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Prijímač signálu bezdrôtových komponentov Jablotron pre systémy OASiS
a viackanálové prijímače AC-8014. Návod na použitie tohto modulu je súčasťou
inštalačného návodu ústredne JA-8xK resp. prijímača AC-8014.
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a viackanálové prijímače AC-8014. Návod na použitie tohto modulu je súčasťou
inštalačného návodu ústredne JA-8xK resp. prijímača AC-8014.

Modul JA-82R vyhovuje technickým požiadavkám
ustanoveniam Nariadenia vlády SR č. 443/2001 Z.z.
19999/5/ES), ktoré sa na tento produkt vzťahujú, ak
v súlade s určením. Originál vyhlásenia o zhode nájdete na
www.jablotron.sk.
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Poznámka: Ak sa užívateľ rozhodne tohto zariadenia zbaviť, stáva sa elektoodpadom.

Poznámka: Ak sa užívateľ rozhodne tohto zariadenia zbaviť, stáva sa elektoodpadom.

Symbol
uvedený na výrobku znamená, že hoci výrobok neobsahuje žiadne
škodlivé materiály, nemožno ho miešať s komunálnym odpadom, ale je ho potrebné
odovzdať na zbernom mieste elektroodpadu. Zoznam zberných miest je dostupný na
príslušných Obvodných úradoch životného prostredia. Prípadne ho možno spätným
odberom odovzdať predajcovi pri kúpe nového zariadenia toho istého druhu.
Podmienkou vrátenia je, že odovzdávané zariadenie (elektroodpad) je v kompletnom
stave v akom bolo pri kúpe. Úlohou zberu elektroodpadu je jeho materiálové
zhodnotenie, vrátane bezpečnej a ekologickej likvidácie, ktorou sa vylúči možný
negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.
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