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TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET 

Tämän sähkökäyttöisen laitteen käytön aikana on aina 
noudatettava perusvarotoimenpiteitä mukaan lukien seuraavat 
asiat: 

LUE KAIKKI OHJEET 

1. Lue kaikki ohjeet ennen tämän laitteen käyttöä ja säilytä niitä tulevaa tarvetta 
varten. 

2. Ennen virtajohdon liittämistä pistorasiaan tai sen irrottamista, varmista, että 
laitteen kansi on vapautettu. Irrota virtapistoke pistorasiasta kun laite ei ole 
käytössä tai aina ennen laitteen puhdistamista. 

3. Tämä laite ei ole lelu. Ole aina varovainen käytettäessä laitetta lasten 
läheisyydessä ja säilytä sitä turvallisessa paikassa lasten ulottumattomissa. 

4. Älä käytä mitään hyväksymättömiä pusseja tai varusteita, äläkä käytä tätä 
laitetta tarkoituksenvastaisella ja sille suunnittelemattomalla tavalla. 

5. Lopeta laitteen käyttö välittömästi, jos virtajohto on viallinen. Anna viallisen 
virtajohdon vaihtotyö aina pätevän huoltokorjaajan tehtäväksi. 

6. Pysyttele kaukana liikkuvista osista. 
7. Älä koskettele tämän laitteen yläkotelon reunassa olevaan kuumaan 

saumausvastukseen. Se on kuuma ja voi aiheuttaa palovammoja. 
8. Älä yritä korjata tätä laitetta itse. 
9. Älä käytä laitetta, jos se on pudonnut tai siinä esiintyy vaurioita. 
10. Vältä seuraavia toimenpiteitä: älä vedä tai kanna laitetta virtajohdosta, älä käytä 

virtajohtoa laitteen kahvana, älä jätä virtajohtoa oven väliin puristuksiin tai vedä 
virtajohtoa terävien reunojen tai kulmien päällä. Älä käytä laitetta sen ollessa 
virtajohdon päällä, tai jos virtajohto/virtapistoke on kastunut. 

11. Säilytä laitetta kaukana kuumista kaasu- tai sähköuuneista, sähköpolttimista tai 
mistä tahansa muista kuumista pinnoista. Älä käytä tätä laitetta märän tai 
kuuman pinnan päällä, tai lämpölähteiden läheisyydessä. 
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12. Suosittelemme, ettei tämän laitteen kanssa käytetä jatkojohtoa. Jos jatkojohtoa 

on kuitenkin käytettävä, sen täytyy olla samanarvoinen tai ylittää tämän laitteen 
arvokilvessä mainitut arvot. 

13. Tapaturmien välttämiseksi, irrota aina virtapistoke pistorasiasta vetämällä 
virtapistokkeesta, älä virtajohdosta. 

14. Varmista, että kätesi ovat kuivat ennen laitteen liittämistä virransyöttöön tai sen 
käyttöä. Älä käytä laitetta märin käsin. 

15. Aseta laite aina vakaalle ja kestävälle pinnalle, esim. pöydän tai työtason päälle 
laitteen ollessa käyttöasennossa tai asennossa ”ON”. 

16. Tässä laitteessa ei tarvitse käyttää voiteluaineita, kuten voiteluöljyä tai vettä. 
17. Älä upota mitään tämän laitteen osaa, virtajohtoa tai virtapistoketta veteen tai 

muihin nesteisiin. 
18. Älä käytä tätä laitetta ulkona tai märillä pinnoilla. Laite on tarkoitettu 

käytettäväksi vain kotitalouksien sisätiloissa. 
19. Tämä laite soveltuu yli 8 vuotta täyttäneiden lasten sekä fyysisiltä kyvyiltään, 

aisteiltaan tai henkisiltä kyvyiltään rajoittuneiden tai vähäisen käyttökokemuksen 
omaavien henkilöiden käytettäväksi, jos heille on järjestetty valvonta tai ohjausta 
laitteen turvalliseen käyttöön liittyen ja mikäli he ymmärtävät käyttöön liittyvät 
riskit. 

20. Lapsia on valvottava, etteivät he pääse leikkimään laitteen kanssa. 
21. Jos virtajohto on vioittunut, se on vaaran välttämiseksi annettava valmistajan, 

sen huoltoedustajan tai vastaavasti pätevän henkilön vaihdettavaksi. 
22. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa. 
 



 

- 4 - 

 

HUOMIO: 

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET  
VAIN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN  
AB:1 MINUUTTI PER JAKSO 

RAKENNE JA TOIMINNOT 
 

1. 
Tyhjiö ja saumaus / Peruutus 
(Vac&Seal / Cancel): 

Tällä painikkeella on kaksi toimintoa laitteen tilasta riippuen: 
 Valmiustila: käynnistää pussin tyhjiöpakkaamisen automaattisen toiminnon ja sulkee 

tämän jälkeen pussin tyhjiöpakkaamisen ollessa valmis. 
 Käyttötila (tyhjiöpakkaaminen tai saumaus): sammuttaa laitteen toiminnot. 

 

2. 
Tyhjiöpakkaaminen 
pulssitoiminnolla (Pulse 
vacuum): 

Painettaessa tätä painiketta, tyhjiöpakkaus muodostetaan pulssitoiminnolla: ilman 
imutoiminto aloitetaan pidettäessä painiketta painettuna ja lopetetaan vapautettaessa 
painike. 
 

3. Saumausaika (Sealing time): 
Kolme asetusta pussin parhaan saumausajan valitsemiseksi. 

 Kuivauspainike (Dry): Kuiville pusseille ja kohteille lyhemmällä saumausajalla.  
 Kosteuspainike (Moist): Kosteille pusseille tai hieman kosteille elintarvikkeille 

kosteankuumalla saumausajalla. 
 Pidennetty painike (Extended): Kosteille pusseille tai erittäin kosteille elintarvikkeille 

pidennetyllä saumausajalla. 
 Oletusasetus on normaali kuiville pusseille lyhemmällä saumausajalla. 

 

4. Paine (Pressure): 
Kaksi painiketta erilaisen tyhjiöpaineen valitsemiseksi. 

 Normaali painike: tasaisille kohteille säilytettäväksi normaalilla tyhjiöpaineella. 
 Pehmeä painike: tietyille pehmeille ja mureneville kohteille säilytettäväksi 

alhaisemmalla tyhjiöpaineella. 
 Oletusasetus on normaali ja korkea tyhjiöpaine. 
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5. Astia (Canister): 
Tyhjiöpakkaamisen aloittaminen astioille, purkeille, viinikorkeille tai muille varusteille letkun 
kautta. 
 
 

6. 
Manuaalinen saumaus 
(Manual seal): 

Tällä painikkeella on kaksi toimintoa: 
 Pussin avoimen pään sulkeminen ilman tyhjiöilman imua. Käytetään pussin 

muodostamiseen kalvorullasta. 
 Kun automaattinen ”Tyhjiö/Saumaus” toiminto on käytössä, tämä painike sammuttaa 

moottoripumpun ja aloittaa välittömästi pussin saumaamisen niin, että pussin sisällä 
olevaa alhaisempaa tyhjiöpainetta voidaan valvoa käyttäjän toimesta herkkien 
kohteiden murenemisen estämiseksi. 

 
 
7. Marinointi (Marinate): 
Paina elintarvikkeen marinoimiseksi marinointikulhossa. Erityinen marinointijakso aloitetaan 
painettaessa tätä painiketta. 
 
 

8. Letkuliitäntä: 
Aseta letku astiaan ja viinikorkkiin ennen marinointi- tai astiatoimintojen aloittamista.  
 
 
9. Tila: 
Tämä painike on numeronäyttölaite ja sillä on kaksi toimintoa: 

 näyttää tyhjiöpakkaamisen tilan, 
 näyttää kun laite on päällä ja kansi on suljettu. Kun LED-merkkivalo vilkkuu, odota, 

kunnes se palaa kiinteästi. Tämän jälkeen voit aloittaa seuraavan toiminnon. 
 
 

10. Ilmanotto: 

Ilmanotto kytkeytyy tyhjiökammioon ja pumppuun. Älä peitä tätä ilmanottoaukkoa asettaessasi 
pussia tyhjiöpakkaus- ja saumaustoimintoa varten. 
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11. Tyhjiökammio: 
Sijoita pussin avoin pää kammion sisälle, jolloin pussista imetään ilma ja kaikki nestevirtaukset 
pussin sisältä suljetaan. 
 
 

12. Saumauslanka: 

Aseta saumattava pussi tämän langan päälle. Puhdista ja kuivaa, tai vaihda lanka sen ollessa 
vääntynyt tai rikki. 
 
 

13. Alatiiviste: 
Poistaa ilman muodostamalla tyhjiön ylätiivisteen kanssa (tyhjiökammion ylätiiviste). Puhdista ja 
kuivaa, tai vaihda tiiviste sen ollessa vääntynyt tai rikki. 
 
 
14. Saumausvastus: 
Teflonpinnoitettu lämpövastus, joka on kuuma ja tarkoitettu pussin saumaukseen. 
 
 

15. Ylätiiviste: 
Estää ilman pääsemisen muodostamalla tyhjiön alatiivisteen kanssa (tyhjiökammion alatiiviste). 
Puhdista ja kuivaa, tai vaihda tiiviste sen ollessa vääntynyt tai rikki. 
 
 

16. Pussileikkuri: 
Paina ja liu’uta yhteen tai toiseen suuntaan pussien leikkaamiseksi halutun kokoiseksi. 
 
 

17. Leikkurikisko: 

Tukee pussileikkuria pussin leikkaamisen aikana. 
 
 
18. Etukahva: 
Paina alas kannen lukitsemiseksi. Paina kevyesti kannen avaamiseksi. 
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KÄYTTÖOHJEET 
 

I. Pussin valmistaminen kalvorullasta 
1. Avaa yläkansi. Kuva 1 

 
 
 
 
 
 

Kuva 1 

2. Varmista, että pussileikkuri on leikkurikiskon toisessa päässä ja aseta tämän 
jälkeen leikkurikisko takaisin toiseen päähän, kuva 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 2 

3. Vedä pussia haluamallesi 
pituudelle, kuva 3. 

 
 

 
 
 
 

Kuva 3 

5. Paina leikkurikisko alas ja varmista, että se on oikealla kohdalla pussissa. 
Liu’uta tämän jälkeen pussileikkuria yhdestä päästä toiseen päähän pussin 
leikkaamiseksi, kuva 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 4 
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6. Aseta pussin toinen pää saumausvastuksen 

päälle pussikiinnikkeeseen, kuva 5. 
 
 
 
 

Kuva 5 

 
7. Sulje yläkansi ja paina tiukasti alas, kunnes 

kuulet kannen lukittuvan paikalleen molemmilla 
puolilla, kuva 6. 

 
 
 
 

Kuva 6 

 
8. Paina painiketta ”Manuaalinen saumaus” pussin 

saumauksen aloittamiseksi, kuva 7. 
 

 
 
 

Kuva 7 

 
9. Paina kahvaa kannen avaamiseksi ja ota pussi 

laitteesta. Pussi on nyt muodostettu ja valmis 
tyhjiöpakkaamista varten, kuva 8. 

 
 
 
 
 
 

Kuva 8 
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II. Pussin tyhjiöpakkaaminen 
1. Aseta pakattavat kohteet pussin sisälle. Käytä ainoastaan erityisesti 

suunniteltuja ja meidän toimittamiamme tyhjiökanavilla varustettuja 
tyhjiöpusseja. 

2. Puhdista ja suorista pussin avoin pää ja varmista, ettei pussissa ole pölyä, 
ryppyjä tai aaltoja. 

3. Sijoita pussin avoin pää tyhjiökammion alueelle. Varmista, 
ettei pussi peitä ilmanottoaukkoa. - Kuva 1 

 

Kuva 1 

4. Paina yläkansi alas ja paina etukahvaa yläkannen 
lukitsemiseksi, kuva 2. 

 

Kuva 2 

5. Tarkasta "Tyhjiö ja saumaus" ja "Saumausaika" toimintojen LED-merkkivalojen 
tila saumausajan vahvistamiseksi pakattavien kohteiden kosteudesta 
(pidennetty/kostea/kuiva) ja halutusta tyhjiöpaineesta (normaali/pehmeä) 
riippuen elintarviketyypin mukaisesti. 

6. Paina tämän jälkeen painiketta ”Tyhjiö ja saumaus”, jolloin laite aloittaa 
automaattisesti tyhjiöpakkaamisen ja pussin saumaamisen,                           
kuva 3. 

 

Kuva 3 

HUOMAUTUS: Tämä laite muodostaa erittäin korkean tyhjiöpaineen pussin 
tyhjiöpakkauksen aikana. Vältä herkkien kohteiden murskaantuminen korkealla 
tyhjiöpaineella valvomalla pussin sisällä olevaa tyhjiöpainetta, ja paina välittömästi 
painiketta ”Manuaalinen saumaus”, kun haluttu tyhjiöpaine on saavutettu. 
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Pumppu pysähtyy ja vaihtaa pussin lämpösaumaustilaan. 

7. Tyhjiöpakkaus on valmis. Paina kahvaa kannen avaamiseksi ja ota pakattu 
pussi laitteesta, kuva 4. 

 
 
 
 
 
 
 

Kuva 4 
 
HUOMAUTUS: 

 Tämä laite voi suorittaa jatkuvan tyhjiöpakkaamisen ja saumaamisen yli 100 
kertaa ilman ylikuumenemisen vaaraa.   Pyyhi kaikki ylimääräinen neste tai 
ruokajäämä tyhjiökammiosta jokaisen pussin pakkauskerran jälkeen. 

 Älä saumaa pusseja jatkuvasti yksi toisensa jälkeen saumausvastuksen 
ylikuumenemisen välttämiseksi. Laite suorittaa hylkäyksen, jos tätä 
saumauspainiketta painetaan 15 sekunnin sisällä edellisestä käyttökerrasta. 

 Laitetta voidaan käyttää ainoastaan toimittamiemme erityispussien kanssa. 
Älä yritä käyttää muita pusseja, joita ei ole tarkoitettu tyhjiöpakkausta 
varten. 

 Avaa suljettu ja saumattu pussi leikkaamalla se saksilla suoraan poikittain. 

Ill. Pussin tyhjiöpakkaaminen pulssitoimintoa käyttämällä 

1. Paina painiketta ”Tyhjiöpakkaaminen pulssitoiminnolla”, jolloin laite aloittaa 
pussin tyhjiöpakkaamisen. Valvo pussin sisällä olevaa tyhjiöpainetta. Vapauta 
tämä painike välittömästi, kun haluttu tyhjiöpaine on saavutettu, kuva 1 

 

 
Kuva 1 

 



 

- 12 - 

 
2. Paina painiketta ”Manuaalinen saumaus” tyhjiöpakkaamisen jälkeen, jolloin laite 
aloittaa automaattisesti pussin saumaamisen, kuva 2. 

Kuva 2 

IV. Astian ja tyhjiökulhon tyhjiöpakkaaminen 
1. Pyyhi astian kansi, pohja ja varmista, että ne ovat puhtaat ja kuivat. 

2. Aseta pakattavat kohteet astiaan äläkä täytä astiaa niin täyteen, ettei kansi ole 
hyvässä kosketuksessa astian reunan kanssa.  Puhdista astian kannen reuna ja 
astian kannen alatiiviste. 

3. Aseta letkun toinen pää ilmanottoaukkoon ja 
toinen pää astian kannen keskireikään, kuva 1. 

Kuva 1 

4. Tarkasta "Tyhjiö ja saumaus" LED-merkkivalon 
tila ja varmista, että sen asetus on normaali. 

Kuva 2 

5. Paina painiketta ”Astia” tyhjiöpakkaamisen aloittamiseksi, kuva 2. Varmista, 
ettei kannen ja astian välissä ole ilmavuotoja. Paina kantta alas kädelläsi 
tyhjiöpakkaamisen alkuvaiheessa.  Laite sammuu automaattisesti, kun riittävä 
tyhjiöpaine on saavutettu. 
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6. Irrota letku välittömästi astiasta tai kulhosta heti toiminnon jälkeen. 

Huomautus: Tyhjiöpakattaessa kosteita elintarvikkeita, kosteus säilytetään 
liittimessä. Kuivaa liitin tarvittaessa vedestä ennen tyhjiöpakkaamista. 

Avaa astia tyhjiöpakkauksen jälkeen 
Avaa astia painamalla astian kannen avauspainiketta. 

Huomautus: 
 Astiassa tai tyhjiökulhossa tapahtuvan tyhjiöpakkaamisen alussa paina kevyesti 

kantta tai letkuliitintä alas varmistaaksesi, ettei letku irtoa ja ilmavuotoja esiinny 
kannen ja astian yläreunan välisestä raosta muutaman sekunnin aikana.  

 Testaa tyhjiö nykäisemällä vain kantta ylöspäin. Kannen ei tulisi liikkua. 
 Markkinoilla on saatavilla erilaisia tyhjiöastioita. Niiden toiminnot voivat olla 

erilaisia. Katso lisätietoja astioiden erillisistä käyttöohjeista. 

V. Elintarvikkeiden marinointi marinointikulholla 
1) Täytä astia ja liitä se laitteeseen edellä kuvatulla tavalla. 
2) Aseta laite tyhjiöteholle marinoitavan elintarvikkeen mukaisesti. 
3) Lukitse kansi laitteen alustaan laskemalla lukituskahva alas. 
4)    Aloita marinointi painamalla marinointipainiketta. Laite suorittaa tyhjiöpakkaamisen 

ja poistaa ilman automaattisesti viidellä jaksolla noin kuuden minuutin aikana. 
Tämän jälkeen nopea marinointijakso on valmis. 

5) Irrota letku astiasta ja laitteesta. 
Laite voidaan sammuttaa koska tahansa painamalla painiketta ”Automaattinen / 
Sammutus”. Jos marinointitoiminto on toistettava, ilma on poistettava astiasta 
ennen astian liittämistä takaisin laitteeseen. 
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VI. Virtajohdon säilytyskotelo 
1. Aseta virtajohto säilytyskoteloon kun sitä ei käytetä laitteessa. Säilytyskotelo 

sijaitsee laitteen takana. Älä kiedo virtajohtoa laitteen ympärille. 

 

PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO 
Tyhjiöpakkauskone 

1. Irrota laite aina virransyötöstä ennen sen puhdistamista. 
2. Älä upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin. 
3. Älä käytä hankaavia tuotteita tai materiaaleja laitteen puhdistamiseen, 

koska ne voivat naarmuttaa laitteen pintoja. 
4. Käytä mietoa astianpesuainetta ja lämmintä, kosteaa liinaa ruokajäämien 

pyyhkimiseksi laitteen pinnoilta tai osien ympäriltä. 
5. Kuivaa huolellisesti ennen laitteen uudelleen käyttöä. 
Huomautus: Tyhjiökammion ympärillä oleva vaahtotiiviste on kuivattava 

huolellisesti ennen sen asettamista takaisin laitteeseen. Ole huolellinen 
osien takaisin asettamisen (asennus alkuperäiseen asentoon) aikana 
vahinkojen ja tyhjiöpainevuotojen välttämiseksi. 

Tyhjiöpussit 
1. Pese pussit lämpimällä vedellä ja miedolla astianpesuaineella. 
2. Jos peset pussit astianpesukoneessa, käännä pussit nurinpäin ja levitä ne 

astianpesukoneen yläritilälle niin, että pesuvesi saavuttaa täydellisesti koko 
pussin pinnat.  

3. Kuivaa huolellisesti ennen uudelleen käyttöä. 
TÄRKEÄÄ: Mahdollisten tautihaittojen välttämiseksi, älä käytä pusseja 
uudelleen, jos niiden sisältönä on ollut raakaa lihaa, kalaa tai rasvaisia 
ruokia. Älä käytä mikroaaltouunissa lämmitettyjä tai keitettyjä pusseja 
uudelleen. 
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Lisävarusteet 
Tyhjiövarusteet voidaan pestä lämpimässä vedessä mietoa astianpesuainetta 
käyttämällä. Älä upota kansiosaa veteen. 

1. Astian pohjaosat (ei kansiosat) voidaan pestä astianpesukoneen yläritilällä. 
Astian kansiosa tulee pyyhkiä ainoastaan kostealla liinalla. 

2. Varmista, että kaikki lisävarusteet ovat täysin kuivia ennen niiden uudelleen 
käyttöä. 

3. Astiaa ja kantta ei saa käyttää mikroaaltouunissa tai pakastimessa. 

Tyhjiöpakkauskoneen säilytys: 
1. - Säilytä laitetta vaakasuorassa asennossa ja luotettavassa paikassa lasten 

ulottumattomissa. 
2. Varmista aina, ettei laitteen kansi ole lukittuna laitteen säilytyksen aikana tai 

silloin, kun laite ei ole käytössä. Kannen pitäminen lukittuna voi aiheuttaa 
vaahtotiivisteiden vääntymisen ja siitä aiheutuvat vuodot. 

Vianmääritys 
 

Ongelma Ratkaisu 

Tyhjiötoiminto  
onnistuu mutta  

saumaustoiminto  
ei ole hyvä 

Tarkasta, onko pussin reunassa nestettä, öljytahroja tai mitä 
tahansa murusia? 

Jos kyllä, puhdista pussin reuna ja yritä uudelleen. 

Tarkasta, onko lämpövastus vaurioitunut ja onko asetus hyvä 
tai huono? 

Jos vaurioitunut, vaihda lämpövastus ja varmista, että se 
asennetaan oikein. 

Tarkasta, onko saumauslanka vaurioitunut tai oikein 
asennettu? 

Jos vaurioitunut, vaihda saumauslanka ja varmista, että se 
asennetaan oikein. 

Tarkasta, onko pussin reuna rypistynyt? 

Jos kyllä, poista pussista ylimääräisiä elintarvikkeita niin, että 
pusseissa on riittävästi tilaa saumausta varten. Suorista pussin 
suuaukko ja yritä uudelleen. 
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Saumaustoiminto 
onnistuu, mutta 
tyhjiötoiminto ei 

onnistu 

Tarkasta, onko tiiviste vaurioitunut? 

Jos on, vaihda se ja yritä uudelleen. 

Tarkasta, onko pussi sijoitettu oikein tyhjiökammioon? 

Jos ei, aseta pussin reuna tyhjiökammioon. 

Tarkasta, onko elintarvikkeissa teräviä kulmia? 

Jos kyllä, pakkaa kulma turvalliseen paperiin ennen 
tyhjiöpakkaamista. 

Tarkasta, onko pussin reuna peittänyt ilmanottoaukon? 

Jos kyllä, aseta pussi takaisin oikeaan asentoon. 

Pussi täyttyy ilmalla 
tyhjiötoiminnan 

jälkeen 

Tarkasta, onko elintarvike helposti syöpyvä? 

Kaikki helposti syöpyvät elintarvikkeet on pakastettava tai 
jäähdytettävä tyhjiöpakkaamisen jälkeen niin, että pakkaaminen voi 
pidentää säilyvyyttä.  Kuitenkaan tyhjiöpakkaaminen ei takaa sitä, 
etteivät elintarvikkeet koskaan pilaantuisi. 

Tarkasta, oletko pakannut tuoreita vihanneksia, hedelmiä tai 
siemeniä sisältäviä ruokia? 

Kaikki tuoreet vihannekset, hedelmät ja siemenet eivät sovellu 
säilytettäväksi huoneenlämpötilassa tyhjiöpakkaamisen jälkeen 
niiden fotosynteesin ja hengittävyyden takia. Suosittelemme 
säilyttämään niitä jäähdytettynä. 

Pussi sulaa 

Tarkasta, onko saumausaika liian pitkä? 

Jos kyllä, nollaa saumausaika. 

Astiaan ei muodostu tyhjiötä: 
1. Varmista, että liitin on liitetty oikein sekä laitteeseen että astiaan. 
2. Tarkasta, onko astian nuppi asetettu asentoon ”saumaus”. 
3. Paina kantta tai letkuliitintä tyhjiöpakkaamisen aivan alkuvaiheessa 

vuotojen estämiseksi kannentiivisteestä. 
4. Tarkasta, onko astiassa merkittäviä vaurioita tai vikoja, jos kyllä, vaihda se 

uuteen. 
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5. Tarkasta tyhjiöpakkauskoneen toiminta. 
6. Varmista, että astian reuna on riittävän puhdas. Jos kaikki edellä mainitut 

tilanteet on tarkastettu, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAITTEEN HÄVITYS 

YMPÄRISTÖNSUOJELU 
 
Tuotteen elinkaaren päätyttyä se tulisi toimittaa kierrätyskeskukseen kierrätystä 
varten. 

YMPÄRISTÖNSUOJELU ENSIN 

1. Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli   ilmaisee, ettei tätä tuotetta 
voi käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan se tulisi toimittaa hyväksyttyyn 
kierrätyskeskukseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten. 

2. Varmistamalla, että tämä laite hävitetään asianmukaisesti, voit auttaa estämään 
mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua laitteen 
epäasianmukaisesta käsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen 
kierrätyksestä saat paikallisilta kunnallisilta viranomaisilta tai jätehuoltoyhtiöltä. 
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