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ENHEDSBESKRIVELSE  

Model:  

Enhedenummer:  

Byggeår:  

Bedømt af:  

  
Neusser Strasse 106 
D - 41363 Jüchen 
Tel .: +49 (0) 21 65/87 28 - 0 
Faks: +49 (0) 21 65/87 28 - 28 
 
www.bymat.de / www.bymat.com 
email: info@bymat.de 

Din kontaktperson:  
 
Salg Kontorpersonale / stencil-ordrer:  
Fru Beate Hoenen 
Tlf.: +49 (0) 21 65 / 87 28 -0  
email: info@bymat.de  
 
Teknik:  
Produktion 
Tlf .: +49 (0) 21 65/87 28 -17 
email: produktion@bymat.de 
 
Regnskab: 
Fru Ella Wirtz 
Tel .: +49 (0) 21 65/87 28 -15 
email: buchhaltung@bymat.de 
 
Salg: 
Hr. Ralf Joncker 
Tlf.: +49 (0) 172 / 790 65 95  
email: r.joncker@bymat.de 

Slag i udlandet: 
Hr. Marcus Laumen 
Tlf.: +49 (0) 172 / 972 00 91  
email: m.laumen@bymat.de 
 
Administrerende direktør: 
Hr. Björn Byhahn 
Tlf.: +49 (0) 174 / 321 99 44  
email: b.byhahn@bymat.de  

Betjeningsvejledning  DK



FUNKTIONER / TEKNISKE DATA: 
 

1120 RS 1130 RS 1140 RS 1150 RS

Ren X X X X

Polering X X X

Tegn mørkt X X X

Skiltelys X X X

Fast spænding X X X X

Generelle data 

Mål L x B x H i mm  
295x145x230 360x185x295 435x215x350 435x215x350 

Vægt  (Kg) 7,9 11,9 17,2 23,5

Strøm 800 VA 800 VA 1200 VA 2500 VA 

Udgangsstrøm  80 A 80 A 100 A 200 A



Brugsanvisning  Bymat 1120 RS  
 
Idriftsættelse   
Tilslut enheden:  

Tilslut rengøringsenhedens netkabel til en egnet strømkilde, og tænd enheden ved tænd/sluk- knappen 
på bagsiden. 
Tilslut det sorte jordkabel til det sorte stik på forsiden af enheden, og tilslut børsten ved hjælp af 
bajonetlåsen i den anden ende af jordkablet.  
Tilslut jordkablet med den røde markering til det røde stik på apparatets forside, og fastgør jordklemmen 
til arbejdsemnet.   

 
Vi gør opmærksom på, at der ikke må påføres ekstern spænding på den komponent, der 
skal rengøres! (Bemærk venligst vores garantibetingelser).  
 
 
Brug ikke apparatet i vådrum, og beskyt det mod fugt og vandstænk!  

Rengøring med børsten  
 
For at fjerne oxidlaget skal du tænde for apparatet. Tilslut børsten til det sorte stik på BYMAT 1120 RS 
ved hjælp af det medfølgende sorte jordkabel. Det rødt markerede jordkabel skal være forbundet til 
arbejdsemnet. Fyld noget af den relevante elektrolyt (elektrolyt A / B / C / C Plus eller LF) i den 
medfølgende beholder med bred hals, og dyp børsten i den. Pensl over det oxidlag, der skal fjernes, indtil 
det er fjernet.  

 
Hvis du arbejder i lang tid, kan børsten blive for varm, hvis du arbejder i lang tid. Afkøl den 
i et vandbad eller påsæt en anden børste.  

Fjern elektrolytten fra hele metaloverfladen, og neutraliser overfladen med en klud, der er 
gennemvædet af Neutralyt.  

Tips til optimal rengøring 
BYMAT-børsterne er ideelle til rengøring af svært tilgængelige områder. Den korte børste giver 
en stærkere ydeevne, mens den længere børste er bedre egnet til rengøring af større områder.  
 
 
For at undgå kortslutninger skal børsten skiftes i god tid for at undgå kortslutninger.  

 
Håndtering af kemikalier kan medføre farer. Det er obligatorisk at bære åndedrætsværn, 
syreforklæde, tætsiddende syrebriller og syrehandsker, når man arbejder. 
Se sikkerhedsdatabladene for de enkelte elektrolytter.  

BEMÆRK: Efter slukning skal du vente mindst 1 minut, før du genstarter maskinen.  

 



Brugsanvisning  Bymat 1130 RS 

 
Bymat 1130 RS er designet til rengøring og polering af svejsninger i rustfrit stål og til mærkning på rustfrit 
stål og andre ledende materialer.  

Alle personer, der arbejder med dette apparat, bør gøre sig bekendt med denne vejledning, før de bruger 
apparatet.  

 
Før du tager enheden i brug, skal du kontrollere: 
Om netkablet er i god stand og ubeskadiget Netstikket er 
fast monteret 
Om de røde og sorte kabler er i god stand Børsten/stemplet er i god stand 
De overflader, der skal rengøres, er fri for olie og snavs  

 
Før brug: 
Tilslut maskinen til strømnettet, men lad maskinen være slukket.  

BEMÆRK: Efter slukning skal du vente mindst 1 minut, før du genstarter maskinen.  

 
Tilslut den ene ende af det sorte kabel til det sorte stik på forsiden af maskinen Tilslut den 
anden ende af det sorte kabel til børsten/stemplet Tilslut enden af jordkablet til det røde 
runde stik på forsiden af maskinen 
Tilslut jordklemmen til arbejdsemnet.  
 
ADVARSEL 
Opløsningerne må under ingen omstændigheder indtages. 
Hvis opløsningerne kommer i kontakt med øjnene, skal du straks skylle med rigeligt rent 
vand.  

Ren 

Brug den medfølgende børste til dette formål.  

1. Tænd for maskinen ved hjælp af kontakten på bagsiden af maskinen.  
2. Drej kontakten på maskinens forside til position 1: Clean (display 10,5 V)  
3. Tilslut børsten til det sorte stik på Bymat 1130 RS ved hjælp af det medfølgende sorte jordkabel.  
4. Det rødt markerede jordkabel skal være forbundet med arbejdsemnet.  
5. Fyld noget af den relevante elektrolyt (elektrolyt A / B / C / C Plus eller LF) i den medfølgende  

beholder med bred hals, og dyp børsten i den.  
6. Dyp penslen med kulfiber helt ned i den bredhalsede beholder, indtil fiberen er helt  

gennemvædet.  
7. Pensl over det oxidlag, der skal fjernes, indtil det er fjernet.  
8. Efter rengøring sprøjtes Neutralyt på det rengjorte område med en sprayflaske. Tør derefter af  

med rigeligt vand.  

Hvis børsten bruges i længere tid, kan den blive for varm. Afkøl den i et vandbad eller sæt 
en anden børste på.  



FORSIGTIG: 
For at undgå kortslutninger skal børsten udskiftes i god tid, hvis den bruges i lang tid. 
Håndtering af kemikalier kan medføre farer. 
Det er obligatorisk at bære åndedrætsværn, syreforklæde, tætsiddende syrebriller og 
syrehandsker, når man arbejder.  

Se sikkerhedsdatabladene for de enkelte elektrolytter. 
Lavlegeret stål, restkølevæske, boreolier og lignende stoffer kan føre til kemiske reaktioner.  

Polering  

1. Tænd for maskinen ved hjælp af kontakten på bagsiden af maskinen.  
2. Drej kontakten på maskinens forside til position 2: Polering (display 14,0 V)  
3. Tilslut børsten til det sorte stik på Bymat 1130 RS ved hjælp af det medfølgende sorte jordkabel.  
4. Det rødt markerede jordkabel skal være forbundet med arbejdsemnet.  
5. Fyld noget af den tilsvarende elektrolyt (Electrolyte C Plus) i den medfølgende beholder med bred  

munding, og dyp børsten i den.  
6. Kør børsten et par gange over den overflade, der skal poleres.  

Hvis børsten bruges i længere tid, kan den blive for varm. Afkøl den i et vandbad eller sæt 
en anden børste på.  

FORSIGTIG 
For at undgå kortslutninger skal børsten udskiftes i god tid, hvis den bruges i længere tid. 
Håndtering af kemikalier kan medføre farer. Det er obligatorisk at bære åndedrætsværn, 
syreforklæde, tætsiddende syrebriller og syrehandsker, når der arbejdes med kemikalier. 
til at bære.  

 
Se sikkerhedsdatabladene for de enkelte elektrolytter. 
Lavlegeret stål, restkølevæske, boreolier og lignende stoffer kan føre til kemiske reaktioner. 

Skiltelys  

Til dette formål skal du bruge signaturstempel med 90° anode (art.-Nr.: 5025 ST)  

1. Læg en hvid filtstrimmel på kulet, og fastgør den med en O-ring.  
2. Tænd for maskinen ved hjælp af kontakten på bagsiden af maskinen.  
3. Drej kontakten på maskinens forside til position 2: Skiltelys (display 14,0 V)  
4. Jordklemmen skal være forbundet med arbejdsemnet.  
5. Dryp noget af den relevante elektrolyt (elektrolyt DA) direkte på filten.  
6. Placer skabelonen på emnet, og tryk håndstemplet lodret ovenfra med hele overfladen jævnt  

på skabelonen. Flyt håndstemplet en smule, så elektrolytten bedre kan trænge igennem 
skabelonen. 
Efter ca. 2 - 4 sekunder er signeringsprocessen afsluttet.  

7. Fjern elektrolytten fra hele metaloverfladen, og neutraliser overfladen med en klud, der er 
gennemvædet af Neutralyt.  



 
 
FORSIGTIG 
For at undgå kortslutninger skal rengørings- og markeringsfilten udskiftes i god tid, hvis 
den anvendes i lang tid. Håndtering af kemikalier kan medføre farer. 
Det er obligatorisk at bære åndedrætsværn, syreforklæde, tætsiddende syrebriller og 
syrehandsker, når man arbejder.  

Brug en separat filt til hver væske, da du ellers kan få din komponent til at blive sort.  

Tips til at arbejde med stencils 
Alle elektrolytter indeholder salte. Stencilerne kan blive tilstoppet af disse salte. Derfor bør du kun 
rengøre og skylle stencilerne med rigeligt rent vand efter hver brug. Rengør aldrig med kemiske 
rengøringsmidler (petroleumsether, acetone osv.), da dette ødelægger stencilen.  

Tegn mørkt  

Til dette formål skal du bruge signaturstempel med 90° anode (art.-Nr.: 5025 ST)  

1. Læg en hvid filtstrimmel på kulet, og fastgør den med en O-ring.  
2. Tænd for maskinen ved hjælp af kontakten på bagsiden af maskinen.  
3. Drej kontakten på maskinens forside til position 3: Skilt mørkt (display 12,0 V)  
4. Jordklemmen skal være forbundet med arbejdsemnet.  
5. Dryp noget af den tilsvarende elektrolyt (elektrolyt ET / EC-S) direkte på filten.  
6. Placer skabelonen på emnet, og tryk håndstemplet lodret ovenfra med hele overfladen jævnt på  

skabelonen. Flyt håndstemplet en smule, så elektrolytten bedre kan trænge igennem stencilen.  
Efter ca. 2 - 4 sekunder er markeringen afsluttet.  

7. Fjern elektrolytten fra hele metaloverfladen, og neutraliser overfladen med en klud, der er  
gennemvædet af Neutralyt.  

FORSIGTIG  
Bemærk: Brug aldrig børsten på niveau 3  
For at undgå kortslutninger skal rengørings- og markeringsfilten udskiftes i god tid, hvis 
den bruges i lang tid. Håndtering af kemikalier kan medføre farer. Det er obligatorisk at 
bære åndedrætsmaske, syreforklæde, tætsiddende syrebriller og syrehandsker, når der 
arbejdes med kemikalier.  

 

Signering er forskellig for hvert materiale. Der findes derfor et bredt udvalg af elektrolytter til 
mærkning af de forskellige metaller. For at opnå de bedste mærkningsresultater er det 
nødvendigt at afprøve forskellige elektrolytter afhængigt af metallegeringen og overfladen.  



Brugsanvisning  Bymat 1140 RS / 1150 RS 
 
Bymat 1140 RS / 1150 RS er designet til rengøring og polering af svejsninger i rustfrit stål og til mærkning 
på rustfrit stål og andre ledende materialer.  

Alle personer, der arbejder med dette apparat, bør gøre sig bekendt med denne vejledning, før de bruger 
apparatet.  

 
Før du tager enheden i brug, skal du kontrollere: 
Om netkablet er i god stand og ubeskadiget Netstikket er 
fast monteret 
Om de røde og sorte kabler er i god stand Børsten/stemplet er i god stand 
De overflader, der skal rengøres, er fri for olie og snavs  

Før brug: 
Tilslut maskinen til strømnettet, men lad maskinen være slukket.  

BEMÆRK: Efter slukning skal du vente mindst 1 minut, før du genstarter maskinen.  

 
Tilslut den ene ende af det sorte kabel til det sorte stik på forsiden af maskinen Tilslut den 
anden ende af det sorte kabel til børsten/stemplet Tilslut enden af jordkablet til det røde 
runde stik på forsiden af maskinen 
Tilslut jordklemmen til arbejdsemnet.  
 
ADVARSEL 
Opløsningerne må under ingen omstændigheder indtages. 
Hvis opløsningerne kommer i kontakt med øjnene, skal du straks skylle med rigeligt rent 
vand.  

Ren 

Brug den medfølgende børste til dette formål.  

1. Tænd for maskinen ved hjælp af kontakten på bagsiden af maskinen.  
2. Drej kontakten på maskinens forside til position 1: Clean (display 10,5 V)  
3. Indstil strømstyringskontakten på forsiden af enheden (ved siden af displayet) til den ønskede  

strømstyrke (60 A anbefales).  
Tilslut børsten til det sorte stik på Bymat 1140 RS /1150 RS ved hjælp af det medfølgende sorte  
jordkabel.  

4. Det rødt markerede jordkabel skal være forbundet med arbejdsemnet.  
5. Fyld noget af den relevante elektrolyt (elektrolyt A / B / C / C Plus eller LF) i den medfølgende  

beholder med bred hals, og dyp børsten i den.  
6. Dyp penslen med kulfiber helt ned i den bredhalsede beholder, indtil fiberen er helt  

gennemvædet.  
7. Pensl over det oxidlag, der skal fjernes, indtil det er fjernet.  
8. Efter rengøring sprøjtes Neutralyt på det rengjorte område med en sprayflaske. Tør derefter af  

med rigeligt vand.  

Hvis børsten bruges i længere tid, kan den blive for varm. Afkøl den i et vandbad eller sæt 
en anden børste på.  



FORSIGTIG: 
For at undgå kortslutninger skal børsten udskiftes i god tid, hvis den bruges i længere tid. 
Håndtering af kemikalier kan medføre farer. 
Det er obligatorisk at bære åndedrætsværn, syreforklæde, tætsiddende syrebriller og 
syrehandsker, når man arbejder.  

Se sikkerhedsdatabladene for de enkelte elektrolytter. 
Lavlegeret stål, restkølevæske, boreolier og lignende stoffer kan føre til kemiske reaktioner.  

Polering  

1. Tænd for maskinen ved hjælp af kontakten på bagsiden af maskinen.  
2. Drej kontakten på maskinens forside til position 2: Polering (display 14,0 V)  
3. Indstil strømstyringskontakten på forsiden af enheden (ved siden af displayet) til den ønskede  

strømstyrke (60 A anbefales).  
4. Tilslut børsten til det sorte stik på Bymat 1140 RS / 1150 RS ved hjælp af det medfølgende sorte  

jordkabel.  
5. Det rødt markerede jordkabel skal være forbundet med arbejdsemnet.  
6. Hæld noget af den relevante elektrolyt (Electrolyte C Plus) i den medfølgende beholder med bred  

munding, og dyp børsten i den.  
7. Dyp penslen med kulfiber helt ned i den bredhalsede beholder, indtil fiberen er helt  

gennemvædet.  
8. Kør børsten et par gange over den overflade, der skal poleres.  
9. Efter rengøring sprøjtes Neutralyt på det rengjorte område med en sprayflaske. Tør derefter af  

med rigeligt vand.  

Hvis børsten bruges i længere tid, kan den blive for varm. Afkøl den i et vandbad eller sæt 
en anden børste på.  

FORSIGTIG 
For at undgå kortslutninger skal børsten udskiftes i god tid, hvis den bruges i længere tid. 
Håndtering af kemikalier kan medføre farer. Det er obligatorisk at bære åndedrætsværn, 
syreforklæde, tætsiddende syrebriller og syrehandsker, når der arbejdes med kemikalier. 
til at bære.  

Se sikkerhedsdatabladene for de enkelte elektrolytter. 
Lavlegeret stål, restkølevæske, boreolier og lignende stoffer kan føre til kemiske reaktioner.  

Skiltelys  

Til dette formål skal du bruge signaturstempel med 90° anode (art.-Nr.: 5025 ST)  

1. Læg en hvid filtstrimmel på kulet, og fastgør den med en O-ring.  
2. Tænd for maskinen ved hjælp af kontakten på bagsiden af maskinen.  
3. Drej kontakten på maskinens forside til position 2: Skiltelys (display 14,0 V)  
4. Jordklemmen skal være forbundet med arbejdsemnet.  
5. Dryp noget af den relevante elektrolyt (elektrolyt DA) direkte på filten.  
6. Placer skabelonen på emnet, og tryk håndstemplet lodret ovenfra med hele overfladen jævnt  

på skabelonen. Flyt håndstemplet lidt, så elektrolytten bedre kan trænge igennem skabelonen. 
Efter ca. 2 - 4 sekunder er signeringsprocessen afsluttet.  

7. Fjern elektrolytten fra hele metaloverfladen, og neutraliser overfladen med en klud, der er 
gennemvædet af Neutralyt.  



FORSIGTIG 
For at undgå kortslutninger skal rengørings- og markeringsfilten udskiftes i god tid, hvis 
den bruges i lang tid. Håndtering af kemikalier kan medføre farer. 
Det er obligatorisk at bære åndedrætsværn, syreforklæde, tætsiddende syrebriller og 
syrehandsker, når man arbejder.  

Brug en separat filt til hver væske, da du ellers kan få din komponent til at blive sort.  

Tips til at arbejde med stencils 
Alle elektrolytter indeholder salte. Stencilerne kan blive tilstoppet af disse salte. Derfor bør du kun 
rengøre og skylle stencilerne med rigeligt rent vand efter hver brug. Rengør aldrig med kemiske 
rengøringsmidler (petroleumsether, acetone osv.), da dette ødelægger stencilen.  

Tegn mørkt  

Til dette formål skal du bruge signaturstempel med 90° anode (art.-Nr.: 5025 ST)  

1. Læg en hvid filtstrimmel på kulet, og fastgør den med en O-ring.  
2. Tænd for maskinen ved hjælp af kontakten på bagsiden af maskinen.  
3. Drej kontakten på maskinens forside til position 3: Skilt mørkt (display 12,0 V)  
4. Jordklemmen skal være forbundet med arbejdsemnet.  
5. Dryp noget af den tilsvarende elektrolyt (elektrolyt ET / EC-S) direkte på filten.  
6. Placer skabelonen på emnet, og tryk håndstemplet lodret ovenfra med hele overfladen jævnt på  

skabelonen. Flyt håndstemplet en smule, så elektrolytten bedre kan trænge igennem stencilen.  
Efter ca. 2 - 4 sekunder er markeringen afsluttet.  

7. Fjern elektrolytten fra hele metaloverfladen, og neutraliser overfladen med en klud, der er  
gennemvædet af Neutralyt.  

FORSIGTIG  
Bemærk: Brug aldrig børsten på niveau 3  
For at undgå kortslutninger skal rengørings- og markeringsfilten udskiftes i god tid, hvis 
den bruges i lang tid. Håndtering af kemikalier kan medføre farer. Det er obligatorisk at 
bære åndedrætsmaske, syreforklæde, tætsiddende syrebriller og syrehandsker, når der 
arbejdes med kemikalier.  

 

Signering er forskellig for hvert materiale. Der findes derfor et bredt udvalg af elektrolytter til 
mærkning af de forskellige metaller. For at opnå de bedste mærkningsresultater er det 
nødvendigt at afprøve forskellige elektrolytter afhængigt af metallegeringen og overfladen.  

  



Garanti   

DETTE GARANTIBEVIS ER KUN GYLDIGT FOR SERVICE PÅ NYPRODUCEREDE PRODUKTER, 
DER ER KØBT I EUROPA. 
I andre lande skal du kontakte den forhandler, som du har købt produktet hos.  

Bymat garanterer dette produkt, bortset fra sliddele (f.eks. kabler, stempler), til den oprindelige køber i en 
periode på to år fra købsdatoen, at produktet var fri for materielle fejl på leveringstidspunktet. I 
garantiperioden vil produktet, hvis der er en materiel defekt, blive returneret til den oprindelige køber mod 
fremvisning af købsbeviset ved hjælp af  
Bymat bytter/erstatningsdele inden for en rimelig tid eller erstattes med en identisk eller tilsvarende 
bytte- /erstatningsmodel. For at gøre krav på garantiservice skal du returnere enheden sammen med 
købsbevis eller andet bevis for købet til 
Købsdatoen skal sendes til den forhandler, hvor apparatet blev købt, eller til Bymat. Du vil ikke blive 
opkrævet nogen materiale- eller arbejdsomkostninger for dette. På grund af muligheden for, at 
forsendelsen kan gå tabt eller blive beskadiget under forsendelsen, anbefaler vi, at du pakker enheden 
forsvarligt ind til forsendelse og sender den anbefalet med anbefalet post med anmodning om kvittering 
for returnering.  

Inden for garantiens anvendelsesområde har kunden ikke krav på reparation eller erstatning, hvis:  

1. Produktet er blevet beskadiget ved ukorrekt, hård eller skødesløs håndtering;  
2. Problemet er forårsaget af brand eller en anden naturkatastrofe.  
3. Problemet skyldtes en forkert reparation eller justering udført af en tredjepart og ikke af Bymat.  
4. den ønskede vedligeholdelsesydelse vedrører reparation eller udskiftning af særligt udstyr, 

tilbehør eller sliddele (kabler, stempler, kulanoder osv.);  
5. der ikke fremlægges bevis for køb, eller  
6. Garantiperioden er udløbet  

 

Hverken denne garanti eller nogen anden garanti og/eller garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået 
ved lov eller på anden måde, herunder enhver underforstået garanti eller betingelse om salgbarhed eller 
egnethed til et bestemt formål, skal strække sig ud over den heri anførte garantiperiode. Intet i denne 
garanti påvirker dine lovbestemte rettigheder.  

Vedligeholdelse og rengøring  

Før du udfører arbejde på apparatet, skal du trække stikket ud af stikkontakten og tage alle kabler ud af 
stikkontakten!  

Efter hver brug:  

- Tør kablet og huset af med en fugtig klud for at fjerne rester af elektrolytten.  
- Vask stencils under rindende vand efter brug for at forhindre krystallisering.  

 

Skulle enheden nogensinde fejle på trods af omhyggelige fremstillings- og testprocedurer, skal 
reparationen udføres af Bymat. Ellers bortfalder enhver garanti. 
Ved alle forespørgsler og bestillinger af reservedele skal du sørge for at angive artikelnummeret i 
henhold til enhedens typeskilt (f.eks. 1140 RS).  



Reservedele og tilbehør  

Anordningerne er kun beregnet til elektrokemisk rensning og polering af svejsesømme, til 
fjernelse af oxidlag på VA-svejssømme, til lys og mørk mærkning af elektrisk ledende 
overflader. 
Funktionen er kun garanteret med originalt tilbehør.  
Enhver anden brug eller brug, der går ud over dette, betragtes som ukorrekt brug. Der må 
ikke anvendes tilbehør eller ekstraudstyr, som ikke er anbefalet af fabrikanten. 
Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som følge heraf. Den tilsigtede 
anvendelse omfatter også:  

- overholdelse af brugsanvisningen 
- Overholdelse af inspektions- og vedligeholdelsesspecifikationer 
- at bære beskyttelsesbeklædning, især beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller.  

Miljøbeskyttelse   

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:  
Må ikke komme i afløb/overfladevand/grundvand.  

Proces til rengøring:  
Absorberes med væskebindende materiale (f.eks. syrebindemiddel). Bortskaf det absorberede materiale i 
overensstemmelse med forskrifterne.  

(For yderligere oplysninger henvises til det respektive sikkerhedsdatablad)  

Bemærkninger om afsætning:  
Elektrolytter skal bortskaffes via et neutraliseringssystem. Skal behandles kemisk/fysisk i 
overensstemmelse med lokale bestemmelser.  

Professionelle brugeres bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter 
(gælder kun i EU-landene)  

Symbolet på produktet eller dets emballage angiver, at dette produkt ikke må behandles 
som almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres på et indsamlingssted for 
genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at hjælpe med at bortskaffe dette produkt 
korrekt, beskytter du miljøet og sundheden for dine omgivelser. Miljø og sundhed er i fare 
ved forkert bortskaffelse. Genanvendelse af materialer bidrager til at reducere forbruget 
af råmaterialer. Du kan få flere oplysninger om genanvendelse af dette produkt ved at 
kontakte din lokale myndighed, din lokale affaldsservice eller den butik, hvor du har købt 
produktet. 


