
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Очищувач повітря
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АОЧИЩУВАЧ ПОВІТРЯ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

“Plasmacluster” і “Device of a cluster of grapes”
є торговими марками Sharp Corporation.

* Число в цьому технологічному позначенні означає 
3приблизну кількість іонів в 1 см  повітря, утворених в 

центрі  к імнати за допомогою “high-densi ty 
Plasmacluster 7000” на відповідній площі (на висоті 
1.2 м над підлогою) при середніх обертах в режимі 
очищення повітря,  коли очищувач повітря 
використовує пристрій генерації іонів високої 
щільності Plasmacluster і розташований поблизу 
стіни. Цей виріб обладнаний пристроєм згідно його 
потужності.

Вільно розташований тип



Будь ласка прочитайте перед використанням нового очищувача

Очищувач повітря втягує кімнатне повітря через повітрозабірник, пропускає повітря через 
попередній фільтр, дезодоруючий фільтр і фільтр HEPA всередині пристрою, а потім 
викидає повітря через вихідний отвір. HEPA може видалити 99.97% часток пилу розміром 
від 0.3 мікрон що проходить крізь фільтр.

Дезодоруючий фільтр поступово поглинає запахи, при проходженні повітря через фільтр.

Деякі запахи, поглинені фільтром, можуть з часом руйнуватися, утворюючи додатковий 
запах. В залежності від середовища, особливо коли пристрій використовується у 
екстремальному середовищі (значно гіршому ніж звичайне використання всередині 
будинку), цей запах може стати сильним за більш короткий проміжок часу, ніж очікується. 
Якщо запах зберігається, фільтри треба замінити.

ПРИМІТКА
џ Очищувач повітря призначений для видалення пилу та запаху, що є в повітрі, але не 

шкідливих газів (наприклад, оксиду вуглецю, що міститься в цигарковому димі).

HEPA фільтр

Дезодоруючий фільтр

Задня панель
(попередній фільтр)
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ЗМІСТ

УКРАЇНСЬКА

ОСОБЛИВОСТІ
Унікальна комбінація технології 
обробки повітря

Потрійна система фільтрації + Іони 
Plasmacluster

ЗАХОПЛЮЄ ПИЛ*
Попередній фільтр захоплює пил та інші 
великі повітряні частинки.

ЗМЕНШУЄ ЗАПАХИ
Дезодоруючий фільтр поглинає багато 
загальних побутових запахів.

ЗМЕНШУЄ ПИЛОК ТА ЦВІЛЬ*
HEPA фільтр захоплює 99,97% частинок 
розміром лише 0,3 мкм.

ОСВІЖАЄ
Plasmacluster обробляє повітря 
аналогічно тому, як природа очищає 
навколишнє середовище, 
випромінюючи баланс позитивних і 
негативних іонів.

*Коли повітря надходить через систему 
фільтру.

Sensor Technology безперервно 
контролює якість повітря та 
автоматично регулює роботу на основі 
виявленої чистоти повітря.
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Дякуємо Вам за придбання цього очищувача 
повітря SHARP. Будь ласка, уважно прочитайте 
цю інструкцію. Перед використанням даного 
виробу обов'язково прочитайте розділ: "Важливі 
інструкції з безпеки". Після прочитання, 
зберігайте інструкцію в зручному місці для 
подальшого використання. Для вашої довідки 
ми рекомендуємо зберігати цю інструкцію в тому 
місці, де ви можете прочитати її в будь-який час.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

• ОЧИЩУВАЧ ПОВІТРЯ  -  1 шт.
• ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ  -  1 шт.

ПРАВИЛА ТА УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО
І БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ U-2

НАЗВА ЧАСТИН U-4

ВСТАНОВЛЕННЯ ФІЛЬТРУ U-5

РОБОТА U-6

ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ U-8

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ U-10

СПЕЦИФІКАЦІЯ U-11
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При використанні електроприладів мають бути забезпечені основні заходи 
безпеки включаючи наступне:

УВАГА – Щоб уникнути ризику електричного удару, пожежі або поранення:
• Прочитайте всі інструкції перед вмиканням пристрою.
• Використовуйте тільки розетки на 220 - 230 В.
• Не використовуйте пристрій якщо шнур живлення або штепсель пошкоджені 
або з'єднання з розеткою ненадійне.
• Періодично видаляйте пил зі штепселя.
• Не встромляйте пальці або інші сторонні речі в отвори впуску і випуску повітря.
• При відключенні завжди користуйтесь штепселем і ніколи не тягніть за шнур. 
Це може призвести до електричного удару та/або пожежі.
• Будьте уважні аби не пошкодити шнур живлення, це може призвести до електричного 
удару, перегріву або пожежі.
• Не вимикайте штепсель, якщо у вас вологі руки.
• Не користуйтеся пристроєм біля газових приладів або осередків вогню.
• Виймайте штепсель з розетки перед чищенням пристрою і в тих випадках, коли 
він не використовується.
Через погану ізоляцію може статися ураження електричним струмом та/або пожежа 
внаслідок  короткого замикання.
• При чищенні, або коли пристрій не використовується, переконайтесь в тому, що його 
відключено від розетки.
Інакше може трапитись електричний удар та/або пожежа внаслідок короткого 
замикання.
• Якщо шнур живлення пошкоджений, він має бути замінений виробником, його 
сервісним агентом, авторизованим Сервісним Центром Sharp або подібною 
кваліфікованою персоною, аби уникнути небезпеки.
• Не вмикайте пристрій під час розпилення рідких інсектицидів в кімнаті, або в кімнатах, 
де в повітрі є залишки олії, пахощі, іскри від запалених цигарок, хімічні випаровування, 
або в місцях, де пристрій може стати вологим, наприклад, у ванній кімнаті.
• Будьте уважні під час очищення пристрою. Сильні корозійні очищчувачи можуть 
пошкодити зовнішній вигляд.
• Тільки авторизований Сервісний Центр може обслуговувати цей очищувач повітря. 
Звертайтесь до найближчого Сервісного Центру з будь-якою проблемою, для 
налаштування або відновлення.
• Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років а також особи зі 
зменшеними фізичними, чуттєвими чи ментальними можливостями, якщо якщо вони 
знаходяться під наглядом, або проінструктовані про безпечне користування приладом і 
розуміють можливу небезпеку. Діти на мають гратися з приладом. Чищення і 
налаштування не виконується дітьми без нагляду.

ПРИМІТКА – Інтерференція з радіо і телебаченням.
Якщо цей очищувач викликає перешкоди прийому радіо і телебачення, спробуйте 
зкорегувати інтерференцію за допомогою наступних засобів:
• Переориєнтуйте або перенесіть приймальну антену.
• Збільшіть відстань між пристроєм та радіо/ТБ приймачем.
• Увімкніть пристрій в іншу розетку по відношенню до приймача.
• Зверніться до ділера або досвідченого радіо/ТБ техніка по допомогу.

ПРАВИЛА ТА УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО
І БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

• Не закривайте вхідний/вихідний повітряні отвори.

• Не користуйтеся пристроєм біля або на розпечених предметах, таких як плити або 
обігрівачі, або там, де він може бути в контакті з парою.

• Не кладіть пристрій на підлогу при використанні.

• Завжди тримайте пристрій за ручку на задній панелі коли переміщюєте його.

• Не використовуйте без фільтрів, встановлених всередині пристрою.

• Не мийте і не використовуйте повторно фільтр HEPA і дезодоруючий фільтр.

Це не тільки не покращує роботу фільтра, але і може призвести до ураження 
електричним струмом або несправності.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ

• Під час використання розташуйте пристрій подалі від обладнання, що 
випромінює електромагнітні хвилі, такі як телевізори і радіо, щоб уникнути 
перешкод.

• Уникайте використання в місцях, де тканини або інші речі можуть зашкодити

потраплянню повітря у вхідний отвір/виходу повітря з вихідного отвору.

• Уникайте використання в місцях, де пристрій піддається впливу конденсату 
або різких перепадів температури. Прийнятними є кімнатна температура від 0 
до 35 °С.

• Помістіть на стійку поверхню з достатньою циркуляцією повітря.

Якщо пристрій стоїть на килимі, він може трохи вібрувати. 

• Уникайте місць, де утворюється жир або маслянистий дим.

Поверхня пристрою може бути пошкоджена.

Збирання пилу буде ефективне навіть тоді, коли пристрій знаходиться 
близько до стіни, навколишні стіни і підлога можуть забруднитися. Будь 
ласка, поставте пристрій на деякій відстані від стіни. Стіна безпосередньо за 
вихіднимй повітряним отвором може з часом забруднитися. При тривалому 
використанні пристрою в одному і тому ж місці періодично очищайте прилеглі 
до нього стіни.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ФІЛЬТРУВАННЮ

• Дотримуйтесь інструкцій цього посібника щодо правильного догляду та технічного 
обслуговування фільтра.

U-3



НАЗВА ЧАСТИН

ПЕРЕДНЯ

ЗАДНЯ

ІНДИКАТОР PLASMACLUSTER
Синій - PLASMACLUSTER УВІМК
Вимк. - PLASMACLUSTER ВИМК

ІНДИКАТОР ПИЛУ

Показує чистоту повітря в кімнаті
в 3 рівнях зі зміною кольору.

Зелений

Помаранчевий

Червоний

Чисте

Брудне

Основний пристрій

Вихідний отвір

Кнопка ТАЙМЕРУ ВИМКНЕННЯ
(Натискати 3 сек.) Кнопка УВІМК/ВИМК ПІДСВІТКИ

Кнопка РЕЖИМ, Світловий індикатор (зелений)
(Натискати 3 сек.) Кнопка УВІМК/ВИМК Plasmocluster Ion

Кнопка ІОННОГО ДУШУ, Світловий індикатор (зелений)

Кнопка УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ

ІНДИКАТОР ПИЛУ

ІНДИКАТОР PLASMACLUSTER

Ручка

Датчик пилу /
Фільтр датчика пилу

HEPA фільтр

Дезодоруючий фільтр

Верхні вкладки

Задня панель (Попередній фільтр)

Нижні вкладки

Шнур живлення

Штепсель

U-4



ВСТАНОВЛЕННЯ ФІЛЬТРА
Переконайтеся,
що штепсель
вимкнуто з розетки

Для підтримки якості фільтра він встановлений в основний блок і упакований в 
поліетиленовий пакет. Перед використанням пристрою обов'язково вийміть 
фільтр з пластикового пакета.
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Зніміть задню панель.

Верхні вкладки

Тягнути

Витягніть фільтр з
пластикового пакету.

Встановіть фільтр
в основний пристрій.

Не встановлюйте фільтр задом наперед,
інакше пристрій не буде працювати
належним чином.

HEPA фільтр

Дезодоруючий фільтр

Встановіть задню панель.

Штовхати

Штовхати

Нижні вкладки

ПРИМІТКА

При заміні фільтра рекомендується зробити пам'ятку
про дату початку використання.
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РОБОТА

ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ

СТАРТ СТОП • Виберіть потрібну швидкість обертання 
вентилятора.
• Якщо шнур живлення не був від'єднаний, робота 
починається в тому ж режимі, в якому він працював 
раніше.

ОЧИЩЕННЯ ІОННИЙ ДУШ

Вивільнює Plasmacluster іони високої щільності і випускає сильний потік повітря на протязі 60 хвилин.

ПРИМІТКА

• Якщо Plasmacluster lon вимкнено, іони не вивільнятимуться.
• Коли операція завершиться, пристрій повернеться до попереднього 
режиму роботи. 
Можливо переключити цей режим до іншого під час роботи або       
вимкнути під час цього режиму.

СТАРТ

ШВИДКІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА

АВТО НІЧНА СЕРЕД. МАКС.

ПРИМІТКА

АВТО

НІЧНА

• Швидкість обертання вентилятора автоматично перемикається в 
залежності від кількості домішок в повітрі. Датчики виявляють домішки 
для ефективного очищення повітря.

• Пристрій буде працювати дуже тихо, а швидкість обертання 
вентилятора автоматично перемикається в залежності від кількості 
домішок в повітрі.
Індикатор ПИЛ / PLASMACLUSTER гасне автоматично.
Навіть якщо індикатор вимкнений, іони вивільняються в повітря, якщо 
Plasmacluster lon не вимкнено

ТАЙМЕР ВИМКНЕННЯ

Виберіть проміжок часу, коли пристрій увімкнено. Пристрій автоматично вимкнеться коли проміжок
часу буде вичерпано.

8 год.

4 год.

2 год.
2 год. 4 год. 8 год. СКАСУВАННЯ
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КЕРУВАННЯ ПІДСВІТКОЮ
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УВІМК. ВИМК.

довше 3 сек. довше 3 сек.

Ви можете вимкнути індикатор ПИЛ / PLASMACLUSTER, коли вони загоряються.

ПРИМІТКА

• Коли пристрій починає працювати, 
завжди загоряється індикатор ПИЛ / 
PLASMACLUSTER.
• У нічному режимі кнопка управління 
підсвіткою не працює.

ІОНИ PLASMACLUSTER УВІМК/ВИМК

Коли іони Plasmacluster УВІМК., індикатор PLASMACLUSTER вмикається (синій).

(в роботі)

УВІМК. ВИМК.

довше 3 сек. довше 3 сек.

РЕГУЛЮВАННЯ ЧУТЛИВОСТІ СЕНСОРА

Встановіть “Низьку”, якщо індикатор ПИЛ постійно червоний, щоб зменшити чутливість,
і встановіть “Високу”, якщо індикатор ПИЛ постійно зелений, щоб збільшити чутливість.

(пристрій вимкнено)

довше 3 сек.

Виберіть
чутливість
сенсору

Висока

Стандартна

Низька

ПРИМІТКА

• Якщо кнопка УВІМК/ВИМК  
живлення не натиснута протягом 8 
секунд після регулювання,
налаштування чутливості сенсора 
буде збережено автоматично.
• Налаштування чутливості сенсора 
буде збережено навіть якщо пристрій 
буде відключено від розетки.
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ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Для підтримки оптимальної продуктивності цього очищувача повітря, будь ласка, періодично очищайте 
пристрій, включаючи фільтр.
Перед виконанням будь-якого технічного обслуговування обов'язково від'єднайте шнур живлення від 
розетки.

ЗАДНЯ ПАНЕЛЬ (Попередній фільтр)

Задня панель

Акуратно видаліть пил з задньої панелі за допомогою 
насадки для пилососа або аналогічного інструменту.

Не застосовуйте надмірного тиску при чищенні задньої 
панелі.

ОБЕРЕЖНО

ПРИМІТКА Як очистити бруд, що важко видаляється

Задня панель
1. Додайте невелику кількість кухонного миючого засобу у воду 
і замочіть приблизно на 10 хвилин.
2. Змийте кухонний миючий засіб чистою водою.
3. Повністю висушіть фільтр у добре провітрюваному 
приміщенні.

ФІЛЬТРИ
HEPA фільтр

Дезодоруючий фільтр

Бірка

ОБЕРЕЖНО

Акуратно видаліть пил з HEPA фільтра і дезодоруючого фільтра за 
допомогою насадки для пилососа або аналогічного інструменту.

Не мийте у воді і не сушіть на сонці.
Фільтри крихкі, будьте обережні, щоб не докласти занадто 
багато зусиль.

• Фільтр HEPA
Проводьте чистку лише з тієї сторони, де є бирка.
Не чистіть протилежну сторону, інакше фільтр буде 
пошкоджений.

• Дезодоруючий фільтр
Чистка може бути застосована до обох сторін.

ПРИСТРІЙ
Протирайте сухою м'якою тканиною
Для стійких плям або бруду використовуйте м'яку тканину, змочену 
теплою водою.

ОБЕРЕЖНО

• Не використовуйте летючі рідини
Бензин, розчинник фарби, полірувальний порошок тощо можуть 
пошкодити поверхню.
• Не використовуйте миючі засоби
Миючі компоненти можуть призвести до пошкодження пристрою.

U-8
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Переконайтеся, що штепсель вимкнуто з розетки

ДАТЧИК
Датчик пилу

Фільтр
датчика
пилу

1. Зніміть задню панель.

2. Зніміть фільтр датчика пилу.

3. Якщо він дуже брудний, промийте його водою 
і ретельно висушіть.

У
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КЕРІВНИЦТВО ПО ЗАМІНІ ФІЛЬТРУ

Час заміни Близько 10 років після установки

Не мийте і не використовуйте повторно фільтри

Термін служби фільтра і період заміни базуються на умові куріння 5 цигарок в день, а здатність 
збирання пилу і видалення запаху зменшується вдвічі в порівнянні з новим фільтром.
Термін служби фільтра варіюється в залежності від умов приміщення, використання і 
розташування пристрою.
Ми рекомендуємо частіше замінювати фільтр, якщо виріб використовується в умовах, значно 
важчих, ніж звичайне побутове використання.

ЗАМІНА ФІЛЬТРУ

Модель: UZ-PM5HF Модель: UZ-PM5DF

• HEPA фільтр: 1 шт. • Дезодоруючий фільтр: 1 шт.

Керівництво по установці
фільтра після заміни
див. на стор. U-5 

• Будь ласка, проконсультуйтеся з вашим дилером для покупки змінного фільтра.
• Використовуйте тільки фільтри, призначені для даного продукту.

Утилізація фільтра
Будь ласка, утилізуйте замінений фільтр відповідно до місцевих законів і правил утилізації.

Фільтруючі матеріали HEPA:
• Фільтр: Поліпропілен
• Каркас: Поліестер

Дезодоруючі фільтруючі матеріали:
• Поліпропілен, поліестер, активоване вугілля
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ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

Перед тим, як телефонувати до сервісу, будь ласка передивіться таблицю вирішення проблем нижче, 
оскільки проблема може бути не пов'язана з несправністю пристрою.

СИМПТОМ ВИРІШЕННЯ (не є несправністю)

Запах і дим не
видаляються

• Очистіть або замініть фільтри якщо вони виявляться
дуже забрудненими (Див. U-8,U-9)

Індикатор пилу
світить зеленим навіть
коли повітря забруднене.

• Повітря може бути забруднено в момент вмикання
пристрою. Вимкніть пристрій почекайте одну хвилину,
знову увімкніть пристрій.

Індикатор пилу світить
помаранчевим або червоним
коли повітря чисте.

• Дія датчика хибна, коли фільтр датчика брудний або
засмічений. Обережно очистіть датчик. (Див. U-9).

Клацання або тикання
чути з пристрою.

• Клацання або тикання може бути чутно коли пристрій
генерує іони.

Повітря, що викидається
має запах.

• Подивіться, чи не не забруднений фільтр.
• Очистіть або замініть фільтри.
• Plasmacluster виробляє невеликі дози озону, який може
спричиняти запах.

Пристрій не працює, коли в
повітрі є дим від цигарок.

• Чи був пристрій розташований в місці, де датчику важко
визначити дим від цигарок?
• Отвори датчику відкриті чи заблоковані або засмічені?
(В цьому випадку очистіть отвори) (Див. U-9)

Індикатор пилу вимкнений • Перевірте, якщо обрано режим  "Світло ВИМК."

Натисніть протягом 3 секунд, щоб активувати підсвітку

індикатора (Див. U-7)

• Перевірте, чи обрано режим НІЧНИЙ.
  Індикатор ПИЛ/PLASMACLUSTER автоматично
  вимикається після вибору режиму НІЧНИЙ.

Індикатор пилу часто
змінює колір

• Індикатор пилу автоматично змінює колір в залежності від 
забруднення, що визначає датчик.
  Чутливість датчика можно знизити (Див. U-7)
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СИМПТОМ ВИРІШЕННЯ (не є несправністю)
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АВТО РЕСТАРТ
Після аварійного відключення 
струму робота автоматично 
поновлюється при поновленні 
живлення.

Авто Рестарт може бути задіяний
•  Навіть коли штепсель вимкнуто (винуто) або спрацював 
запобіжник, робота відновлюється в тому ж режимі і 
налаштуваннях коли живлення відновлюється.

УВІМК ВІДМІНА
(пристрій ВИМК) (пристрій ВИМК)

(послідовно довше 3 сек.) (послідовно довше 3 сек.)

Якщо лампи світяться
10 секунд, налаштування завершено.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Живлення

Швидкість вентилятора

Потужність (Вт)
3Повітряний потік (м /год)

2Рекомендована площа кімнати (м )
2Рекомендована площа кімнати для іонів Plasmacluster (м )

Довжина шнура (м)

240 150 54~96

2.0

Розміри (мм) 383 (Ш) х 209 (Г) х 540 (В)

Вага (кг) 5.1

Швидкість

роботи

вентилятора

*1 Швидкість обертання вентилятора автоматично перемикається в залежності від кількості домішок в 
повітрі.

*2 Розмір приміщення, яке підходить для роботи пристрою з максимальною швидкістю обертання 
вентилятора.

    • Вказується простір, де певна кількість частинок пилу може бути видалена за 30 хвилин (JEM1467).

*3 Розмір приміщення, в якому приблизно 7000 іонів можуть бути виміряні на кубічний сантиметр в центрі 
приміщення (на висоті приблизно 1,2 метра від підлоги), коли пристрій поміщений поруч зі стіною і працює 
зі швидкістю вентилятора «Середня».

Потужність в режимі очікування (stand by)
Щоб забезпечити функціонування електричних схем коли штеспсель встромлений в
розетку, цей продукт споживає близько 1.0 Вт в режимі очікування.
Для збереження енергії витягніть штепсель з розетки, якщо не використовуєте пристрій.

220 - 240 В     50 - 60 Гц

МАКС. СЕРЕД. НІЧНА

27 10 3.0~5.5



A. Інформація з утилізації для користувачів (приватні господарства) 

1. В Європейському Союзі

ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ УТИЛІЗУВАТИ ЦЕ ОБЛАДНАННЯ, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ 
ЗВИЧАЙНИЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СМІТТЯ І НЕ КЛАДІТЬ ЙОГО ДО ВОГНИЩА!
Використане електричне та електронне обладнання треба збирати і обходитись з 
ним ОКРЕМО згідно локального законодавства.
Окреме збирання сприяє дружньому до середовища обходженню, переробці 
матеріалів і мінімізації остаточного сміття. НЕПРАВИЛЬНА УТИЛІЗАЦІЯ може бути 
шкідливою для людського здоров'я та оточуючого середовища через деякі речовини ! 
Несіть ВИКОРИСТАНЕ ОБЛАДНАННЯ до локального, зазвичай муніціпального місця 
збирання де це є можливим.
Якщо є сумніви відносно утилізації, телефонуйте вашим локальним органам влади 
або ділеру і спитайте про правильний метод утилізації.
ТІЛЬКИ ДЛЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ І ДЕЯКИХ ІНШИХ КРАЇН; НАПРИКЛАД 
НОРВЕГІЯ ТА ШВЕЙЦАРІЯ: Ваша участь в роздільному збиранні вимагається 
законом.
Символ на горі зліва знаходиться на упаковці електричного да електронного 
обладнання щоб нагадувати користувачам про це.
Користувачам з ПРИВАТНИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ належіть користатися 
існуючими пунктами збирання використанного обладнання. Повернення 
безкоштовне.
Якщо обладнання використовувалось для БІЗНЕСУ, будь ласка контактуйте з вашим 
ділером SHARP який проінформує вас про повернення. Можливо вам доведеться 
сплатити за повернення. Невелике обладнання (і невелика кількість) може бути 
забрана локальним пунктом збирання. Для Іспанії: Будь ласка контактуйте з 
уставленою системою збирання або вашими локальними органами влади для 

повернення використанної продукції.

Увага: Ваш виріб 
марковано цим сімволом. 
Це означає, що 
використані електричні та 
електронні вироби не 
повинні бути змішані із 
загальним побутовим 
сміттям. Існує окрема 
система збирання таких 
виробів.
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2. В іншіх країнах за межами ЄС

Пристрій не слід викидати із іншими побутовими відходами, а здавати в місця 
призначені для збору відходів, перелік ліцензованих компаній є на сайті 
Міністерства екології menr.gov.ua.

B. Інформація з утилізації для бізнес-користувачів.

1. В Європейському Союзі

Якщо продукт використовується для бізнесу і ви бажаєте його позбутися:

Будь ласка контактуйте з вашим ділером SHARP, який проінформує вас про  
повернення продукту. Можливо вам доведеться заплатити за повернення і 
утилізацію.
Маленькі вироби (і маленькі кількості) можуть бути забрані вашим локальним 
пунктом збирання.

Для Іспанії: Будь ласка контактуйте з уставленою системою збирання або з 
місцевими органами влади для повернення використаних продуктів.

2. В інших країнах за межами ЄС

Пристрій не слід викидати із іншими побутовими відходами, а здавати в місця 
призначені для збору відходів, перелік ліцензованих компаній є на сайті 
Міністерства екології menr.gov.ua.


