






























































SERWIS KONTAKT:

serwis@megabajt.com.pl

Producent:
Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumen-
tach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odp-
adami. Zużyty sprzęt może zawierać substancje posiadające właściwości trujące i rakotwórc-
ze, niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi, ponadto zatruwające glebę oraz wody gruntowe. 
Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki 

w celu właściwego jego przetworzenia. Więcej informacji na temat punktów utylizacji urządzeń można 
uzyskać od władz lokalnych, firm utylizacyjnych oraz w miejscu zakupu tego produktu. Gospodarstwo 
domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w 
tym recyclingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie 
wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne. 

The symbol of a crossed-out wheeled bin placed on electronic or electrical equipment, its packaging 
or accompanying documents means that the product may not be thrown out together with other waste. 
Used equipment may contain substances with toxic and carcinogenic properties, hazardous to human 
health and life, and poisoning the soil and groundwater. It is the user’s responsibility to hand over the 
used equipment to a designated collection point for its proper processing. For more information on 
recycling of electronic and electrical equipment, please contact your local authorities, waste disposal 
services and the place where you purchased this product. The household plays an important role in 
contributing to the reuse and recovery of secondary raw materials, including recycling, waste equipment. 
At this stage, attitudes are formed that affect the preservation of the common good, which is a clean 
natural environment.


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16
	Strona 17
	Strona 18
	Strona 19
	Strona 20
	Strona 21
	Strona 22
	Strona 23
	Strona 24
	Strona 25
	Strona 26
	Strona 27
	Strona 28
	Strona 29
	Strona 30
	Strona 31
	Strona 32

