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Euroseal® Infinity 

 

 

 

Vážený pane nebo paní, 

 

nejprve bychom vám rádi poděkovali za zakoupení svářečky přístroje Euroseal ® Infinity. 

 

Pokud požadujete další informace nebo máte jakékoli dotazy týkající se provozu a používání tohoto zařízení, 

neváhejte nás kontaktovat. 

 

Vezměte prosím na vědomí, že pro zajištění správného používání přístroje si musíte před uvedením přístroje 

do provozu pečlivě přečíst tento návod. Naše zařízení je navrženo v souladu s platnými bezpečnostními 

normami a nepředstavuje pro uživatele žádné riziko za předpokladu, že budou dodrženy všechny pokyny. 

Vezměte prosím také na vědomí, že společnost Euronda S.p.A. odmítá veškerou odpovědnost za nesprávné 

nebo nedostatečné interpretace překladů této příručky: v případě sporu se použije pouze příručka napsaná v 

italském jazyce. 

 

I když vám přejeme úspěch ve vaší práci, připomínáme vám, že reprodukce této příručky je zakázána a že 

technické komponenty mohou být změněny bez předchozího upozornění kvůli našemu probíhajícímu 

technickému výzkumu. 

 

 

 

 

EURONDA S.p.A. 
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Úvod 
 

OBECNÉ POZNÁMKY K DODÁNÍ 
 

Při dodání přístroje zkontrolujte stav obalu (uchováte obal pro budoucí použití). 
 
Otevřete obal a zkontrolujte, zda: 
- dodávaný přístroj odpovídá technickým specifikacím; 
- nejsou tu žádné zjevné známky poškození. 
 
V případě poškození nebo chybějících dílů neprodleně informujte buď přepravce, prodejce nebo Euronda 
S.p.A. 
 
Všechny rozměry uvedené v této příručce nejsou závazné. 
 
Nákresy a další zasílané dokumenty týkající se tohoto stroje jsou majetkem společnosti Euronda S.p.A., která 
si vyhrazuje veškerá práva. Nemohou být zpřístupněny třetím stranám. 
 
Je zakázáno reprodukovat celý text nebo ilustrace nebo jejich část. 
 

OBECNÉ POKYNY 
 
Účelem této příručky je poskytnout pokyny k: 
- správná instalaci; 
- bezpečné a účinné používání přístroje; 
- běžná údržba. 
 
Přístroj musí být používán v souladu s postupy obsaženými v příručce a pouze k účelu, pro který byl určen. 
 
Pozor 
• Zamýšlená ochrana by mohla být ohrožena, pokud je přístroj používán jinými způsoby, než které 

specifikuje výrobce. 
• Používejte pouze originální napájecí kabel dodávaný s přístrojem. 
• Podle článku 33 nařízení 1907/2006 (REACH) tímto potvrzujeme, že topné těleso přístroje obsahuje 

kyselinu boritou CAS č. 10043-35-3. Tato látka však nemůže vstoupit do kontaktu s uživatelem nebo 
sterilizovanými nástroji, protože je utěsněna uvnitř topného tělesa. Proto neexistují žádná související 
rizika nebo zvláštní bezpečnostní opatření, která by bylo třeba zavést při běžném používání.  

 
Provozovatelem je osoba, která přístroj fyzicky používá k účelu, pro který byl určen. 
Odpovědným orgánem je osoba nebo skupina odpovědná za používání a běžnou údržbu přístroje a za 
školení obsluhy. Odpovědný orgán je právně odpovědný za instalaci, provoz a používání přístroje. 
 
Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli problémy s provozem nebo poškození způsobené přístrojem, pokud 
je nesprávně používán nebo není řádně udržován.. 
 
Účel použití: Tato příručka je nedílnou součástí výrobku a musí být uchovávána v blízkosti přístroje pro 
rychlou a snadnou konzultaci. Přístroj je určen pouze k použití pouze odbornými a kvalifikovanými osobami. 
Přístroj smí být používán pouze k určenému účelu. 
 
EUROSEAL® Infinity: přístroj se používá k utěsnění rolí a sáčků vyrobených z laminovaného 
papíru/polyethylenu pro balení sterilizovaných nástrojů používaných v lékařském, veterinárním, 
podologickém a tetovacím sektoru. 
 
Nevhodné pro role jiných materiálů. 
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VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ 
 
Bezpečnostní symboly na zařízení: 

Symbol Popis 

 
POZOR: HORKÝ POVRCH 

 
Štítek přístroje nese symboly, jejich význam je uveden níže. 
 

TYPOVÝ ŠTÍTEK 
Typový štítek ukazuje hlavní údaje a vlastnosti přístroje. 
Tyto informace jsou nezbytné k identifikaci přístroje při objednávání náhradních dílů a/nebo při vyžádání 
dalších informací. Informace uvedené na následujícím obrázku se mohou změnit. 
 

  
 
 

Symbol Popis 

SN 
"SÉRIOVÉ ČÍSLO" 
Za symbolem musí následovat sériové číslo výrobce. Sériové číslo musí sousedit se 
symbolem. 

 

"DATUM VÝROBY" 
 Symbol musí být doprovázen rokem. Rok se musí skládat ze čtyř číslic. 

 
"UPOZORNĚNÍ, PŘEČTĚTE SI NÁVOD K POUŽITÍ" 

 

Symbol na přístroji znamená, že musí být zlikvidován jako "tříděný odpad". 

 
V příručce jsou navíc symboly sousedící s popisem nebo poznámkou atd. Tyto symboly jsou určeny k tomu, 
aby čtenáře upozornily na konkrétní poznámku nebo vysvětlení. Jejich významy jsou vysvětleny níže. 
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Symbol Popis 

 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE. 
Tento symbol slouží k upozorní čtenáře na obzvláště důležité pojmy pro bezpečnost 
obsluhy. 

 

INFORMACE A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
Tento symbol odkazuje na obecné indikace a rady. 
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Záruka 
 
Euronda zaručuje kvalitu svého vybavení, pokud je používáno v souladu s pokyny uvedenými v této příručce 
a v souladu s podmínkami vytištěnými na záručním listu. 
 

Záruka začíná, když je přístroj registrována na webových www.euronda.com/myeuronda webových stránkách.  
Tato registrace musí probíhat v okamžiku prodeje téhož prodeji koncovému uživateli. 
 
V případě, že není registrace, použije se datum uvedené na nákupní faktuře s seriovým číslem přístroje. 
 

POZNÁMKA: Originální obal si prosím uchovejte a používejte jej pokaždé, když je třeba přístroj přepravovat. 
Použití různých obalů by mohlo poškodit výrobek během přepravy. 
   

http://www.euronda.com/myeuronda
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KAPITOLA 1 

 
1.1 - ROZMĚRY PŘÍSTROJE A BALENÍ 

 
 

 
 

Rozměry přístroje EUROSEAL® Infinity 
 
 
 
 

 

Celkové rozměry obalu: 

A = 510 mm 
B = 470 mm 
C = 240 mm 

Celková hmotnost obalu: 8 kg 
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1.2 POPIS OBSAHU 
 
 

Popis Množství 
Přístroj pro svařování sterilizačních folií 1 
Držák rolí 1 
Zarážky rolí 2 
Síťový kabel 1 
Náhradní pojistka T5A 5x20 nebo F10A 5x20 1 
Návod k použití a dokumenty 1 
Silica gel 2 
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KAPITOLA 2 
 

2.1 - INSTALACE 
 
 
 
Odstraňte obal a nainstalujte přístroj s následujícími bezpečnostními opatřeními: 
1. Umístěte svařovací přístroj na rovný povrch s dostatečným pracovním prostorem kolem ní. 
2. Neinstalujte přístroj vedle dřezů nebo něčeho podobného, aby nedošlo ke kontaktu s vodou a zkratu 

elektrického systému. 
3. Vyhněte se blízkosti zdrojů tepla. 
4. Přístroj instalujte do prostoru s normálním větráním. 
5. Ujistěte se, že přívodní kabel není ohnutý nebo zlomený až do elektrické zásuvky. 
6. Přístroj musí být umístěn tak, aby byla zástrčka přístupná. 
7. Zapojte zásuvku; přístroj je připraven k použití. 
 
 
 

2.2 - NÁVOD K MONTÁŽI NA ZEĎ (VOLITELNÁ SADA) 
 
Montáž přístroje na stěnu vyžaduje zakoupení příslušné volitelné sady a následujících pokynů uvedených 
níže. 
 
 
1) Zašroubujeme dva 6 mm šrouby do hmoždinek 

umístněných na stěně (hlava šroubu max. 
průměr 9,5 mm; dřík šroubu max. 5 mm) ve 
vzdálenosti 212 mm od sebe. 
Ujistěte se, že šrouby vyčnívají ze stěny o 14 
mm, aby bylo možné uchytit těsnicí a řezací 
stanici. 

 

 
 

 
 

 

POZOR:   
Používejte hmoždinky, které jsou vhodné pro daný typ stěny (cement, cihla, sádrokarton atd.). 
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2) Připevněte obě desky ke stroji pomocí šroubů 
dodávaných se sadou. 
 

3) Přístroj připevněte ke dvěma šroubům na stěně.  
 
Umístěte otvory přístroje na hlavy šroubů (1) a 
zatlačte dolů (2), abyste je zajistili na místě. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Vložte držák s rolemi. 
 

 

 
 

 

POZOR:  
Vložte trubku na držák role svařovacího přístroje a podle potřeby otáčejte, abyste se 
ujistili, že zub držáku role zachytí otvor na trubce. 

  

1 

2 
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KAPITOLA 3 
 

3.1 - BEZPEČNOST 
 

 

Před použitím EUROSEAL® Infiniti si pozorně přečtěte tyto bezpečnostní informace. 
Nedodržení těchto informací může způsobit nehody nebo poškození stroje. 

 
- Před použitím přístroje musí obsluha dokonale pochopit význam a funkce všech ovládacích prvků. 
- Provozovatelé musí vědět, jak uplatňovat bezpečnostní předpisy upravující používání přístroje. 
- Provozovatelé musí znát a správně interpretovat všechny údaje obsažené v této příručce a údaje použité 

na přístroj. 
- Provozovatelé nesmí provádět operace z vlastního podnětu nebo operace, které nejsou součástí jejich 

práce. 
- Odpovědný orgán musí provozovatele poučit a vyškolit, aby přístroj bezpečně používal a obsluhovat; 

zejména musí zajistit, aby informace obsažené v tomto dokumentu byly správně pochopeny. 
 

 

NIKDY NEUMISŤUJTE PRSTY DO BLÍZKOSTI TĚSNICÍ OBLASTI, KDYŽ JE 
PŘÍSTROJ ZAPNUTÝ. 
PŘI SNÍMÁNÍ TĚSNÍCÍ RUKOJETI NIKDY NEUMISŤUJTE PRSTY POD KRYT 
TĚSNICÍ OBLASTI. 
NIKDY NEUMISTÍTE PRSTY DO OBLASTI POSUVNÉ ŘEZNÉ ČEPELE. 
 
PŘÍSTROJ UDRŽUJTE NA ČISTÉM A SUCHÉM MÍSTĚ. 
 
NIKDY NEROZEBÍREJTE PŘÍSTROJ EUROSEAL®  INFINITY. VYSOKÉ NAPĚTÍ 
UVNITŘ PŘÍSTROJE JE NEBEZPEČNÉ. 
V případě, že elektrickou energii nelze odpojit, jistič dejte do polohy "VYPNUTO", a 
pokud je mimo dohled nebo dosah obsluhy údržby, umístěte na něj ceduli "Probíhá 
práce". 

 
 

 

STROJ VYČISTĚTE VLHKÝM HADŘÍKEM POTÉ, CO JSTE SE UJISTILI, ŽE 
PŘIPOJOVACÍ KABEL BYL ODPOJEN (před opětovném užitím se ujistěte, že je 
zcela suchý). NA ETIKETU NEPOUŽÍVEJTE ROZPOUŠTĚDLA. 
 
UJISTĚTE SE, ŽE SYSTÉM JE UZEMNĚN PODLE SOUČASNÝCH ZÁKONŮ V ZEMI 
INSTALACE. 
 
NEODSTRAŇUJTE ŠTÍTEK NA PŘÍSTROJI. 
 
ZKONTROLUJTE, ZDA JE PŘÍSTROJ PŘIPOJEN KE SPRÁVNÉMU ELEKTRICKÉMU 
NAPĚTÍ. 
 

 
POUŽÍVEJTE POUZE ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY. 
 
V případě poruchy provozu stroje naleznete možné příčiny v části "řešení problémů" v příručce. Pokud 
potřebujete další informace nebo je třeba přístroj opravit, obraťte se na specializované pracovníky dodavatele 
nebo technického oddělení společnosti Euronda S.p.A. 
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Upozornění 
 
-  Stroj odpovídá bezpečnostním předpisům stanoveným Standardním institutem a má dvoukolíkovou 

zástrčku, která zajišťuje, že je zařízení odolné proti nárazům. 
- K zemi je připojena pouze topná spirála, protože zbytek stroje má dvojitou izolaci. 
-  Základním bezpečnostním požadavkem je zkontrolovat kvalifikovaným personálem, zda je elektrický systém 

dostatečně uzemněn a zda je kapacita systému a zásuvek vhodná pro výkon přístroje uvedené na 
identifikačním štítku. 

 
EURONDA S.P.A. ODMÍTÁ VEŠKEROU ODPOVĚDNOST, POKUD NENÍ DODRŽENO VÝŠE 

UVEDENÉ. 
 
 

3.2 - ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ 
 
Zkontrolujte, zda napájecí napětí uvedené na štítku na boku stroje odpovídá napětí místa instalace. 
 
Přístroj musí být připojen k elektrickému systému s dostatečným napětím, které odpovídá všem normám země 
instalace. 
 
Přístroj lze napájet 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 
 

 

POZOR: 
Nelámejte napájecí kabel ani na něj nepokládejte předměty jakéhokoli druhu. 
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KAPITOLA 4 
 

4.1 - POPIS PŘÍSTROJE 
Euroseal® Infinity je nejnovější svařovací a řezací přístroj od Eurondy s nepřetržitým cyklem a konstantní 

teplotou se zaručeným těsnícím svárem 12 mm. Euroseal® Infinity je stroj s moderním, inovativním a 

ergonomickým designem, snadno použitelný a snadno se čistí, se zaoblenými konturami a opatřený držákem 

role o celkové velikosti obsaženým v minimální délce stroje. Uvnitř přístroje lze instalovat na držák rolí 100 

nebo 200 metrů sterilizační role papír / polypropylen. Nová aplikovaná technologie minimalizuje spotřebu 

energie díky kratším dobám svařování a eliminaci potřeby doby chlazení mezi jednotlivými použitími. Rovněž 

významně zvyšuje spolehlivost přístroje a zjednodušuje údržbu řezacího nože. EUROSEAL® infinity je 

postaven v souladu s předpisy EU a standardy kvality. 

TECHNICKÉ VLASTNOSTI 
Napájecí napětí 200 - 240 V  100 - 120 V 
Počet fází 1 
Frekvence 50 / 60 Hz 
Příkon 180 W 
Třída ochrany proti úrazu elektrickým proudem I 
Třída izolace IPX0* 
Pojistky 2 – 5x20mm T5A 2 – 5x20mm F10A 
 
 
 
Rozsah podmínek prostředí, 
ve kterých byla přístroj navržen pro 
provoz 

- Vnitřní použití 
- Nadmořská výška do 2000 m 
- Teplota: mezi 5°C a 40°C 
- Max. relativní vlhkost 85% 
- Maximální odchylka napětí: ± 10 % 
- Kategorie přepětí: II 
- Stupeň znečištění: 2 
- Dočasné krátkodobé přepětí  240 V + 1200 V až 5 
s 
- Dočasné dlouhodobé přepětí  240 V + 250 V po 
dobu více než 5 s 

Vypínač Jedno pólový 
Hmotnost stroje  7 kg. 
Těsnící pás 12 mm 
Typ těsnění Při konstantní teplotě mezi 170 °C a 200 °C. 
Šířka těsnící plochy 310 mm. 
Topení Jednoduché, s automatickým samočinným 

nastavením, vhodné pro všechna napětí, bez zkratu 
a postavené podle bezpečnostních standardů. 

Držák role Dvě polohy použití. 
Spotřeba energie O 30 % až 50 % méně než standardní impulsní 

těsnící stroje 
Doba chlazení Žádná prodleva mezi těsnicí operací a kdy je přístroj 

zapnutý 
Umístění pásky během těsnící fáze Lhostejný (film nad nebo pod) 
Čepel Praktická, chráněná, funkční a snadno použitelná 
Těsnící rukojeť Ergonomická rukojeť vyžadující nižší námahu 
Design Ergonomická a zaoblená 
Barevné RAL 9016, epoxidový prášek lakovaný 
Pravidelná údržba Není vyžadováno 

 
 
 
 



 

                                                                                  14                                     Euroseal Infinity_CZ_rev00-15-02-2021 
 

Euroseal® Infinity 

* První charakteristická číslice označuje, že kryt zajišťuje ochranu osob před nebezpečnými součástmi a 
brání nebo omezuje přístup osob do objektů v manipulaci s předměty; a zároveň kryt chrání zařízení před 
pronikáním cizích pevných těles. X - není deklarováno.  
Druhá číslice označuje třídu ochrany krytu proti poškození zařízení v důsledku pronikání vody do krytu. 0 - 
žádná ochrana. 
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KAPITOLA 5 
 

5.1 - NÁVOD K POUŽITÍ 
1. Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k elektrickému napájení. 
Stiskněte vypínač - A - na boku přístroje. 
LED dioda - B - v přední části přístroje bude svítit červeně po dobu zahřívání, a poté, co bude dosažena 
optimální teplota svařování, začne LED dioda blikat zeleně. 
 

B

A  
 
 
2. Vložte sterilizační folii - C - pod držák role - D -. 
Pás sterilizační folie posuňte dopředu, dokud nevyčnívá požadovaná délka. 
Role může být umístěna buď čirým filmem nahoru nebo dolů. 
 

C D
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3. Stiskněte těsnicí rukojeť. 
 
Posuňte kurzor řezného kotouče na 
druhou stranu a přestřihněte 
sterilizační folii (když je rukojeť dole). 
 
Na konci svařování se LED dioda zcela 
zčervená a stroj vydává zvuk. 
 
V tomto okamžiku je svařování 
dokončeno. 

 
  

 
 
 
 
 
 
4. Zvedněte těsnicí rukojeť. 
 
Když je rukojeť v horní poloze, led 
dioda se znovu zezelená a zvuk se 
zastaví. 
 
Vytáhněte svařenou sterilizační folii. 
 
Přístroj je připraven k dalšímu sváru 
sterilizační folie bez nutnosti čekat, až 
vychladne. 
 
 

 
 
 
 

 

POZOR: 
Pokud obsluha po dokončení sváru nezvedne těsnicí rukojeť, svařovací lišta se automaticky 
vypne, aby nedošlo ke spálení folie.  
V tomto případě bliká LED dioda a stroj vytváří přerušovaný zvuk.  
 
Jakmile je rukojeť zvednuta, svařovací lišta se automaticky znovu zapne.  
Dosažení ideální teploty trvá několik sekund a můžete pokračovat ve svařování. 
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5.2 - VODÍTKO DRŽÁKU ROLE 
 
Použití vodítka držáku role 
Dodávaná vodítka držáku rolí zabraňují nepravidelnému vypadnutí papíru ze stran během jeho odvíjení z role. 
 
Postupujte následovně: 
 
 
 
1) vložte vodítko držáku role na trubku držáku role 

mírným tlakem, abyste jej zacvakli na místo. 
 

 
 
 
 
 
2) Zatlačte vodítka držáku role co nejblíže k sobě, 

dokud neudrží sterilizační folii na svém místě. 
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KAPITOLA 6 
 

6.1 - POKYNY K ČIŠTĚNÍ 
 

 

POZOR: 
PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE ODPOJTE NAPÁJECÍ ZDROJ. 
Nedodržení může způsobit vážné zranění osob nebo vážně poškodit přístroj. 

 
 

 

UPOZORNĚNÍ: 
Před prováděním jakékoli údržby si pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny, zejména 
kap. 3 „Bezpečnost“ 

 
 

 

UPOZORNĚNÍ: 
Při výměně součástí, které přímo nebo nepřímo ovlivňují bezpečnost, je nutné používat pouze 
ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY. 

 
 

 

NEBEZPEČÍ: 
VYSOKÉ VNITŘNÍ NAPĚTÍ. 

 
 

 

POZOR: 
Před čištěním se ujistěte, že stroj vychladl.  
Při čištění stroje vezměte v úvahu polohu řezného nože. 

 
 
VŠECHNY OPERACE PRO ÚDRŽBU MOHOU VYKONÁVAT POUZE ODPOVĚDNÉ OSOBY NEBO 
TECHNICI AUTORIZOVANÍ ASISTENČNÍ SLUŽBOU EURONDA S.p.A.. 
 
 
Očistěte vnější povrchy stroje měkkým vlhkým hadříkem (nepoužívejte agresivní nebo abrazivní prostředky), 
ujistěte se, že je napájecí kabel odpojen od elektrické zásuvky. 
 

 

POZOR: 
Před zahájením práce se ujistěte, že je přístroj zcela suchý. 

 
 

6.2 - MIMOŘÁDNÁ ÚDRŽBA A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
 
Stroj nevyžaduje běžnou údržbu. 
 
VEŠKERÉ MIMOŘÁDNÉ ÚDRŽBOVÉ OPERACE SMÍ PROVÁDĚT POUZE ODPOVĚDNÝ ORGÁN NEBO 
TECHNICI POVĚŘENÍ ASISTENČNÍ SLUŽBOU EURONDA S.P.A. 
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KAPITOLA 7 
 

7.1 - ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
 
Problémy Způsobit Řešení 

 
Blikající červená LED a 
Přerušovaný zvuk  Rukojeť je ve spodní poloze  Zvedněte těsnicí rukojeť  
 
 

Led dioda desky se nerozsvítí 
několik minut po zapnutí přístroje 

 
Rozbitá elektronická deska 
 
Světlo nefunguje.   
 
Topení se nezahřívá 
 
Žádné napětí 
 
 
Spálené pojistky 
 

 
Výměna elektronické desky 
 
Výměna LED 
 
Výměna topného tělesa 
 
Počkejte a/nebo proveďte reset  
 
Zkontrolujte možné zkraty nebo 
poruchy a nahraďte je pojistkami 
stejné hodnoty  
 

 
Proces utěsnění probíhá 
normálně, ale LED zůstává 
zelená 
 

 
Mikrospínač rozbitý 

 
Výměna mikrospínače  

 
Těsnící lišta se ohřívá, ale svár je 
nepřijatelný 

 
Nedostatečný těsnící tlak 
 
 
Silikonová guma je zničena 

 
Zkontrolujte šrouby zajišťující 
podporu silikonové gumy 
 
Výměna silikonové gumy 
 

 
 
POZOR: PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE ODPOJTE NAPÁJECÍ ZDROJ.  
 
VEŠKERÉ MIMOŘÁDNÉ ÚDRŽBOVÉ OPERACE SMÍ PROVÁDĚT POUZE ODPOVĚDNÝ ORGÁN 
NEBO TECHNICI POVĚŘENÍ ASISTENČNÍ SLUŽBOU EURONDA S.P.A. 
 
NEBEZPEČÍ: VYSOKÉ VNITŘNÍ NAPĚTÍ 
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KAPITOLA 8 
 

8.1 - NÁVOD K LIKVIDACI 
 
Přístroj EUROSEAL® Infinity byl vyroben z železných materiálů, elektronických součástek  a  plastových 
materiálů. 
Pro lividaci nejsou vyžadovány žádné zvláštní operace. Nevyhazujte přístroj na nestřežené místo; odevzdejte 
jej agentuře pro likvidaci odpadu k likvidaci. 
Vždy dodržujte platné zákony upravující likvidaci materiálu v zemi použití. 

Symbol na  přístroji znamená, že musí být zlikvidován jako "tříděný odpad". 
 
Uživatel proto musí přístroj odeslat (nebo dát pokyn jiným lidem, aby přístroj poslali) do jednoho z třídících 
středisek pro sběr odpadu zřízených místními radami, nebo ji zaslat prodejci proti nákupu rovnocenné přístroje 
(pouze v Evropské unii). 
 
Tříděný sběr odpadu a následné zpracování, využití a odstraňování usnadňují výrobu zařízení využívajících 
recyklované materiály a omezují negativní účinky na životní prostředí a zdraví, které mohou být způsobeny 
nesprávným nakládáním s odpady. 
 
Zneužívající dumping ze strany uživatele bude potrestán podle zákona. 
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