


Manualul utilizatorului 

DEZUMIDIFICATOR 

DHD-2025W 

Va multumim ca ati ales acest produs. 

Va rugam sa cititi acest manual de instructiuni inainte de utilizarea produsului. 
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Cititi cu atentie MANUALUL UTILIZATORULUI 
inainte de operare.  

 Mai multe informatii sunt disponibile in MANUALUL 
UTILIZATORULUI, MANUALUL DE SERVICE si 
altele asemenea. 
 

 Inainte de operare, personalul de service trebuie sa 
citeasca cu atentie MANUALUL UTILIZATORULUI si 
MANUALUL DE SERVICE.  

  
Reciclati materialele nedorite in loc sa le aruncati. 
Toate aparatele si ambalajele trebuie sortate si duse 
la un centru regional de reciclare unde pot fi 
prelucrate in mod ecologic.  

  
Aceasta unitate foloseste un agent frigorific 
inflamabil. Daca agentul frigorific se scurge si intra in 
contact cu flacari deschise sau cu dispozitive de 
incalzire, se vor crea gaze nocive si exista riscul de 
incendiu.  
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Figura 1 

  

 

Figura 2 

  

 

Figura 3 
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Lista componente 

Componente 

28. Panou de control 
29. Maner 
30. Grilaj intrare aer 
31. Orificiu de scurgere 
32. Rotite 
33. Iesire aer 
34. Carcasa spate 
35. Cablu de alimentare 
36. Carcasa superioara 
37. Carcasa frontala 
38. Rezervor de apa 

Panou de control 

39. Buton pornire 
40. Buton oprire temporizator 
41. Butoane sus si jos 
42. Buton viteza ventilator/Buton blocare de protectie pentru copii 
43. Buton mod 
44. Indicator mod manual 
45. Indicator uscare rufe 
46. Indicator de viteza mare a ventilatorului 
47. Indicator de viteza mica a ventilatorului 
48. Ecran citire umiditate 
49. Indicator temporizator 
50. Indicator rezervor plin 
51. Indicator dezghetare 
52. Indicator pornire/oprire (on/off) 

Scurgere 

53. Orificiu de scurgere 
54. Conducta de scurgere 
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Intructiunile produsului 
Dezumidificatorul este utilizat pentru a indeparta umiditatea excesiva din aer. 
Reducerea umiditatii relative protejeaza cladirile si interiorul acestora de efectele 
adverse ale excesului de umiditate. 
R290 ecologic este folosit ca agent frigorific. R290 nu are nicio influenta daunatoare 
asupra stratului de ozon (ODP), iar gazul fluorurat cu efect de sera are un potential 
neglijabil de incalzire climatica (GWP) si este disponibil la nivel mondial. Datorita 
proprietatilor sale energetice eficiente, R290 este foarte potrivit ca lichid de racire 
pentru acest aparat. Trebuie luate in considerare precautii speciale din cauza 
inflamabilitatii ridicate a lichidului de racire. 

 

Intructiuni cu privire la siguranta 
• Acest aparat poate fi folosit de copiii cu varsta de peste 8 ani si de persoanele 

cu capacitati fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fara experienta si 
cunostinte, doar daca sunt supravegheati sau instruiti cu privire la folosirea 
acestuia intr-o maniera sigura si daca inteleg pericolele implicate. Copiii nu au 
voie sa se joace cu aparatul. Curatarea si intretinerea nu trebuie sa fie 
efectuate de copii fara supraveghere.  

• Unitatea este proiectata numai pentru a fi utilizata cu gaz R 290 (propan) ca 
agent frigorific desemnat. 

• ORIFICIUL DE REFRIGERARE ESTE SIGILAT. NUMAI UN TEHNICIAN 

CALIFICAT POATE EFECTUA OPERATII DE SERVICE! 

• Nu descarcati agentul frigorific in atmosfera. 
• R-290 (propan) este inflamabil si mai greu decat aerul.  
• Acesta este colectat mai intai in zonele joase, dar poate fi raspandit de 

ventilatoare. 
• Daca suspectati scurgeri de gaz propan, nu permiteti personalului neautorizat 

sa incerce sa identifice cauza. 
• Gazul propan utilizat in unitate nu are miros. 
• Daca nu simtiti miros de gaz, nu inseamna ca aparatul nu poate avea scurgeri 

de gaze. 
• Daca este detectata o scurgere, evacuati imediat toate persoanele din 

incapere, ventilati camera si contactati departamentul local de pompieri pentru 
a transmite ca a avut loc o scurgere de gaz propan. 

• Nu lasati nicio persoana sa se intoarca in incaperea respectiva pana la sosirea 
tehnicianului calificat si pana cand acesta nu confirma ca nu mai este niciun 
pericol. 

• Sunt interzise flacarile deschise, tigarile sau alte surse posibile de aprindere in 
interiorul camerei unde se afla aparatul sau in apropierea unitatii. 
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• Piesele componente sunt proiectate pentru propan si fara stimulent si fara 
scanteie. Piesele componente se inlocuiesc numai cu piese identice. 

• In cazul in care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie inlocuit de 
producator, agentul sau de service sau de persoane calificate in mod similar 
pentru a evita orice pericol. 

• In timpul intretinerii, aparatul trebuie deconectat de la sursa de alimentare. 
• Asigurati-va ca unitatea este departe de foc, obiecte inflamabile sau explozive. 
• Nu folositi mijloace de accelerare a procesului de decongelare sau curatare, 

altele decat cele recomandate de producator. 
• Aparatul trebuie sa fie depozitat intr-o incapere fara surse de aprindere 

continua (de exemplu: flacari deschise, un aparat pe gaz sau un calorifer 
electric). 

• Aparatul trebuie sa fie depozitat astfel incat sa se previna deteriorarea 
mecanica. 

• Nu perforati sau ardeti aparatul, chiar si dupa incetarea utilizarii. 
• Sistemul de conducte trebuie sa fie protejat de posibile daune si nu trebuie 

instalat intr-un spatiu care nu este ventilat, daca acest spatiu este mai mic de 
8 m². 

• Trebuie respectate reglementarile nationale privind gazele.  
• Pastrati orificiile de ventilatie fara obstructii. 
• Se recomanda ca aparatul sa fie depozitat intr-o zona bine ventilata, unde 

dimensiunea camerei corespunde suprafetei camerei specificate pentru 
utilizarea acestuia. 

 Avertisment 

• Nerespectarea acestui avertisment poate duce la explozii, moarte, vatamari 
corporale si pagube materiale. 

• Orice persoana care lucreaza sau intra in contact cu un circuit de refrigerare 
trebuie sa detina un certificat valabil, emis de o autoritate de evaluare 
acreditata in industrie, care autorizeaza competenta acesteia de a gestiona in 
conditii de siguranta un agent frigorific, in conformitate cu specificatiile de 
evaluare recunoscute din industrie. 

• Reparatia trebuie efectuata numai dupa conform recomandarilor 
producatorului. Intretinerea si reparatiile care necesita asistenta unui alt 
personal calificat se efectueaza sub supravegherea unei persoanei 
competente in utilizarea de agenti frigorifici inflamabili. 
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Inainte de utilizare 

  

• Asezati dezumidificatorul in pozitie verticala pe o suprafata stabila si plana. 
• Asigurati-va ca dezumidificatorul se afla la o distanta de cel putin 50 cm de un 

perete sau mobilier. 
• Sursa de alimentare trebuie sa corespunda cu valoarea de pe placuta de 

identificare, iar priza trebuie sa fie impamantata. 
• Asigurati-va ca rezervorul de apa este montat corect, daca acesta este plin sau 

nu este intr-o pozitie corecta, indicatorul rezervorului se va aprinde, iar 
dezumidificatorul se va opri.  

• Porniti aparatul si utilizati-l conform instructiunilor de mai jos. 

 

Scurgere continua 
In mod normal, apa va fi colectata in rezervor. Daca doriti ca aparatul sa functioneze 
cu scurgere continua a apei, urmati pasii de mai jos (consulati figura 3). 

a. Indepartati rezervorul de apa. 
b. Introduceti conducta de scurgere cu diametrul interior de 14 mm prin orificiul 

de evacuare. 
c. Atasati rezervorul inapoi la unitate. 

Verificati conducta sa fie orientata in jos si sa nu fie blocata sau incurcata.  
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Instructiuni de operare 
Pornirea/oprirea unitatii [butonul de pornire/oprire]     

 

Conectati aparatul la sursa de alimentare si apasati butonul de pornire o data 
pentru a-l porni. Unitatea ruleaza in mod implicit pe dezumidificarea manuala 
continua cu viteza mare a ventilatorului, indicatorul de pornire/oprire va fi aprins. 

 Apasati butonul de pornire/oprire pentru a opri unitatea, acesta va inceta sa 
functioneze. Ventilatorul va mai functiona timp de cateva secunde pentru a scoate 
aerul cald din interiorul unitatii.  

Functia de temporizare pentru oprire automata [Buton temporizator]   

 

Apasati butonul temporizator pentru a selecta ora de oprire automata a unitatii 
cuprinsa intre 00-24-00.  

 Setarea temporizarii automate va fi anulata daca apasati butonul temporizator 
de 2 ori in 3 secunde. 

 Setarea temporizarii automate va fi anulata daca opriti unitatea si o porniti din 
nou. 

Setarea umiditatii [Butoanele sus si jos]      

 

Apasati butoanele sus/jos pentru a selecta umiditatea cuprinsa intre CO-30%-35%-
40%-45%-50%-55%-60%-65%-70%-75%-80%-CO. CO inseamna dezumidificare 
continua indiferent de umiditatea mediului.  
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Optiunea viteza ventilator [Buton viteza ventilator]     

 

Apasati butonul de viteza a ventilatorului pentru a selecta viteza scazuta sau mare 
a ventilatorului in functie de cerintele de utilizare. 

 Butonul de viteza a ventilatorului nu este functional in modul Dezghetare. 

Optiune multifunctionalitate [Buton mod]      

• Mod uscare rufe 

 

Apasati o data butonul mod pentru a selecta modul de uscare rufe, iar unitatea va 
functiona cu dezumidificare continua cu viteza mare a ventilatorului timp de 6 ore, 
apoi se va opri automat. 

• Modul manual 

 

Apasati butonul mod de 2 ori pentru a selecta modul manual, unitatea va functiona  
implicit cu dezumidificare continua cu viteza mare a ventilatorului.  

 In modul manual, toate butoanele sunt functionale. 
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Functia de blocare de protectie pentru copii [Buton viteza ventilator-2 

secunde] 

 

Tineti apasat butonul de viteza a ventilatorului timp de 2 secunde pentru a bloca 
toate butoanele. Veti auzi un sunet de confirmare dupa ce acestea sunt blocate. 
Butoanele pot fi deblocate prin aceea operatie. 

 Functia de blocare de protectie pentru copii poate fi activata in modul de 
functionare si in modul standby, dar nu poate fi activata daca rezervorul este plin. 

Indicator temperatura scazuta        

 

Atunci cand temperatura ambientala este prea mica, dezumidificatorul va intra in 
modul de dezghetare. Unitatea va functiona cu o viteza mare a ventilatorului, fara 
dezumidificare. 

Oprire automata la aprinderea indicatorului de rezervor plin    

 

Unitatea va intra in modul standby atunci cand rezervorul de apa este plin sau nu 
este instalat corect. 

 Dupa golirea rezervorului sau instalarea corecta a rezervorului de apa, unitatea 
va trece la modul anterior.  
Cu exceptia butonului de pornire/oprire, niciun buton nu este functional. 
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Functia de memorie         

d. Atunci cand dezumidificatorul este deconectat direct de la priza sau in cazul 
unei intreruperi de curent, dupa ce va fi reconectat la sursa de alimentare, 
acesta va functiona conform modului activat inainte de oprire. Setarea 
temporizatorului va fi pastrata.  

e. Apasati butonul de pornire/oprire pentru a opri dezumidificatorul, apoi apasati 
butonul de pornire/oprire pentru a-l porni din nou. In acest caz, 
dezumidificatorul va functiona conform modului activat inainte de oprire. 
Setarea temporizatorului va fi anulata. 

f. Opriti dezumidificatorul si deconectati cablul de alimentare de la priza, apoi 
reconectati sursa de alimentare si porniti dezumidificatorul. In acest caz, 
dezumidificatorul va functiona cu modul implicit din fabrica. 

 

Curatarea 
Cand aparatul este utilizat in mod regulat, filtrul poate fi infundat cu praf si particule. 
Prin urmare, filtrul trebuie curatat cel putin o data la doua saptamani. Urmati acesti 
pasi: 

 

1. Opriti aparatul si scoateti stecherul din priza inainte de 
curatare. 

 

 

2. Curatati carcasa cu o carpa moale si uscata. Daca 
aparatul este foarte murdar, utilizati un agent de curatare 
usor. Stergeti dezumidificatorul cu o carpa umeda. Nu 
pulverizati niciodata apa pe aparat.  

 

 

 

3. Scoateti filtrul, curatati-l cu un aspirator sau cu apa si 
sapun. Apa nu trebuie sa fie mai fierbinte de 40℃. 
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4. Clatiti si uscati complet filtrul inainte de a-l instala din nou 
in aparat.  

 

 

Depozitarea 
Daca dezumidificatorul nu va fi utilizat pentru o perioada lunga de timp, 

respectati urmatorii pasi: 

1. Scoateti stecherul din priza si goliti rezervorul. Lasati rezervorul si 
dezumidificatorul sa se usuce complet, acest proces poate dura cateva zile. 

2. Curatati filtrul de aer. 
3. Verificati starea dezumidificatorului pentru a va asigura ca il puteti utiliza in 

siguranta dupa o perioada lunga de depozitare. 
4. Impachetati dispozitivul cu ambalajul adecvat. 
5. Depozitati dezumidificatorul intr-un loc fara praf si departe de lumina directa a 

soarelui, de preferinta acoperit cu o folie de plastic.  

 

Afisarea codurilor de eroare 
Va rugam sa contactati distribuitorul local daca vreunul dintre codurile de eroare de 
mai jos apare pe ecranul aparatului. 

Cod afisat E1 E2 

Eroare Eroare senzor temperatura Eroare senzor umiditate 
Afisare Se aprinde o data la 30 de 

secunde 
Se aprinde o data la 30 de 
secunde  

Ce se intampla Dezumidificatorul inca 
functioneaza dar se afla in 
modul de dezghetare 

Dezumidificatorul inca 
functioneaza dar se afla in 
modul de dezumidificare 
continua 
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Precautii privind siguranta in timpul reparatiilor 
Va rugam sa respectati aceste avertismente atunci cand efectuati operatii de 

intretinere ale unui dezumidificator cu R290. 

Verificarea zonei 

Inainte de a incepe lucrarile la sistemele care contin agenti frigorifici inflamabili, 
sunt necesare verificari de siguranta pentru a se minimiza riscul de aprindere. 
Pentru repararea sistemului de racire, trebuie respectate urmatoarele masuri de 
precautie inainte de efectuarea lucrarilor la sistem. 
Procedura de lucru 

Lucrarile trebuie efectuate in cadrul unei proceduri controlate astfel incat sa se 
reduca la minimum riscul aparitiei unui gaz inflamabil sau a vaporilor in timpul 
lucrului. 
Zona generala de lucru 

Toti membrii personalului de intretinere si alte persoane care lucreaza in zona 
trebuie instruite cu privire la natura lucrarii efectuate. Lucrul in spatii inchise trebuie 
evitat. Zona din jurul spatiului de lucru va fi separata. Asigurati-va ca conditiile din 
zona au fost indeplinite prin controlul materialului inflamabil. 
Verificarea prezentei agentului frigorific 

Zona va fi verificata cu un detector adecvat de agent frigorific inainte si in timpul 
lucrului, pentru a se asigura ca tehnicianul este constient de atmosferele potential 
inflamabile. Asigurati-va ca echipamentul utilizat de detectare a pierderilor este 
adecvat pentru utilizarea cu agenti frigorifici inflamabili, adica fara scantei, sigilat 
corespunzator sau sigur in mod intrinsec. 
Prezenta stingatorului de incendiu 

In cazul in care trebuie efectuata o lucrare la cald pe instalatiile de racire sau pe 
orice piese asociate ale acestora, trebuie sa aveti la dispozitie echipamente 
adecvate de stingere a incendiilor. Trebuie sa aveti la dispozitie un stingator cu 
pulbere sau cu CO2 langa zona de incarcare. 
Nu trebuie sa existe surse de aprindere 

Nicio persoana care efectueaza lucrari in legatura cu un sistem de refrigerare care 
implica expunerea vreunei tevi care contine sau a continut agent frigorific inflamabil 
nu trebuie sa utilizeze o sursa de aprindere in asa fel incat sa existe un risc de 
incendiu sau explozie. 
Toate sursele de aprindere posibile, inclusiv fumatul, ar trebui sa fie tinute suficient 
de departe de locul de instalare, reparare, indepartare si eliminare, in timpul carora 
agentul frigorific inflamabil poate fi eventual eliberat in spatiul inconjurator. 
Inainte de inceperea lucrarilor, zona din jurul echipamentului trebuie sa fie verificata 
pentru a va asigura ca nu exista pericole de inflamabilitate sau riscuri de aprindere. 
Se vor expune indicatoarele „Fumatul interzis”. 
Zona ventilata 

Asigurati-va ca zona este deschisa sau ca este bine ventilata inainte de a deschide 
sistemul sau de a efectua orice lucrare la cald. In timpul efectuarii lucrarii se va 
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folosi continuu o sursa de ventilatie. Ventilatia ar trebui sa disperseze in conditii de 
siguranta orice agent frigorific eliberat si, de preferinta, sa il evacueze in exterior in 
atmosfera. 

Verificarea echipamentului de refrigerare 

In cazul in care componentele electrice sunt schimbate, acestea trebuie sa fie 
adecvate domeniului de lucru si specificatiilor. Trebuie respectate instructiunile de 
intretinere si de service ale producatorului. In cazul in care aveti nevoie de sfaturi, 
consultati departamentul tehnic al producatorului pentru asistenta. 
Se vor aplica urmatoarele verificari instalatiilor care utilizeaza agenti frigorifici 
inflamabili: 
- Dimensiunea incarcarii este in concordanta cu dimensiunea spatiului in care sunt 
instalate piesele care contin agentul frigorific; 
- Ventilatoarele si orificiile de evacuare functioneaza adecvat si nu sunt 
obstructionate; 
- In cazul in care se utilizeaza un circuit de refrigerare indirect, circuitul secundar 
trebuie verificat pentru prezenta agentului frigorific; 
- Marcarea echipamentului continua sa fie vizibila si lizibila. Marcajele si semnele 
care sunt ilizibile vor fi corectate; 
- Conducta sau componentele frigorifice sunt instalate intr-o pozitie in care este 
putin probabil sa fie expuse la orice substanta care poate coroda piese care contin 
agent frigorific, cu exceptia cazului in care componentele sunt construite din 
materiale care sunt rezistente la coroziune sau sunt protejate in mod 
corespunzator.  

Verificarea dispozitivelor electrice 

Repararea si intretinerea componentelor electrice trebuie sa includa verificari de 
siguranta initiale si proceduri de inspectie a componentelor. In cazul in care exista 
o defectiune care ar putea compromite siguranta, atunci circuitul nu va fi conectat 
la sursa electrica pana cand problema nu este rezolvata. Daca defectiunea nu 
poate fi corectata imediat, dar este necesara continuarea functionarii, se va utiliza 
o solutie adecvata temporara. Acest lucru se raporteaza la proprietarul 
echipamentului, astfel incat toate partile sunt sfatuite. 
Verificarile de siguranta initiale includ: 
-condensatorii sunt descarcati: acest lucru trebuie facut intr-un mod sigur pentru a 
evita posibilitatea aparitiei scanteilor; 
-nu sunt expuse componente electrice sub tensiune si cabluri in timpul incarcarii, 
sau restabilirii sistemului; 
-este continuitate la impamantare. 

Eliberarea agentului de refrigerare in atmosfera este strict interzisa! 

 
15



Identificarea problemelor
Verificati urmatorul tabel inainte de a solicita suport tehnic.

PROBLEMA CAUZA POSIBILA SOLUTIE

Aparatul nu functioneaza

Cablul de alimentare nu 
este conectat

Introduceti stecherul in 
priza

Rezervorul este plin Goliti rezervorul
Rezervorul nu este 
pozitionat corect

Repozitionati rezervorul

Capacitatea de eliminare 
a apei este prea mica 

Timpul de operare este 
prea scurt

Asteptati

Temperatura ambientala 
sau umiditatea sunt prea 
scazute

Este normal ca 
dezumidificatorul sa nu 
opereze in aceste conditii

Dispozitivul functioneaza,
dar reduce umiditatea 
insuficient

Camera este prea mare Va recomandam sa
folositi un dezumidificator 
cu o capacitate mai mare

Este prea multa ventilatie Reduceti ventilatia (de 
exemplu, inchideti
geamurile si usile)

Filtrul de aer este infundat Curatati filtrul de aer

Umiditatea setata este 
mai mare decat
umiditatea ambientala

Setati umiditatea mai 
mica decat umiditatea 
ambientala

Dezumidificatorul scoate 
aer cald

Aerul uscat este trecut 
prin bobinele de incalzire 
inainte de a fi evacuat in
camera, ceea ce face 
parte din procesul de
dezumidificare

Acest lucru este normal, 
un dezumidificator nu are
rolul de a raci camera 

Afisajul nu arata valoarea
setata a umiditatii 

Afisajul indica umiditatea 
relativa a camerei, nu 
valoarea setata a 
umiditatii

Apasati o data butonul de 
control al umiditatii pentru 
a vedea valoarea setata a 
umiditatii

Apa pe podea
Exista apa reziduala in
rezervor, iar aparatul se 
clatina prea tare atunci 
cand il miscati 

Aveti grija atunci cand 
miscati rezervorul

Dezumidificatorul este 
zgomotos

Filtrul de aer este blocat 
sau aparatul este pe o 
suprafata neuniforma

Curatati filtrul sau puneti 
aparatul pe o suprafata 
uniforma

Pentru imbunatatirea produsului, designul si specificatiile pot fi modificate fara 
notificare prealabila. Consultati agentia de vanzari sau producatorul pentru detalii. 
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Debarasarea ecologica 

 

Acest marcaj indica faptul ca acest produs nu trebuie debarasat cu alte 
deseuri menajere pe teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele pericole 
asupra mediului sau sanatatii in urma unei debarasari necontrolate a 
deseurilor, reciclati-l in mod responsabil pentru a promova o reutilizare 
sustenabila a resurselor mateeriale. Pentru a returna aparatul folosit, 

va rugam utilizati sistemele de returnare si colectare sau contactati distribuitorul de 
la care ati cumparat produsul. Acesta va poate relua produsul pentru o reciclare in 
siguranta. 
 

ANEXA MANUAL INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE 

Dante International S.A. preia deseuri de echipamente electrice si electronice 
(DEEE) in sistem “unul la unul” si DEEE de dimensiuni foarte mici. 

Informatii privind DEEE, avand in vedere prevederile O.U.G. 195/2005 privind 
protectia mediului si O.U.G. 5/2015 privind deseurile de echipamente electronice:  

Cumparatorii si utilizatorii finali vor avea in vedere urmatoarele: 

1. Cumparatorii si utilizatorii finali au obligatia de a nu elimina deseurile de 
echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate 
si de a colecta separat aceste DEEE. 

2. Colectarea DEEE se va efectua prin serviciul public de colectare a DEEE, 
direct de catre Dante International S.A. si prin centre de colectare organizate 
de operatori economici autorizati pentru colectarea DEEE. 

3. Cumparatorii si utilizatorii finali au posibilitatea de a preda DEEE in mod gratuit 
la punctele de colectare specificate la momentul achizitiei unui produs nou din 
aceeasi categorie; astfel, Dante International S.A. aplica politica de colectare 
a DEEE in sistem de preluare a echipamentelor unul la unul, conform legislatiei 
in vigoare, daca echipamentul predat este echivalent si a indeplinit aceleasi 
functii ca si echipamentul nou furnizat. Se pot preda DEEE echivalent la toate 
showroom-urile Dante International S.A.. 

4. Dante International S.A. asigura colectarea DEEE de dimensiuni foarte mici, in 
timpul programului de lucru, de la utilizatorii finali, cu titlu gratuit, fara obligatia 
acestora de a cumpara echipamente electrice si electronice (EEE) de tip 
echivalent, in cadrul urmatoarelor Showroom-uri Dante International S.A. 
situate la adresa: 

•    Grant Shopping Center Soseaua Virtutii, Nr. 148, sector 6, sector 6, Bucuresti; 
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• Strada Niciman 2 Complex Axa Niciman, Iasi, jud. Iasi.

5. Simbolul care indica faptul ca echipamentele electrice si electronice fac
obiectul unei colectari separate reprezinta o pubela cu roti barata cu o cruce,
ca in imaginea alaturata.

6. Pictograma prevazuta mai sus indica faptul ca DEEE nu trebuie amestecate
cu deseurile menajere si ca ele fac obiectul unei colectari separate.

7. Cumparatorii si utilizatorii finali au obligatia de a reutiliza si/sau recicla DEEE
precum si aceea de a folosi orice alte forme de valorificare a DEEE.

Potentialele efecte nocive asupra mediului si sanatatii umane ca urmare a prezentei 
substantelor periculoase in EEE.  
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