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1. Bezpieczeñstwo u¿ytkowania i eksploatacji

- Pod³¹czenia monitora powinien dokonaæ odpowiednio przeszkolony instalator.

- Monitor pod³¹czyæ do instalacji przy wy³¹czonym zasilaniu. Zasilanie pod³¹czyæ

po upewnieniu siê, ¿e inne po³¹czenia wykonane s¹ prawid³owo.

- Monitor powinien byæ zamontowaæ w ³atwo dostêpnym miejscu w taki sposób, aby

nie stwarza³ utrudnienia w u¿ytkowaniu lub zagro¿enia.

- Zabronione jest pod³¹czanie monitora do instalacji innej ni¿ instalacja domofonowa

wykonana zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta.

- Rozmieszczenie gniazd po³¹czeniowych i elementów regulacyjnych pokazano na

nalepce umieszczonej na tylnej pokrywie monitora.

- Monitor nie powinien byæ nara¿ony na dzia³anie wysokiej temperatury oraz wilgoci;

nale¿y chroniæ przed zalaniem wszelkimi p³ynami.

- Nie nale¿y zakrywaæ otworów w obudowie monitora, poniewa¿ mo¿e to spowodowaæ

niew³a�ciwe dzia³anie urz¹dzenia.

- Nie nale¿y wk³adaæ ¿adnych metalowych przedmiotów w otwory znajduj¹ce siê

w obudowie monitora, poniewa¿ grozi to uszkodzeniem urz¹dzenia.

- Pod³¹czenie do zacisków monitora zasilania ze �róde³ innych, ni¿ oryginalny zasilacz

jest zabronione, poniewa¿ mo¿e to doprowadziæ do uszkodzenia monitora lub

po¿aru.

- Samodzielna naprawa urz¹dzeñ wchodz¹cych w sk³ad zestawu jest zabroniona,

nastêpuje utrata gwarancji.

- Nie nale¿y trzymaæ s³uchawki wideodomofonu przy uchu i wciskaæ d�wigni
(wide³ek) w podstawie wideodomofonu lub trzymaæ s³uchawki przy uchu,
kiedy d�wigania (wide³ki) pozostaje w pozycji wci�niêtej, gdy¿ grozi to
pojawieniem siê w s³uchawce g³o�nego sygna³u wywo³ania, który mo¿e
doprowadziæ do uszkodzenia s³uchu.

2. Przeznaczenie monitora

MVC-6850 to monitor ze s³uchawk¹, pracuj¹cy w uk³adzie DUPLEX - nie jest

wymagane wciskanie ¿adnych przycisków aby prowadziæ rozmowê.

Monitor MVC-6850 dedykowany jest do cyfrowych systemów domofonowych firmy

Laskomex (CD-2501, CD-2502 i CD-3100). Wspó³pracuje on tak¿e z panelem

piêtrowym, który umo¿liwia po³¹czenia audio i wideo.

Zamiennie z panelem piêtrowym mo¿na stosowaæ kamerê kolorow¹ o poborze pr¹du

nie przekraczaj¹cym 250mA przy napiêciu zasilaj¹cym 12V DC (CAM2).

Monitor ma mo¿liwo�æ sterowania urz¹dzeniem dodatkowym takim jak napêd

bramowy, o�wietlenie itp. poprzez zwieranie zacisku zewnêtrznego do masy.
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Monitor mo¿na zasilaæ bezpo�rednio z indywidualnego zasilacza stabilizowanego

13,5V DC/1A lub z rozdzielacza sygna³u wideo CVR-2, do którego pod³¹czono

zasilacz centralny 15V DC/4A.

Centralny zasilacz umo¿liwia zarówno zasilenie rozdzielacza CVR-2 jak i 4 monitorów

podpiêtych do wyj�æ.

3. Korzystanie z monitora

W monitorze znajduj¹ siê trzy przyciski:

- Podgl¹d (  ) - w³¹czanie i prze³¹czanie podgl¹du z kamer, wy³¹czanie podgl¹du,

przed³u¿anie czasu trwania podgl¹du,

- Zamek (  ) - sterowanie elektrozaczepem

- Sterowanie (  ) - sterowanie urz¹dzeniem dodatkowym

Dodatkowo z boku po prawej stronie znajduje siê prze³¹cznik ( ) do ustalania

poziomu g³o�no�ci sygna³ów d�wiêkowych: g³o�no, cicho, wy³¹czone d�wiêki.

Z boku po prawej stronie monitora znajduj¹ siê trzy przyciski s³u¿¹ce do skokowej

regulacji jasno�ci obrazu ( ), kontrastu ( ) oraz nasycenia barw ( ).
Monitor wyposa¿ony jest równie¿ w dwukolorow¹ diodê sygnalizacyjn¹.

Rys. 1 Widok monitora MVC-6850

3.1. Po³¹czenie z panela zewnêtrznego CD-xxxx

Opisano w punkcie 4.1.
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3.2. Po³¹czenie z panela piêtrowego

Aby nawi¹zaæ po³¹czenie po wywo³aniu z panela piêtrowego nale¿y podnie�æ

s³uchawkê monitora. Mo¿na to zrobiæ w czasie dzwonienia monitora lub bezpo�rednio

po nim.

Gdy za³¹czony jest podgl¹d z kamery w panelu zewnêtrznym lub panelu piêtrowym,

to w momencie wywo³ania z drugiego �ród³a podgl¹d obrazu prze³¹czy siê

automatycznie na to �ród³o oraz nast¹pi wywo³anie sygnalizowane odpowiednim

d�wiêkiem.

Wywo³anie z drugiego �ród³a podczas gdy prowadzimy rozmowe sygnalizowane

jest w s³uchawce odpowiednim d�wiêkiem.

Odebranie drugiej rozmowy, podczas gdy prowadzimy ju¿ rozmowê, jest mo¿liwe

po prze³¹czeniu podgl¹du kamery na �ród³o, z którego monitor jest wywo³ywany

(wci�niêcie przycisku PODGL¥D). Nastêpnie je�li jest to wywo³anie z systemu CD

nale¿y na krótko (ok. 1s) wcisn¹æ wide³ki s³uchawki. Je�li wywo³anie by³o z kasetki

piêtrowej rozmowa zostanie nawi¹zana automatycznie po prze³¹czeniu podgl¹du

na t¹ w³a�nie kasetkê.

Prze³¹czanie takie nie powoduje zakoñczenia trwaj¹cego ju¿ po³¹czenia. Obie

rozmowy s¹ podtrzymywane a prze³¹czaj¹c podgl¹d pomiêdzy kamerami zmieniamy

tak¿e rozmówcê (tor audio prze³¹cza siê równocze�nie z torem video).

Podczas prowadzenia jednej rozmowy mo¿liwe jest przê³¹czanie monitora na podgl¹d

obrazu z drugiego �ród³a. Nie ma to wp³ywu na prowadzon¹ rozmowê (rozmowê

mo¿na kontynuowaæ nawet gdy podgl¹damy obraz z drugiego �ród³a).

3.3. Sterowanie elektrozaczepem.

Elektrozaczep mo¿na uruchomiæ tylko podczas aktywnego po³¹czenia wciskaj¹c

przycisk ZAMEK.

Dotyczy systemu CD:

- Wci�niêcie przycisku ZAMEK powoduje zwolnienie elektrozaczepu na czas ok. 3s

(czas ten jest sygnalizowany �wieceniem diody koloru czerwonego). Podczas

trzymania wci�niêtego przycisku ZAMEK, czas zwolnienia elektrozaczepu jest

równy czasowi trzymania przycisku.
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3.3.1 Sterowanie urz¹dzeniem dodatkowym

Sterowanie urz¹dzeniem dodatkowym odbywa siê poprzez naci�niêcie przycisku

"STEROWANIE" co powoduje zwarcie zacisku "BR" do masy na oko³o 3 sekundy

(czas ten jest sygnalizowany �wieceniem diody koloru czerwonego).

W zale¿no�ci od ustawienia monitora (patrz Instrukcja instalacji i uruchomienia pkt.3)

mo¿liwe s¹ dwa sposoby zwarcia wyj�cia zacisku BR do masy:

- przy podniesionej s³uchawce

- tylko podczas nawi¹zanego po³¹czenia

Funkcja �Szybkie wej�cie� (dostêpna w systemach CD-2502 i CD-3100)

Funkcja dostêpna jest wy³¹cznie w systemie CD w uk³adzie z wej�ciem g³ównym

i wej�ciami podrzêdnymi. Po nawi¹zaniu po³¹czenia przez osobê odwiedzaj¹c¹ przy

wej�ciu g³ównym lokator zwalnia elektrozaczep u¿ywaj¹c przycisku ZAMEK,

a nastepnie wciska na krótko wide³ki - w g³o�niku pojawi¹ siê krótkie d�wiêki

o narastaj¹cych tonach sygnalizuj¹ce aktywowanie funkcji szybkiego wej�cia.

Uwaga: Ponowne wci�niecia wide³ek spowoduj¹ sekwencyjne zmiany wy³¹czania

i w³¹czania funkcji.

Osoba odwiedzaj¹ca podchodzi nastêpnie do wej�cia podrzêdnego prowadz¹cego

do lokalu, w którym aktywowano funkcjê i wybiera jego numer. Elektrozaczep zostaje

zwolniony automatycznie (co jest sygnalizowane w monitorze seri¹ krótkich d�wiêków

oraz za³¹czeniem podgl¹du z kamery wej�cia podrzêdnego) bez konieczno�ci

ponownego nawi¹zywania po³¹czenia z lokalem.

3.4. Zakoñczenie rozmowy.

- Lokator mo¿e w dowolnym momencie zakoñczyæ rozmowê, odk³adaj¹c na wide³ki

s³uchawkê monitorze. Je¿eli nawi¹zane by³y dwa po³¹czenia, to monitor zakoñczy

je oba.

- Je�li mamy aktywne dwa po³aczênia i prowadzimy rozmowê z kasetk¹ piêtrow¹

to krótkie naci�niêcie wide³ek spowoduje zakoñczenie tej rozmowy i przej�cie do

rozmowy z systemu CD.

Dotyczy systemu CD

- Rozmowê z systemu CD mo¿e równie¿ zakoñczyæ osoba odwiedzaj¹ca wybieraj¹c

z klawiatury panela zewnêtrznego pole z symbolem C.
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- Po up³ywie ustalonego limitu czasowego rozmowa zostanie zakoñczona

automatycznie przez centralê domofonow¹. Na 10 s przed zakoñczeniem rozmowy

w g³o�nikach monitora i panela zewnêtrznego systemu CD pojawi¹ siê co 1 s krótkie

sygna³y akustyczne. Standardowo czas rozmowy wynosi 120s, jednak mo¿e on

zostaæ zmieniony przez instalatora.

3.5. Podgl¹d obrazu z kamery.

W dowolnym momencie mo¿liwe jest w³¹czenie podgl¹du z kamery w panelu

zewnêtrznym systemu CD b¹d� panelu piêtrowym(lub zamiennie kamery dodatkowej)

poprzez wci�niêcie przycisku PODGL¥D w monitorze bez podniesionej s³uchawki.

W przypadku systemu CD w³¹czenie podgl¹du mo¿liwe jest pod warunkiem, ¿e

w chwili w³¹czenia nie jest prowadzona rozmowa z innym abonentem. Zajêcie linii

sygnalizowane jest we wszystkich innych monitorach szybkim miganiem diody

sygnalizacyjnej na zielono (czerwono dla sygnalizacji �ciszonej).

Uwaga!
Warunkiem za³¹czenia podgl¹du z kamery w panelu zewnêtrznym jest w³¹czenie

ci¹g³ego sposobu zasilania kamery - parametr ustawiany przez instalatora.

Pierwsze naci�niêcie przycisku PODGL¥D uruchamia monitor i pokazuje obraz

z kamery systemu CD. Je�li nie jest to mo¿liwe (system CD jest zajêty), to za³¹czany

jest podgl¹d z panela piêtrowego lub kamery dodatkowej. W przypadku braku panela

piêtrowego lub kamery dodatkowej, na ekranie monitora widoczny jest czarny obraz.

Kolejne naci�niêcia przycisku PODGL¥D pozwalaj¹ prze³¹czaæ �ród³o obrazu

z panela zewnêtrznego na panel piêtrowy i odwrotnie.

Czas podgl¹du jest limitowany do 2 minut. Ostatnie 10 sekund limitu czasowego

sygnalizowane jest szybkim miganiem diody. Naci�niêcie przycisku PODGL¥D

podczas migania diody przed³u¿a czas podgl¹du o 60 sekund. Podgl¹d mo¿na

w ka¿dej chwili wy³¹czyæ przytrzymuj¹c d³u¿ej przycisk PODGL¥D.

3.6. Regulacja monitora.

Monitor wyposa¿ony jest w trójstopniow¹ regulacjê sygna³ów akustycznych (wywo³anie

z panela zewnêtrznego, wywo³anie z panela piêtrowego, dzwonek do drzwi).

G³o�no�æ sygnalizacji akustycznej mo¿e byæ zmieniona poprzez prze³¹cznik suwakowy

z prawego boku monitora. W pozycji górnej sygnalizacja akustyczna jest g³o�na,

w pozycji �rodkowej cicha a w pozycji dolnej sygnalizacja akustyczna jest wy³¹czona

co jest dodatkowo sygnalizowane zmian¹ koloru �wiecenia diody sygnalizacyjnej na

czerwony.
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4. Korzystanie z domofonu CD-xxxx

4.1. Nawi¹zanie po³¹czenia; prowadzenie rozmowy

Dotykaj¹c pól oznaczonych cyframi w panelu zewnêtrznym wybraæ numer lokalu.

Numer ten powinien pojawiæ siê na wy�wietlaczu. Czas pomiêdzy wprowadzeniem

kolejnych cyfr wybieranego numeru nie powinien przekroczyæ 3s. Po up³ywie tego

czasu system CD rozpocznie nawi¹zywanie po³¹czenia z numerem widocznym na

wy�wietlaczu.

Je�li podczas wybierania numeru wyst¹pi³ b³¹d, nale¿y skasowaæ b³êdny numer

dotykaj¹c pola �C� i wprowadziæ poprawn¹ warto�æ.

Pojawienie siê na wy�wietlaczu komunikatu OFF po wybraniu numeru oznacza, ¿e

numer ten nie jest obs³ugiwany przez centralê.

Z klawiatury mo¿na wybieraæ numery nie wiêksze ni¿ 999 (dla CD-2100 i CD-2500)

oraz 9998 dla CD-2501, CD-2502, CD-3000 oraz CD-3100.

Wybranie z klawiatury numeru lokalu odpowiadaj¹cego numerowi monitora powoduje

pojawienie siê w nim sygna³u wywo³ania trwaj¹cego standardowo 30 sekund oraz

obrazu z kamery umieszczonej w panelu zewnêtrznym systemu CD. Kolejne 30

sekund monitor oczekuje na odebranie po³¹czenia, po czym po³¹czenie zostaje

przerwane. Je¿eli do tego czasu podniesiona zostanie w monitorze s³uchawka (patrz

rys.1), spowoduje to zestawienie po³¹czenia umo¿liwiaj¹c prowadzenie rozmowy,

podgl¹d z kamery oraz sterowanie elektrozaczepem za pomoc¹ przycisku ZAMEK.

Czas rozmowy z systemem CD jest standardowo ograniczony w centrali do 120s.

Powy¿sze parametry czasowe mog¹ zostaæ zmienione przez instalatora systemu.

Ostatnie 10s limitu czasowego sygnalizowane jest krótkimi sygna³ami akustycznymi

co 1s.

4.2. Korzystanie z zamka szyfrowego w systemie CD

U¿ytkownicy cyfrowych systemów domofonowych mog¹ korzystaæ z zamka

szyfrowego. Numer kodu wej�ciowego jest ustalany indywidualnie dla ka¿dego

lokalu. Numer ten przekazuje instalator, mo¿e te¿ dokonaæ jego zmiany na ¿yczenie

lokatora. Lokator mo¿e te¿ zmieniæ kod samodzielnie - patrz punkt 4.4.

Aby skorzystaæ z zamka szyfrowego nale¿y:

- wybraæ na klawiaturze numer swojego lokalu - pojawi siê on na wy�wietlaczu

- wcisn¹æ na klawiaturze pole oznaczone symbolem klucza

- wprowadziæ kod wej�ciowy
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Cyfry �0� w kodzie s¹ cyframi znacz¹cymi i nie mo¿na ich pomijaæ, nawet je�li s¹ na

pierwszym miejscu!

Wprowadzenie poprawnego kodu powoduje odblokowanie elektrozaczepu.

U¿ycie kodu wej�ciowego sygnalizowane jest krótkimi sygna³ami d�wiêkowymi

w monitorze zainstalowanym w lokalu, którego kodem pos³u¿ono siê przy otwieraniu

elektrozaczepu oraz za³¹czeniem podgl¹du z kamery. W przypadku u¿ycia b³êdnego

kodu sygnalizowane to jest w monitorze dwoma d³u¿szymi sygna³ami d�wiêkowymi

oraz za³¹czeniem podgl¹du z kamery.

4.3. Korzystanie z kluczy elektronicznych w systemie CD

Aby odblokowaæ wej�cie kluczem iButton (DALLAS) nale¿y przy³o¿yæ go do czytnika

w panelu zewnêtrznym. Je¿eli odczytany z klucza numer seryjny odpowiada jednemu

z zaprogramowanych wcze�niej numerów znajduj¹cych siê w pamiêci systemu CD,

domofon zwolni zaczep.

U¿ycie klucza iButton sygnalizowane jest krótkimi sygna³ami d�wiêkowymi w monitorze

zainstalowanym w lokalu, którego kluczem pos³u¿ono siê przy otwieraniu

elektrozaczepu.

Lokator mo¿e sam rejestrowaæ kolejne klucze elektroniczne (patrz punkt 4.4) jednak

tylko przy wej�ciu prowadz¹cym do jego mieszkania. Klucze do otwierania wej�cia

g³ównego musi rejestrowaæ instalator.

4.4. Menu u¿ytkownika w systemie CD (tylko CD-2502 i CD-3100)

Menu to jest dostêpne w systemach o nazwie 2502 lub 3100. Aby sprawdziæ

z jakim systemem mamy do czynienia nale¿y wybraæ na klawiaturze panela cztery

razy przycisk 9, po chwili na wy�wietlaczu panela pojawi siê nazwa systemu,

a nastêpnie wersja oprogramowania.

Korzystaj¹c z klawiatury panela zewnêtrznego (dotyczy wej�cia podrzêdnego) lokator

mo¿e zmieniæ niektóre parametry pracy wideodomofonu takie jak:

- ton wywo³ania,

- g³o�no�æ wywo³ania,

- liczba dzwonków,

- kod zamka szyfrowego,

- zarejestrowaæ nowe klucze elektroniczne.
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Aby dokonaæ zmian lokator musi aktywowaæ menu u¿ytkownika. Potrzebna jest

do tego pomoc osoby znajduj¹cej siê w mieszkaniu.

Uruchomienie menu u¿ytkownika:

a) Nawi¹zaæ po³¹czenie z lokalem (tylko z panela podrzêdnego).

b) Wcisn¹æ przycisk ze znakiem klucza i wci¹¿ trzymaj¹c poprosiæ osobê

w mieszkaniu, aby piêciokrotnie wcisnê³a w monitorze przycisk ZAMEK.

Aktywowanie funkcji sygnalizowane jest krótkim sygna³em d�wiêkowym

w g³o�niku monitora i panela zewnêtrznego oraz chwilowym pojawieniem siê

na wy�wietlaczu panela komunikatu [OPC].

c) Zakoñczyæ rozmowê.

d) Wybraæ numer lokalu, a nastêpnie wcisn¹æ klawisz KLUCZ oraz wprowadziæ

kod zamka szyfrowego. Na wy�wietlaczu pojawi siê menu u¿ytkownika, w którym

mo¿liwa jest edycja parametrów (patrz rysunek 2).

Rys.2 Menu u¿ytkownika

[1] Pierwszy znak na wy�wietlaczu okre�la ton wywo³ania (0...7). Sygna³ wywo³ania

mo¿na zmieniaæ, wciskaj¹c klawisz oznaczony numerem [1].

[2] Drugi znak na wy�wietlaczu okre�la g³o�no�æ wywo³ania (G - g³o�ny,

N - narastaj¹cy, C - cichy, U - umiarkowany). Wybór sygna³u narastaj¹cego

ma sens przy liczbie sygna³ów wywo³ania wiêkszej ni¿ 1. G³o�no�æ zmienia

siê klawiszem [2].

[3] Trzeci znak na wy�wietlaczu oznacza liczbê dzwonków (1-8) - decyduje o tym,

jak d³ugo dzwoni unifon. Liczbê sygna³ów zmienia siê klawiszem [3].

Zmiana kodu zamka szyfrowego
Aby zmieniæ kod zamka szyfrowego nale¿y uruchomiæ menu u¿ytkownika i wybraæ

klawisz [0]. Na chwilê pojawi¹ siê komunikaty [NEU], [CODE], a nastêpnie cztery

poziome kreski, po czym nale¿y wprowadziæ nowy kod zamka szyfrowego. Nowe
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has³o nale¿y wprowadziæ dwukrotnie. Opcja zmiany kodu przez u¿ytkownika mo¿e

byæ zablokowana przez instalatora!

Rejestrowanie nowego klucza elektronicznego
W menu u¿ytkownika wybraæ numer 8, na wy�wietlaczu pojawi siê komunikat [ADD].

Do czytnika przy³o¿yæ klucz elektroniczny. Komunikat [NEU] oznacza, ¿e klucz

zosta³ zapisany w pamiêci z przypisaniem do lokalu. Je¿eli do czytnika zosta³

przy³o¿ony zarejestrowany wcze�niej klucz, na wy�wietlaczu pojawi siê komunikat

[OLD].

Wyj�cie z menu u¿ytkownika
Aby wyj�æ z edycji menu u¿ytkownika (nie wychodz¹c z ca³ej procedury) w celu

sprawdzenia dzia³ania nastaw oraz pó�niejszego dokonania ewentualnych zmian

wciskamy klawisz KLUCZ. Istnieje wówczas mo¿liwo�æ nawi¹zywania po³¹czeñ.

Aby definitywnie wyj�æ z ca³ej procedury wciskamy klawisz [C]. W tym przypadku

ponowne wej�cie do menu wymaga powtórzenia ca³ej procedury od pocz¹tku.

Po up³ywie czasu bezczynno�ci oko³o 4 minut dostêp do menu u¿ytkownika zostaje

wy³¹czony automatycznie.

5. Funkcja dzwonka

W monitorze znajduje siê generator, który mo¿e pe³niæ rolê dzwonka do drzwi.

Generator ten uruchamiany jest przyciskiem dzwonkowym pod³¹czonym do

odpowiednich zacisków w monitorze.

Wci�niêcie przycisku dzwonka powoduje wygenerowanie d�wiêku gongu. Je¿eli

przycisk dzwonka zostanie wci�niêty podczas wywo³ywania monitora, to sygna³

wywo³ania zostanie chwilowo zast¹piony d�wiêkiem gongu, a nastêpnie ponownie

w³¹czony.

Generator sygna³ów akustycznych monitora generuje trzy rodzaje sygna³ów:

- dzwonek do drzwi

- wywo³anie z panela piêtrowego

- wywo³anie z panela zewnêtrznego, podczas nawi¹zanego po³¹czenia z panelem

piêtrowym

Wszystkie sygna³y s¹ automatycznie �ciszane podczas prowadzenia rozmowy.

Uwaga: zacisków dzwonka (B1, GS) nie pod³¹czaæ do ¿adnej innej instalacji

elektrycznej, zw³aszcza sieci 230V.
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6. Konserwacja

- W przypadku zabrudzenia, monitor nale¿y czy�ciæ miêkk¹, lekko wilgotn¹ szmatk¹.

- Nale¿y unikaæ zalania wod¹ lub inn¹ ciecz¹ wnêtrza monitora, poniewa¿ mo¿e

to spowodowaæ uszkodzenie urz¹dzenia.

- Nie nale¿y stosowaæ materia³ów �ciernych, mog¹cych zarysowaæ powierzchniê

obudowy.

- Do czyszczenia nie nale¿y stosowaæ benzyny ani ¿adnych rozpuszczalników

i silnych detergentów, poniewa¿ mog¹ one spowodowaæ uszkodzenie lub

odbarwienie powierzchni.

7. Dane techniczne

Zasilanie:                      13,5V DC/ 1A

Przek¹tna ekranu:         2,36�

Stopieñ ochrony:           IP30

Temperatura pracy:       ( 0 � 70) °C

Wymiary:                       270x80x50 mm
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Produkt zosta³ oznaczony symbolem przekre�lonego kosza, zgodnie

z  europejsk¹ dyrektyw¹ 2002/96/WE o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym

i elektronicznym. Po jego zu¿yciu lub zakoñczeniu u¿ytkowania nie mo¿e

byæ umieszczony wraz z innymi, zwyk³ymi odpadami pochodz¹cymi

z gospodarstw domowych. U¿ytkownik produktu jest zobowi¹zany do

oddania go prowadz¹cym zbieranie zu¿ytego sprzêtu elektrycznego

i elektronicznego, jak lokalne zbiórki, sklepy, punkty wytypowane przez

producenta oraz odpowiednie gminne jednostki zbierania odpadów.

WSKAZÓWKI DOTYCZ¥CE OCHRONY �RODOWISKA

Lista punktów zbierania zu¿ytego sprzêtu firmy LASKOMEX dostêpna jest na

www.laskomex.com.pl lub pod nr telefonicznym 42 671 88 68.

Opakowanie produktu nale¿y usuwaæ zgodnie z przepisami ochrony �rodowiska.

Pamiêtaj!
Selektywne przekazywanie do utylizacji zu¿ytego sprzêtu elektrycznego
i elektronicznego znacznie przyczynia siê do ochrony zdrowia i ¿ycia ludzi oraz
ochrony  �rodowiska naturalnego.
Zwrot materia³ów opakowaniowych do obiegu materia³owego oszczêdza surowce
i zmniejsza  powstawanie odpadów.
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