilżania

Wyższy niż 10 do 15%

2 – Średnia moc nawilżania

Wyższy niż 1 do 9%

1 – Wysoka moc nawilżania

Niższy

Urządzenie w stanie gotowości

2. Bez ingerencji użytkownika po 5 sekundach cyfrowy wyświetlacz timer przestanie migać,
co oznacza, że proces odbył się pomyślnie.
3. Po ustawieniu żądanego czasu pracy panel cyfrowy będzie wyświetlał pozostały czas
pracy urządzenia z godziny na godzinę. Jeśli ustawiłeś timer na „03” (3 godziny) po godzinie pracy zmieni się na „02”.
Aby wykasować ustawienia timera, przytrzymaj przycisk
D

przez 2 sekundy: błękitny LED usytuowany pod urządzeniem oraz pa-

Mała ilość mgiełki
Średnia ilość mgiełki
Duża ilość mgiełki

Gdy na panelu wyświetli się poziom wilgotności powietrza otoczenia, naciśnij przycisk „ilość
mgiełki” jeden raz, aby zwiększyć moc. Naciśnij jeszcze raz, aby zmienić moc nawilżania.

B

D

B

przez 2 sekundy.

FUNKCJA [HIGROSTAT]: Funkcja ta pozwala na ustawienie pożądanego poziomu wilgotności
powietrza (między 30 a 90%). Dla maksymalnego komfortu zalecamy poziom wilgotności
między 45 a 55%.
1. Przed naciśnięciem przycisku
otoczenia.

D

na panelu cyfrowym wyświetla się poziom wilgotności

2. Naciśnij przycisk D kilkukrotnie, aby wybrać żądaną wartość. Każde naciśnięcie powoduje, że wartość ta rośnie o 5%.
3. Bez ingerencji użytkownika po 5 sekundach cyfrowy higrostat przestanie migać, co
oznacza, że proces odbył się pomyślnie.
4. Po ustawieniu żądanego poziomu wilgotności powietrza panel cyfrowy będzie co minutę
wskazywał tą wartość sygnalizując ją powolnym miganiem na panelu.
Ustawianie trybu CIĄGŁEGO:
Aby aktywować tę funkcję, naciśnij kilka razy przycisk D , aż się wyświetli skrót „CO”. Po 5
sekundach cyfrowy wyświetlacz znów pokaże poziom wilgotności powietrza w otoczeniu.
Uwaga: po wybraniu funkcji [HIGROSTAT] nie jest możliwa zmiana mocy pracy urządzenia.

UTRZYMANIE
• Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i
że wtyczka jest odłączona od gniazdka.
• Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie.
• Do czyszczenia nie używaj żadnych żrących, łatwopalnych ani korodujących środków
czystości.
CZYSZCZENIE URZĄDZENIA: Usuń kurz z powierzchni oraz z wlotu i wylotu powietrza za pomocą
delikatnej ściereczki.
CZYSZCZENIE PŁYTKA ULTRADŹWIĘKOWA: Osusz płytkę ultradźwiękową i wyczyść ją miękką
szczotką. Następnie wytrzyj ją miękką szmatką.
PRZECHOWYWANIE: Aby uniknąć namnażania się bakterii i wirusów, nie przechowuj urządzenia
ze zbiornikiem pełnym wody. Upewnij się, że urządzenie jest CAŁKOWICIE suche.
1. O
 próżnij i umyj zbiornik.
2. W
 yczyść filtr i wlot oraz wylot powietrza.
3. P
 o wysuszeniu wszystkich części urządzenia przechowuj je w miejscu zabezpieczonym przed
kurzem, suchym i dobrze wentylowanym.
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DODATKOWE PRODUKTY
FILTR WYMIENNY
Aby dowiedzieć się na

FAQ
Problem

> Produkt nie jest prawidłowo
podłączony do prądu
lub pojawił się problem z
zasilaniem.

www.oddychajswobodnie.pl
Wkład filtra wody w nawilżaczu Solnan
jest wykonany z ceramiki, co gwarantuje,
że mgiełka wydobywająca się z urządzenia jest zdrowsza i lepszej jakości. Redukuje
gromadzenie się kamienia i namnażanie
mikroorganizmów. Łatwy w użyciu. Należy go
przykręcić do pokrywy zbiornika od środka,
dzięki czemu będzie zanurzony w wodzie.
Zalecamy wymianę filtra co 4-6 miesięcy,
w zależności od częstotliwości użytkowania
urządzenia i twardości używanej wody.

Urządzenie nie
działa

> Włóż wtyczkę do gniazdka
prawidłowo i sprawdź napięcie
oraz działanie sieci elektrycznej
w domu.
UWAGA: unikaj rozgałęźników!
> Wypełnij zbiornik.
> Włóż zbiornik prawidłowo.

> Wybrany poziom wilgotności
w higrostacie elektronicznym
lub przez HygroSmart® został
osiągnięty.

> Zmień tryb pracy lub poziom
wilgotności.

Panel cyfrowy nie
działa

> Masz zbyt mokre dłonie, żeby
móc używać panelu.

> Zanim dotkniesz panelu, wysusz
dłonie.

Mgiełka wydobywa
się z podstawy
urządzenia.

> Zbiornik nie został właściwie
włożony.

> Włóż prawidłowo zbiornik.

> Pomieszczenie jest zbyt duże.

> Przenieś urządzenie do odpowiednio
mniejszego pomieszczenia.

> Czujnik wilgotności jest
zabrudzony.

> Wyczyść higrometr, dmuchając
delikatnie w otwór czujnika.

> Czujnik wilgotności jest
uszkodzony.

> Skontaktuj sie ze sprzedawcą.

> Mgiełka opada na czujnik
wilgotności.

> Obróć nawilżacz aby wylot mgiełki
ustawiony był w innym kierunku.

> Margines błędu czujnika
wilgotności wynosi ±5%.

> Porównaj wartość z innym
higrometrem aby sprawdzić,
czy higrometr w urządzeniu jest
uszkodzony.

Wskazany poziom
wilgotności nie jest
prawidłowy

Dzięki nim w pełni skorzystasz z możliwości
nawilżacza Solnan oraz dobrodziejstw aromaterapii.

> Produkt jest nowy.
Wytwarzana para
ma nieprzyjemny
zapach
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Rozwiązanie

Para wodna ma
nieprzyjemny
zapach

www.oddychajswobodnie.pl

Skuś się pięknym zapachem w 100% naturalnych olejków z naszych serii: Synergies i Les
Essentielles.

> Sieć elektryczna w
twoim domu nie działa
prawidłowo.
> Zbiornik jest pusty.
> Zbiornik nie jest prawidłowo
włączony.

AROMATHERAPIA
Aby dowiedzieć się na

air&me oferuje szeroką gamę olejków eterycznych, produkowanych we Francji.

Przyczyna

> Opróżnij zbiornik i podstawę
oraz umyj i osusz obie
części przed ponownym
włączeniem urządzenia.
> Z urządzenia wydobywa
się zapach pozostały po
olejkach eterycznych.

> Woda w zbiorniku jest brudna
(stojąca lub zanieczyszczona).

> Użyj nowego bawełnianego
podkładu na olejki.
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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 produits. 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’avérerait 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 produit 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 European 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 recycling 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 gegen 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 Produktes 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 gemacht werden.

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 komunalny. 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 auttaa säästämään luonnonvaroja. Jos kaipaat lisätietoja tämän tuotteen kierrättämisestä, ota yhteys oman kuntasi
viranomaisiin, kaatopaikkaan tai tuotteen ostopaikkaan.

WEEE
Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anwendbar in den Ländern der Europäischen 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.
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