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Dette er advarselssymbolet. Det bruges til at advare om potentielle farer for personskade.   
Overhold alle sikkerhedsmeddelelser, der følger efter dette symbol, for at undgå mulig skade eller død.

Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte 
fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de 
er under opsyn eller er blevet instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde, og 
de forstår de farer, brugen involverer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og 
brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn. 

Sikkerhedsoplysninger
Vigtige sikkerhedsoplysninger

BFP

Risiko for elektrisk 
stød

Klasse II-udstyr Læs 
betjeningsvejledningen

Risiko for brand Kun til indendørs 
brug

Skal opbevares 
utilgængeligt for børn

Beskyttelse mod 
tilbageløb

Generelt symbol for 
genbrug

Kortslutningssikker, 
isoleret transformer

Switch-mode 
strømforsyning

Separat 
forsyningsenhed

Denne brugsanvisning inkluderer information om reguleringsmodel(ler): RVF-Y1
GEM DISSE ANVISNINGER
ADVARSEL: Når du bruger et elektrisk apparat, skal de grundlæggende forholdsregler altid 
følges, herunder følgende:
LÆS ALLE ANVISNINGER FØR BRUG
ADVARSEL: For at nedsætte risikoen for person- og produktskade skal du læse og følge 
sikkerhedsanvisningerne, inden du installerer, anvender og vedligeholder din robot.



• Anvend ikke i ekstremt varme eller kolde 
miljøer (under -5˚C/23˚F eller over 
40˚C/104˚F).

• Hold hår, løstsiddende tøj, fingre og 
alle kropsdele væk fra åbninger og 
bevægelige dele.

• Anvend ikke apparatet i et rum, hvor 
babyer eller børn sover.

• Anvend ikke apparatet på våde overflader 
eller overflader med stående vand.

• Lad ikke apparatet opsamle store 
objekter som sten, store papirstykker eller 
ethvert andet objekt, der kan tilstoppe 
apparatet.

• Anvend ikke apparatet til at opsamle 
brændbare eller sprængfarlige 
materialer, såsom benzin eller printer-/
kopimaskineblæk, og anvend ikke i 
områder, hvor de kan være.

• Anvend ikke apparatet til at opsamle 
brændende eller rygende materialer, 
såsom cigaretter, tændstikker eller andet, 
der kan forårsage brand.

• Sørg for ikke at skade ledningen. Undlad 
at bære eller trække apparatet eller 
ladestationen i ledningen, at bruge 
ledningen som bærehåndtag, lukke 

GENERELT

ADVARSEL
• Apparatet skal anvendes i 

overensstemmelse med brugsanvisningen. 
iRobot er ikke ansvarlig for person- eller 
ejendomsskader som følge af forkert 
brug.

• Brug kun den ladestation af model 
ADH-N1, der fulgte med apparatet, til at 
genoplade batteriet.

• Forsyningens terminaler må ikke 
kortsluttes.

• Kontrollér, at spændingen i stikkontakten 
passer til den spænding, der er angivet på 
ladestationen.

• KUN til INDENDØRS brug. Anvend ikke 
apparatet i udendørs, kommercielle eller 
industrielle miljøer.

• Anvend ikke apparatet i områder med 
tændte lys eller skrøbelige objekter.

ADVARSEL: Angiver en farlig situation, der kan resultere i død eller 
alvorlig skade. 

FORSIGTIG: Angiver en farlig situation, der kan resultere i mindre 
eller moderat skade. 

BEMÆRK: Angiver en farlig situation, der kan resultere i skade  
på ejendom.DA



med apparatet fra fabrikanten. Batterier, 
som ikke kan genoplades, er forbudt at 
anvende. 

• Fjern apparatet fra ladestationen og sluk 
for apparatet, før batteriet fjernes.

• Brugte batterier skal fjernes fra apparatet 
og bortskaffes på sikker vis.

• Brugte batterier skal bortskaffes i 
overensstemmelse med lokale love og 
bestemmelser.

• Ledningen skal ikke repareres eller blive i 
brug, hvis den er beskadiget eller defekt.

• Brænd ikke apparatet, heller ikke hvis det 
er voldsomt beskadiget. Batterierne kan 
eksplodere ved afbrænding.

• Du må ikke oplade andre iRobot-robotter 
med den medfølgende Home Base-
ladestation.

FORSIGTIG
• Ryd det område, der skal gøres rent. 

Fjern ledninger og små objekter, som 
kan blive viklet ind i apparatet, fra gulvet. 
Tæppefrynser skal stoppes ind under 
tæppet, og effekter som gardiner og duge 
skal løftes væk fra gulvet.

en dør hen over ledningen eller trække 
ledningen rundt om skarpe kanter eller 
hjørner. Kør ikke apparatet hen over 
ledningen. Hold ledningen væk fra varme 
overflader.

• Anvend ikke med en beskadiget ledning 
eller stik. Anvend ikke apparatet eller 
ladestationen, hvis det/den ikke virker, 
som det/den skal, er blevet tabt, skadet, 
efterladt udenfor eller har været i kontakt 
med vand. Apparatet skal repareres af 
fabrikanten eller dennes serviceudbyder 
for at undgå skader.

• Hvis ledningen er beskadiget, skal den 
udskiftes af fabrikanten eller dennes 
serviceudbyder for at undgå skader.

• Stikket skal fjernes fra stikkontakten, 
før ladestationen rengøres eller 
vedligeholdes.

• SLUK for stikkontakten, inden apparatet 
rengøres eller vedligeholdes.

• Robotten indeholder batterier, som kun 
kan udskiftes af faglærte personer. Hvis 
batteriet skal udskiftes eller fjernes, skal 
du kontakte vores kundeservice.

• Brug kun det originale genopladelige 
batteri og den ladestation, der fulgte 
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• Placer ikke objekter i enhedens 
indsugning. Anvend ikke, hvis 
indsugningen er blokeret. Hold 
indsugningen fri for støv, nullermænd, 
hår eller andet, der kan reducere 
luftgennemstrømningen.

BEMÆRK
• Batteriet skal fjernes og bortskaffes i 

overensstemmelse med lokale love og 
bestemmelser, før apparatet genbruges 
eller bortskaffes.

• Brug ikke batterier, som ikke kan 
genoplades. Brug kun det genopladelige 
batteri, som fulgte med produktet. Hvis 
batteriet skal udskiftes, kan du købe et 
identisk iRobot-batteri eller kontakte 
iRobots kundeservice for at få alternative 
batterimuligheder. 

• Hvis robotten ikke skal bruges i længere 
tid, skal den oplades fuldt og SLUKKES før 
opbevaring, og ladestationen skal tages 
ud af stikkontakten.

• Tag ladestationen ud af stikkontakten, hvis 
den ikke skal bruges i længere tid.

• Brug ikke enheden uden korrekt monteret 
støvbeholder og/ eller filtre.

• For at overholde krav i forbindelse med 
RF-eksponering bør der opretholdelses en 
adskildelsesafstand på 20 cm eller mere 
mellem denne enhed og personer, når 
enheden bruges.For at sikre compliance 
anbefales anvendelse under denne 
afstand ikke. Antennen, der bruges til 
denne sender, må ikke være forbundet til 
andre antenner eller sendere.

• For at deaktivere wi-fi-modulet 
på Roomba Combo, skal robotten 
være tændt. Placer robotten på 
ladestationen, og sørg for, at robottens 
og ladestationens opladningskontakter 
har kontakt med hinanden. Tryk på 
CLEAN-knappen på robotten, og hold 
den nede i 20 sekunder, indtil Roomba 
Combo afgiver tre bip. For at aktivere 
wi-fi-modulet på Roomba Combo, skal 
robotten være slukkes og derefter tændes. 
Wi-fi-modulet tændes, når Roomba 
Combo genstartes.

DA



Specifikationer

* Tekniske og designmæssige specifikationer kan ændre sig, da vi fortsat forbedrer produktet.

Wi-Fi-modulets udgangseffekt er mindre end 100 mW.

Model RVF-Y1, Roomba Combo™

Nominel indgang 12 V - 0,8 A

Ladestation, model ADH-N1

Nominel 
indgangsspænding 100-240 V AC Nominel udgangsspænding 20 V DC

Nominel udgangsstrøm 0,8 A Nominel effekt 25 W 

Frekvensbånd 2412-2472 MHz

Maksimal  
EIRP-udgangseffekt 19,7 dBm (95,1 mW) ved 2405 MHz

Elforbrug i slukket tilstand Mindre end 0,5 W

Elforbrug i standbytilstand 
med netværk Mindre end 2,0 W

DA
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Set oppefra

Om din Roomba Combo™-robotstøvsuger og gulvmoppe

Under dækslet

Knapper og indikatorer

Dæksel

LiteTouch®-sensor

Udløserknap til 
vandbeholder

Statusindikator

Wi-Fi-indikator

CLEAN-knap

Tænd/sluk-knap

RESET-knap

Støvbeholder  
og filter

Rengøringsværktøj 
med flere 
anvendelsesmuligheder

Set nedefra

Trappesensor

Trappesensor

Trappesensor

Opladningskontakter

Sidebørste Sidebørste

Hovedbørste 

Hjul

Styrehjul
Batteriklap

Vandbeholder
Bagerste hjul

Vandudgange
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Avanceret gulvvasksystem

Vaskbar 
mikrofiberrengøringsklud

Rengøringskludholder

Vandbeholder

Vandindgang

Home Base-ladestation

IR-sensorrude

Opladningskontakter

Støvbeholder og filter

Sponge-filter

High Performance-filter

Støvbeholder- 
håndtag

Støvbeholderlås

Præ-filter
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• Sørg for at sætte robottens tænd/ 
sluk-knap på ON før opladning.  
“I” = tænd, “O” = sluk

• Placer robotten på ladestationen, og sørg for, at robottens og 
ladestationens metal-opladningskontakter har kontakt med 
hinanden. 

• Fjern overskydende vand fra vandbeholderen, og fjern holderen til 
rengøringskluden før du oplader din robot.

• Det er bedst, at lade robotten være TÆNDT og i opladeren i stedet 
for SLUKKET, når den ikke gør rent.

• Hvis robotten skal opbevares i længere tid, skal den oplades fuldt og 
SLUKKES, og ladestationen skal tages ud af stikkontakten. 

Placering af Home Base-ladestationen

Placer ladestationen ind mod en væg på et jævnt gulvunderlag. 
Sørg for at holde det umiddelbare område rundt om 
ladestationen, 1,5 m foran og 0,5 m på begge sider, fri for 
effekter og reflekterende overflader.

Opladning

Opsætning af din Roomba Combo™-robotstøvsuger og gulvmoppe

CLEAN-knap lyser ved opladning

Blinkende: Opladning

Slukket: Fuldt opladet

God Wi-Fi®-dækning

*Objekter er ikke i korrekt 
målestoksforhold.

1,5 m foran

0,5 m  begge 
sider

0,5 m begge 
sider

 Bemærk: Oplad din robot i mindst 4 timer, før den bruges første gang.
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Fjern alle forhindringer fra området, før du påbegynder rengøringen.

Forberedelse af hjemmet

Før du anvender robotten 
på et område nær et mindre 
tæppe eller et kortluvet 
tæppe med frynser, bør du 
stoppe frynserne ind under 
selve tæppet.

Fjern eventuelle forhindringer 
fra gulvet før rengøringen. 

Anvend ikke robotten på 
overflader med stående vand. 
Hvis der er kommet vand ind i 
robotten, skal den repareres af 
iRobot for at undgå skader.

1

2

3

iRobot Home-app

 Bemærk: 5,0 GHz Wi-Fi er ikke kompatibelt med denne robot.

Download iRobot Home-appen, og forbind den  
til Wi-Fi ®

•  Følg den trinvise guide til, hvordan du konfigurerer og bruger din 
Roomba Combo™-robotstøvsuger og gulvmoppe. 

•  Tilpas robottens indstillinger. Du kan styre støvsugerens sugekraft 
og moppens vandudledning i appen.

•  Indstil et automatisk rengøringsprogram.
•  Brug Spot-rengøring for at få din robot til at rengøre bestemte 

områder.
•  Link til dine smart home-konti for at aktivere stemmestyring af  

din robot.
•  Se tips, tricks og svar på ofte stillede spørgsmål, herunder 

hvordan du parrer din Roomba Combo™-robotstøvsuger og 
robotgulvmoppe med andre smart-enheder. 



5        Få mere information på global.irobot.com

DA

Rengøring

• For at sikre bedste resultat anbefales det at lade vandbeholderen 
blive på robotten, når den gør rent, selvom der ikke skal  
vaskes gulv.

• Når der startes et rengøringsjob, vil indikatorlyset blinke for at 
indikere den valgte rengøringsnavigation. Når navigation i lige 
linje er valgt, vil indikatorlyset blinke fra venstre til højre. Når reaktiv 
rengøringsnavigation er valgt, vil indikatorlysene blinke samtidig.

• Robottens CLEAN-knap holder op med at lyse, når robotten  
har været sat på pause i mere end 10 minutter. Tryk på  
CLEAN-knappen for at vække robotten.

• Efter et rengøringsjob, eller når den har brug for at lade op,  
vender robotten tilbage til ladestationen.

Bare tryk på CLEAN

Tryk for at starte/pause/
genoptage

Tryk to gange for at skifte  
mellem rengøringsmønstre

Spot-rengøring

Din robot har en Spot-rengøringstilstand, som kan aktiveres via 
iRobot Home-appen. Det er anvendeligt på et område med 
meget koncentreret snavs eller støv. I Spot-rengøringstilstand 
bevæger robotten sig udad i en spiral på cirka 0,6 meter, 
hvorefter den bevæger sig indad igen i en spiral mod det punkt, 
hvor den startede.
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Når der er valgt rengøringsnavigation i lige linje:

• Din robot udfører automatisk ruteplanlægning, mens den gør rent. 
Hvis din robot bliver sat på pause undervejs, vil den rekonfigurere 
ruten og starte forfra.

• Din robot kan holde midlertidigt pause for at lave ny beregning 
af rengøringsruten. Dette er helt normalt. Pausens hyppighed og 
længde afgøres af rummets kompleksitet.

• Hvis rengøringsområdet indeholder både nøgne gulve og tæpper, 
bør der opsættes barrierer (f.eks. en lukket dør) mellem forskellige 
gulvtyper, og rengøringsmønstrene indstilles derefter. Hvis begge 
gulvtyper skal rengøres i samme rengøringscyklus, skal der vælges 
reaktiv rengøringsnavigation.

Valg af rengøringsnavigation
Din robot har 2 rengøringsmønstre at vælge mellem for 
effektiv rengøring af forskellige gulvtyper. Du kan skifte mellem 
rengøringsmønstre ved at trykke to gange på CLEAN-knappen 
eller via iRobot Home-appen. 

Vælg reaktiv 
rengøringsnavigation, hvis 
der skal gøres rent på tæpper. 
Robotten gør rent i et vilkårligt 
mønster af lige linjer og skifter 
retning, når den møder en 
forhindring.

Rengøringsnavigation i lige linje  
er robottens standardmønster og 
bør vælges til nøgne gulve. Robotten 
planlægger den mest effektive rute, 
gør rent i et lige frem-og-tilbage-
mønster, vender tilbage for at gøre 
oversete steder rent og rengør så 
langs vægge, før den afslutter sin 
rengøringscyklus. 

Hvis holderen til rengøringskluden 
og rengøringskluden er monterede, 
vil robotten automatisk vælge dette 
mønster.
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Kom vand og 
rengøringsmiddel (valgfrit) 
i vandbeholderen.

Monter rengøringskluden og 
holderen til rengøringskluden. 
Monter vandbeholderen.

Din robot har et valgfrit moppesystem, der anvender 
en vaskbar mikrofiberrengøringsklud og en holder til 
rengøringskluden, der sættes på en vandbeholder. Den 
vaskbare rengøringsklud mopper automatisk gulvet.
• Der kan forekomme overskydende vand i 

vandbeholderen som følge af kvalitetsafprøvning.

• Fjern overskydende vand fra vandbeholderen, og fjern 
holderen til rengøringskluden, før du gør rent på tæpper. 
Husk at udskifte den tomme vandbeholder.

• Når du anvender moppesystemet, skal du folde 
tæppekanter ind under sig selv, så robotten går udenom 
tæppet.

• Fjern overskydende vand fra vandbeholderen, og udskift 
beholderen, når robotten er færdig med at vaske gulv.

• Fjern overskydende vand fra vandbeholderen, og fjern 
holderen til rengøringskluden, før du oplader din robot.

• Hvis du ønsker vådere gulvvask, kan du fugte 
rengøringskluden, før du monterer den på holderen.

Moppesystem
1 2

Rengøringsmiddel

Ved gulvvask kan du tilsætte 
Braava jet® Hard Floor 
Cleaning-rengøringsmiddel 
i vandbeholderen, før du 
tilsætter vand. Dette produkt 
er et koncentrat.

Vigtigt: Se hjælpesektionen i iRobot Home-appen for en liste 
med rengøringsmidler, der er sikre at bruge, og som ikke 
skader din robot.

 Bemærk: Når robotten har moppetilbehøret monteret, vil kun 
rengøringsnavigation i lige linje være tilgængelig.

4 capfuls 
per tank

Retail: Full size
(Sold separately)

4 hættefulde pr 
vandbeholder

Detail: Fuld 
størrelse  

(Sælges separat)
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Hvis robotten registrerer et problem og har brug for din assistance, udsender den alarm-biplyde, og indikatorlyset lyser.

Alarmlyd Statusindikatorlys Problem Løsning

/ Blinker to gange og slukker, når 
robotten bliver TÆNDT. Lavt batteriniveau TÆND robotten. Placer manuelt robotten i ladestationen 

til opladning.

Et bip Blinker RØDT. Funktionsfejl på hjul Rengør og fjern hår og snavs fra hjulene.

To bip Blinker RØDT. Funktionsfejl på hovedbørste Rengør og fjern hår og snavs fra hovedbørsten.

Tre bip Blinker RØDT.

Funktionsfejl på hjul
Vend robotten om, og tryk hjulene ned, mens du lytter 
efter en klikkende lyd. Kontakt kundeservice, hvis du ikke 
hører dem klikke.

Er stødt på en fejl under rengøringen og stopper Fjern manuelt enhver forhindring og genstart robotten.

Fire bip Blinker RØDT. Funktionsfejl på støvbeholder Fjern og geninstaller støvbeholderen. Hvis robotten stadig 
udsender alarmlyden, skal du kontakte kundeservice.

Fem bip Blinker RØDT. Lavt batteriniveau Anbring robotten på ladestationen til opladning.

Seks bip Blinker RØDT. Funktionsfejl på sidebørste Rengør og fjern hår og snavs fra sidebørsten.

Syv bip Blinker RØDT. Funktionsfejl på trappesensor Fjern støv og snavs fra trappesensorerne.

Fejlfinding

Du kan finde mere support og instruktionsvideoer i iRobot Home-appen.
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Tømning af støvbeholder

Pleje og vedligeholdelse
Anvisninger til pleje og vedligeholdelse
For at sikre, at din robot gør bedst muligt rent, skal du udføre 
procedurerne på de følgende sider. Et rengøringsværktøj med 
mange anvendelsesmuligheder medfølger for let vedligeholdelse. 
Vær forsigtig. Rengøringsværktøjet har skarpe kanter.

Der er flere instruktionsvideoer i iRobot Home-appen. Hvis du 
bemærker, at robotten samler mindre snavs op fra gulvet, skal  
du tømme støvbeholderen, rense filtrene og rengøre børsterne.

Bemærk: iRobot producerer forskellige reservedele og 
komponenter. Hvis du har brug for yderligere oplysninger 
om reservedele, skal du kontakte iRobot-kundeservice.

Del Vedligeholdelses- 
frekvens

Udskiftnings-
frekvens

Støvbeholder, 
vandbeholder 
og holder til 
rengøringsklud

Efter hver brug

Rengøringsklud Efter hver brug Efter 50 vaske

Sponge-filter/High 
Performance-filter

En gang om ugen  
(to gange om ugen, 
hvis du har kæledyr)

Hver 4.-6. måned

Hovedbørste En gang om ugen Hver 6.-12. måned

Sidebørste En gang hver anden 
uge Hver 3.-6. måned

Styrehjul, trappesensor, 
støddæmper og 
opladningskontakter

En gang om ugen

Åbn robottens dæksel og 
fjern støvbeholderen.

Åbn dør til støvbeholder.

Tøm støvbeholderen.

1

2

3

1

2

Rengøring af High 
Performance-filtret

Fjern sponge-filtret og High 
Performance-filtret.

Vigtigt: High Performance-filtret 
må ikke vaskes.

Fjern snavs ved at banke 
High Performance-filtret 
mod din skraldespand.
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1

3

2 Skyl støvbeholderen og præ-filtret 
under rindende vand.

Fjern sponge-filtret og High 
Performance-filtret fra vandbeholderen.

Vend robotten om, tryk begge 
knapper på børsterammen ned, 
og fjern børsterammen. 

Sørg for, at støvbeholderen er helt tør, før 
du monterer den igen.

Rengøring af sidebørsterne
Tag sidebørsterne af. Brug rengøringsværktøjet 
til at skære væk og fjerne hår eller snavs, der har 
samlet sig om børsterne, og tør efter med en 
ren klud.

1

2

3
Rengøring af hovedbørstenVask af støvbeholder

Bemærk: Et rengøringsværktøj med 
mange anvendelsesmuligheder medfølger 
for let vedligeholdelse. Vær forsigtig. 
Rengøringsværktøjet har skarpe kanter.

Tag hovedbørsten af. 

Brug rengøringsværktøjet til at skære 
væk og fjerne hår, der har samlet sig 
om hovedbørsten. Rengør og fjern 
hår og snavs, der har viklet sig ind i 
hovedbørsten. 

Vigtigt: High Performance-filtret må 
ikke vaskes. Fjern filteret, før du vasker 
støvbeholderen.
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Tør støddæmperen af med børsten på rengøringsværktøjet.

Tør trappesensorerne af med rengøringsværktøjets børste 
for at sikre deres effektivitet.

Andre komponenter
Brug rengøringsværktøjet til at skære væk og fjerne hår, der 
har samlet sig om styrehjulet.

Aftør opladningskontakterne på robotten og ladestationen med en 
ren, tør klud for at sikre deres effektivitet.
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Rengøring af moppesystemet
Når robotten har afsluttet gulvvasken, skal du tage 
vandbeholderen af robotten og rengøre vandbeholderen, 
rengøringskluden og holderen til rengøringskluden.

Tryk på knappen til frakobling af vandbeholderen, og træk 
for at fjerne vandbeholderen.

Fjern holderen til rengøringskluden og rengøringskluden. 

Vask rengøringskluden og placer den på en jævn 
overflade for at tørre. 

Tøm vandbeholderen for overskydende vand.

Tør vandbeholderens yderside af med en tør rengøringsklud 
og lad den tørre fladt. Opbevar ikke i direkte sollys.

1

2

3

4

5
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USA og Canada
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til din Roomba Combo™-
robotstøvsuger og robotgulvmoppe, beder vi dig kontakte iRobot, før 
du kontakter en forhandler.

Vi henviser til global.irobot.com , hvor der findes supporthjælp, ofte 
stillede spørgsmål og oplysninger om tilbehør. Disse oplysninger 
findes også i iRobot Home-appen. Hvis du har behov for mere hjælp, 
kan du ringe til vores kundeservice på (877) 855-8593.

iRobot åbningstider hos vores kundeservice i USA
• Mandag til fredag, kl. 9.00-21.00 lokal tid

• Lørdag og søndag, kl. 9.00-18.00 lokal tid

Uden for USA og Canada 
Gå til global.irobot.com for at: 

• Få mere at vide om iRobot i dit land

•  Få hjælp og tips til at forbedre ydelsen på din Roomba Combo™-
robotstøvsuger og robotgulvmoppe

• Få svar på spørgsmål

• Kontakt dit lokale supportcenter

iRobot Kundeservice
iRobot Corporation erklærer hermed, at denne 
robotstøvsugermodel, RVF-Y1, overholder EU-
direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst med EU-
overensstemmelseserklæringen findes på denne 
internetadresse: www.irobot.com/compliance.

Kemisk informationsrapport med SVHC (særligt bekymrende stoffer) 
pr. EU-forordning EU 1907/2006 kan findes her: www.irobot.com/
compliance.

Produkter, der er mærket med dette symbol, kan ikke 
bortskaffes som usorteret kommunalt affald. Som slutbruger 
er det dit ansvar at bortskaffe apparatet, når det ikke længere 
virker, på en miljømæssigt forsvarlig måde. Det vil sige:

(1) returnere det til distributøren/forhandleren, du har købt 
produktet af, eller

(2) aflevere det på et autoriseret opsamlingssted.

Korrekt bortskaffelse af dette produkt vil spare på kostbare 
ressourcer og forebygge potentielt negative påvirkninger 
af sundhed og miljø, som kunne forekomme ved uforsvarlig 
affaldshåndtering. Kontakt din lokale affaldsmyndighed 
for flere oplysninger om det nærmeste, autoriserede 
opsamlingssted. Der kan forekomme afgifter ved ukorrekt 
bortskaffelse af denne slags affald, i overensstemmelse med 
landets gældende lovgivning. Flere oplysninger kan findes her:
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm

Lovgivningsmæssige oplysninger
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