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KEZELÉSI UTASÍTÁS

BEVEZETÉS
Példaszámításokat (képleteket és táblázatokat) az angol nyelvű kézikönyv hátoldalán 
talál. A használatukról lásd a kézikönyvben található címek jobb oldalán szereplő 
számokat.
A kézikönyvet elolvasás után őrizze meg, hogy a későbbiekben is segítségére lehessen.
Működési tudnivalók
• Ne hordozza a számológépet a hátsó zsebében, mert leüléskor eltörhet. A készülék 

kijelzője üvegből készült, ezért törékeny.
• Ne tegye ki a számológépet szélsőséges hőmérsékletnek, így például ne tegye azt 

az autó műszerfalára vagy fűtés közelébe. Kerülje a magas páratartalmú vagy poros 
környezetet.

• Mivel a készülék nem vízbiztos, ne használja, ne tárolja olyan helyen, ahol folyadék, 
példaul víz kerülhet bele. Esőcseppek, vízes spray, gyümölcslé, kávé, gőz, izzadság, 
stb. szintén a készülék hibás müködését okozhatják.

• A számológép tisztításához csak puha, száraz textíliát használjon. Ne használjon 
oldószereket vagy nedves törlőkendőt.

• Ne ejtse le a számológépet, bánjon finoman vele.
• Az elemet tilos tűzbe dobni!
• Az elemeket tartsa a gyerekektől elzárva.
• Egészsége érdekében ne próbálja ezt a terméket hosszú időtartamokon keresztül 

használni. Ha hosszú időtartamokon keresztül kell használnia a terméket, feltétlenul 
biztosítson szemenék, kezének, karjának és testének megfelelő pihenési időszako-
kat (óránként kb. 10-15 percet).
Ha a termék használata közben fájdalom vagy fáradtságérzet lép fel, azonnal hagyja 
abba annak használalát. Ha a kellemetlenség tartós, lorduljon orvoshoz.

• A Sharp fenntartja magának a jogot arra, hogy a terméket, illetve annak tartozékait 
előzetes bejelentés nélkül módosítsa (fejlessze).

MEGJEGYZÉS
• A SHARP nyomatékosan ajánlja, hogy minden fontos adatáról készítsen külön, 

írásos feljegyzést. Bizonyos körülmények esetén az elektronikus memóriában 
tárolt adatok elveszhetnek, vagy megváltozhatnak. Ezért a SHARP semmilyen 
felelősséget nem vállal az elveszett vagy más módon használhatatlanná vált 
adatokért, a készülék nem megfelelő használatát, javítását, meghibásodását, 
az akkumulátor cseréjét, az akkumulátor előírt élettartamának lejárta utáni 
használatát, vagy bármely más okot is ide értve.

• A SHARP nem vállal felelősséget a készülék vagy tartozékai helytelen vagy hibás 
használatából eredő semminemű véletlen kárért, illetve szándékos károkozásért, 
hacsak a vonatkozó törvény előírásai erre nem kötelezik.

♦ A készülék hátoldalán található RESET (alaphelyzetbe állítás) kapcsolót csak 
a következő esetekben nyomja meg egy mechanikus ceruza hegyével vagy hasonló 
eszközzel.
Ne használjon törékeny vagy hegyes végű eszközt. Vegye figyelembe, hogy a 
RESET kapcsoló megnyomása törli a memória teljes tartalmát.
• ha első alkalommal használja a számológépet,
• az elemek kicserélése után,
• a tároló teljes tartalmának törlése céljából,
• ha működési zavar lépett fel és már minden gomb hatástalan.

Ha szükségessé válik a számológép karbantartása, azt csak SHARPmárkakeres-
kedővel, a SHARP cég által megbízott szervizzel vagy SHARPvevőszolgálattal 
végeztesse el.
Kemény tok

KIJELZŐ

Mantissza Kitevő
• Használat közben nem egyszerre jelenik meg valamennyi szimbólum.
• A számológép normál esetben csak a mantisszát jelzi ki, ha az érték ±0.000000001 

és ±9999999999 közé esik. Minden más esetben tudományos számmegadási 
formában jelenik meg az érték a kijelzőn. A kijelzés módja a számítás jellegétől 
függően megváltoztatható.

2ndF : A @ gomb megnyomásakor jelenik meg a kijelzőn jelezve, hogy 
a narancsvörös színnel jelölt funkciók előhívhatók.

HYP : Azt jelzi, hogy megnyomta a h gombot; a hiperbolikus függvé-
nyek váltak aktívvá. Ha a @H gombokat nyomja meg, akkor 
a kijelzőn “2ndF HYP” jelenik meg; ekkor az inverz hiperbolikus 
függvények aktívak.

( ) : Abban az esetben jelenik meg, ha zárójeles feladatot végez a ( 
billentyű megnyomásával.

DEG / RAD / GRAD : A szögek mértékegységét jelzi ki. A G gomb minden egyes 
megnyomásakor a következő szög-mértékegységre ugrik a kijelző. 
Az alapbeállítása DEG.

 : Azt jelzi, hogy megnyomta a @π billentyűt. 
Összetett számokkal való műveleteket választott ki.

 : Azt jelzi, hogy megnyomta a @Æ billentyűt. 
Statisztikai műveleteket választott ki.

 : Azt jelzi, hogy megnyomta a @ê billentyűt. 
Kiválasztotta a kettes számrendszert.

 : Azt jelzi, hogy megnyomta a @î billentyűt. 
Kiválasztotta a nyolcas számrendszert.

 : Azt jelzi, hogy megnyomta a @ì billentyűt. 
Kiválasztotta a hexadecimális számrendszert.

M : Azt jelzi, hogy számot tárolt a készülék memóriájában.
E : Hiba fellépésekor jelenik meg.

MIELŐTT MÉG HASZNÁLNÁ A KALKULÁTORT
Gombjelölések a kezelési utasításban

A (HEX) meghatározása
p meghatározása
Exp meghatározása

:
:
:

A
@V
E

• A gombok második funkciójának használatához (a gomb felett narancsvörös 
színnel van ábrázolva) ez a funkció a @ gomb megnyomásával adható meg. 
A számológépen a számok megadása nem billentyűformátumban, hanem normál 
számokkal történik.

Be- és kikapcsolás
Bekapcsoláshoz az ª, kikapcsoláshoz pedig a @F gombot nyomja meg.
Számok törlése 1
• Nyomja meg az ª billentyűt a bevitel törléséhez (kivétel ez alól a memóriájában 

található számérték, valamint a statisztikai adatok törlése).
• Nyomja meg az æ billentyűt a funkciógomb megnyomása előtti számérték 

törléséhez. 
• A bevitt érték egy számjegyének módosításához nyomja meg az ø billentyűt 

(jobbra kurzor). 
• A csere gombbal (@º) a kijelzőn szereplő számot lehet kicserélni a working 

registerben tárolt számmal.
Elsőbbségi rend a számításoknál
A számológép a következő elsőbbségi sorrendnek megfelelően hajtja végre a 
számításokat:

 Funkciók: sin, x2 és %
 yx, x y
 nCr, nPr
 ×, ÷
 +, − 
 =, M+ és egyéb lezáró utasítások a számításokhoz

• Az azonos prioritású számítások végrehajtása a megadott sorrend szerint történik. 
• Zárójelek alkalmazása esetén a zárójelekben lévő számítások elsőbbséget élveznek 

minden más számítással szemben.
• Zárójeleket folyamatosan, de legfeljebb 15 esetben, alkalmazhat. Egyidejűleg 4-nél 

több számítást nem végezhet.

KEZDETI BEÁLLÍTÁS
Az üzemmód kiválasztása

Normál üzemmód: @Fª
Aritmetikai számítások és függvények elvégzéséhez. A , , ,  és  
feliratok nem jelennek meg.
Kettes, nyolcas vagy hexadecimális számrendszer mód elérése:
@ê, @î, @í vagy @ì
Komplex számítások mód elérése: @π
Összetett számokkal végzett számtani műveletek elvégzésére szolgál.
A mód törléséhez nyomja meg a következő billentyűt @π.
Statisztika mód elérése: @Æ
Statisztikai számítások elvégzésére szolgál. A mód törléséhez nyomja meg a 
következő billentyűt @Æ.
Üzemmódválasztáskor a statisztikai adatokat abban az esetben is törli a gép, ha ismét 
ugyanazt az üzemmódot választja.
Az @F billentyű megnyomásakor vagy automatikus kikapcsolás esetén a 
gép törli az üzemmódot, és visszaáll normál módba.
A kijelzés módjának kiválasztása és a tizedeshelyek számának kijelölése
• A számítás eredményének lebegőpontos rendszerben való kijelzésekor, a ∞ 

billentyű megnyomásával az eredmény megjelenítése a tudományos jelölési mód 
szerint történik. 
A ∞ billentyű ismételt megnyomásával az eredmény megint a lebegőpontos 
rendszerben jelenik meg. 

• A @i billentyű és egy tetszőleges 0 és 9 közötti szám megnyomásával 
megadhatja a számítás eredményében levő tizedeshelyek számát. A tizedeshelyek 
beállításának törléséhez nyomja meg a következő billentyűt @i..

100000÷3=
[lebegőpontos rendszer] 
[TAB 2-re]
→[tudományos ábrázolás]
→[lebegőpontos rendszer]

ª100000/3=
@i2
∞
∞@i.

33´333.33333
33´333.33

3.33×1004

33´333.33333

• A lebegőpontos rendszer helyett akkor kerül sor a tudományos ábrázolás alkalmazá-
sára, ha a számérték nem fér el a következő tartományban: 
0.000000001 ≤ x ≤ 9999999999

A szög mértékegységének hozzárendelése
Ennél a számológépnél az alábbi háromféle szög-mértékegység (fokmérték, radi-
ánmérték és grádmérték) rendelhető hozzá a számértékhez.

Váltson a G 
gombbal

TUDOMÁNYOS SZÁMÍTÁSOK
• Számolás normál módban.
• A számítások elvégzése előtt az ª gombbal törölje a kijelzőt.
Alapműveletek 2
• A közvetlenül az = vagy az ; előtt álló ) lezáró zárójel elhagyható.
• Ha csak egyetlen tizedeshelyet állít be, nem szükséges előtte a 0 billentyűt 

megnyomni ..
Számítások konstansokkal 3
• Konstansokkal végzett számításnál az összeadandó konstanssá válik. A kivonás 

és az osztás végrehajtása azonos módon történik. Szorzáskor a szorzó válik 
konstanssá.

Tudományos függvények  4
• Lásd az egyes függvényekre vonatkozó példaszámításokat.
• A legtöbb funkció-behívásos számítás esetében a számértékeket a funkcióbillentyű 

megnyomása előtt kell beírni.
Véletlen számok funkció
A @` gombok megnyomásakor egy, 3 számjegyből álló pszeudo-véletlen 
szám jelenhet meg a kijelzőn. Kettes/nyolcas/hexadecimális számrendszer módban 
nem lehetséges a véletlenszám-generálás.
A szög-mértékegységek megváltoztatása 5
A @g gombok minden egyes megnyomásakor ciklikusan továbblépve 
megváltozik a szög-mértékegység.

Tárolóval végzendő számítások 6
A számológép egy memóriával (M) rendelkezik. A memória a következő módokban 
hozzáférhető: normál és kettes számrendszer, nyolcas, hexadecimális számrendszer.
• A memória a következő három billentyű megnyomásával jeleníthető meg: O, 
R, ;.
A számítás előtt törölje a memóriát az ª és az O billentyű megnyomásával.

• Számértékeket adhat hozzá, illetve vehet el meglevő memóriaértékhez/-ből. Kivoná-
shoz nyomja meg a következő billentyűket ± és ;.

• A memória tartalmát abban az esetben is megőrzi a gép, ha a számológépet kikapc-
solja. A memóriában levő értéket mindaddig megőrzi a gép, amíg azt nem módosítja, 
vagy az elemek lemerülnek.

Láncolt számítások 7
• Ennél a számológépnél a számítás eredménye azonnal felhasználható a következő 

számításhoz.
• Az előző számítás eredményét további számítási utasítások bevitele után nem kell 

újból előhívni.
Időszámítások, decimális és hatvanas számrendszerű számítások 8
A számológép alkalmas átszámítások elvégzésére a tízesből a hatvanas számrend-
szerbe, ill. fordítva. Ezenkívül a négy alapművelet és a tárolóval történő számítások 
egyaránt elvégezhetők a hatvanas számrendszerrel.
A hatvanas számrendszer tudományos megjelölése a következő:

fok
perc

másodperc

Figyelem: Számítások vagy átszámítások eredményeinek átszámításakor maradé-
kérték léphet fel.
Koordináta-átalakítások 9
• A számítás végrehajtása előtt ki kell választani valamelyik szögmértékegységet.

derékszögű
koordinátarendszer

polárkoordináta-
rendszer

Módosítási funkció 10
Ennél a számológépnél belül minden számítási eredmény a tudományos ábrázolási 
módon belül max. 12 számjegyű mantiszszáig számítható ki. Az eredmények 
ábrázolása mindig a kijelölt kijelzési mód és a tizedeshelyek száma szerint történik; 
ezért a belső eredmények nem feltétlenül egyeznek meg a kijelzett eredményekkel. A 
módosítási funkcióval lehet úgy átalakítani a belső értékeket, hogy azok megfeleljenek 
a kijelzőn megjelenő eredményeknek; a kijelzett értékek azután minden további 
változtatás nélkül felhasználhatók a következő számításokhoz.

MŰVELETEK KETTES, NYOLCAS, TIZES ÉS HEXADECIMÁLIS 
SZÁMRENDSZERBEN (N ALAPÚ) 11
A számológép alkalmas a négy számtani alapművelet, valamint zárójeles és memóriát 
használó műveletek elvégzésére a kettes, a nyolcas, a tízes és a hexadecimális 
számrendszerben.
Mielőtt számításokat végezne az egyes számrendszerekben és számokat írna be, 
állítsa a számológépet a megfelelő módba.
A kettes, nyolcas, tízes és hexadecimális számrendszerben levő számokat átszámí-
tása is lehetséges.
Az átszámítást a következő gombok segítségével végezheti el:
@ê: átszámítás kettes számrendszerbe. Megjelenik a „ñ“ felirat.
@î: átszámítás nyolcas számrendszerbe. Megjelenik az „õ“ felirat.
@ì: átszámítás hexadecimális számrendszerbe. Megjelenik a „ú“ felirat.
@í: átszámítás tízes számrendszerbe. A „ñ“, „õ“ és „ú“ felirat eltűnik 
 a kijelzőről.
Az említett billentyűk megnyomásakor a gép elvégzi a kijelzett számértékek átszámítását.
Figyelem: A számológép esetében az A – F hexadecimális számok beírása az , 

, , ,  és  billentyűk megnyomásával történik.
Megjelenítésük pedig a következő: 
A → ï, B → ñ, C → ó, D → ò, E → ô, F → ö

Kettes, ötös, nyolcas és hexadecimális számrendszerben nincs tizedesvessző. Ha a 
tizedesjegyet tartalmazó tízes számrendszerben levő számot számít át kettes, ötös, 
nyolcas vagy hexadecimális számrendszerbe, a tizedesjegy lemarad. Ha egy kettes, 
ötös, nyolcas vagy hexadecimális számrendszerben végzett számítás eredménye 
tizedesjegyet eredményezne, akkor ebben az esetben is lemarad a tizedesvessző 
utáni érték. Kettes, ötös, nyolcas és hexadecimális számrendszerben a negatív 
számok komplemensként jelennek meg.

KOMPLEX SZÁMÍTÁSOK 12
Ha összetett számok körében szeretne összeadást, kivonást, szorzást és osztást vé-
gezni, nyomja meg a @π billentyűt a komplex számítás mód kiválasztásához.
• Az összetett számok megjelenítése a + bi formátumban történik. Az “a” a valós, a “bi” 

a képzetes (komplex) szám. A valós szám bevitelekor nyomja meg a szám beírását 
követően az a billentyűt. A képzetes szám bevitelekor pedig a szám beírását 
követően a b billentyűt. Az eredmény kiszámításához nyomja meg a következő 
billentyűt: =. 

• A számítás elvégzése után azonnal behívhatja a valós számértéket az a billentyű 
megnyomásával, a képzetes számot pedig a b billentyű megnyomásával.

• A komplex számok polárkoordináta formájában történő megjelenítésekor nyomja 
meg a @} billentyűt, miután az a billentyűvel vagy a b billentyűvel 
beírta a számokat.

STATISZTIKAI SZÁMÍTÁSOK 13
A statisztika mód kiválasztásához nyomja meg a következő billentyűt: @Æ. 
A következő statisztikák érhetők el:

Egy minta középértéke (x-adatok)
sx Egy minta standard eltérése (x-adatok)
σx A statisztikai sokaság standard eltérése (x-adatok)
n A minták száma
Σx A minták összege (x-adatok)
Σx2 A minták négyzetösszege (x-adatok)

Adatbevitel és -javítás
A bevitt adatokat addig tárolja számológép, amíg meg nem nyomja a @Æ vagy 
az @F gombokat. Új adatok bevitele előtt törölni kell a tároló tartalmát.
Adatbevitel

adatok k
adatok * gyakoriság k (ugyanazon adatok ismételt bevitele)

Az adatok helyesbítése
Helyesbítés a k gomb megnyomása előtt:

Törölje a helytelen adatokat az ª gombbal.
Helyesbítés a k gomb megnyomása után:

írja be ismét a javítandó adatot, majd nyomja meg a @J billentyűt.



• Az adatbevitel vagy –javítás során, a k vagy a @J billentyű megnyomása 
után megjelenő szám az elérhető minták (n) számát jelenti.

A statisztikai számításokhoz használatos képletek 14
A statisztikai számításokhoz használatos képleteknél a következő esetekben fordulnak 
elő hibák:
• Az egyik közbenső eredmény vagy végeredmény abszolút értéke 1 × 10100 vagy 

ennél nagyobb.
• A nevező nulla.
• Negatív szám négyzetgyökét próbálták meg kiszámítani.

HIBÁK ÉS SZÁMÍTÁSI TARTOMÁNYOK
Hiba
Akkor fordul elő hiba, ha az egyik számítás túllépi a megadott számítási tartományt, 
vagy ha hibás számítás elvégzését kísérelték meg. Hiba fellépésekor a kijelzőn az „E“ 
felirat jelenik meg.
A hiba törlése az ª billentyű megnyomásával történik.
Számítási tartományok 15
• Az alább megadott tartományokban a számológép pontossága a 

mantissza legalacsonyabb értéke esetében ±1. További számítások 
esetében azonban a halmozódó számítási hibák kisebb pontosságot 
eredményezhetnek. (Ugyanez vonatkozik az yx, x , n!, ex, ln műveletekre, 
stb. is, amikor a gép követőszámításokat végez.)
Szomszédos elhajlási és szinguláris pontok esetében a számítási hiba 
halmozódik és egyre súlyosabbá válik.

• Számítási tartományok:
±10–99 ~ ±9.999999999 × 1099 és 0.

Ha a bevitel vagy valamelyik számítás közbenső eredményének, illetve végeredmé-
nyének abszolút értéke kisebb, mint 10–99, akkor a számításoknál és a kijelzésnél a 
számológép azt nullának tekinti.

AZ ELEM KICSERÉLÉSE
Az elemek kicserélésével kapcsolatos tudnivalók
Szakszerűtlen kezelés esetén az elemek kifolyhatnak vagy felrobbanhatnak. Cse-
rélésükkor vegye figyelembe a következő tudnivalókat:
• Mindig mindkét elemet egyszerre cserélje ki.
• Ne használjon használt elemet új elemmel együtt.
• Az új elemeknek előírt típusúaknak kell lenniük.
• Az új elemek behelyezésekor mindegyik elemet a megadott jelölésnek megfelelően 

tegye be a számológépbe.
• A számológépben lévő elemeket a gyárban tették be, és azok esetleg már a műszaki 

adatokban megadott idő letelte előtt lemerülhettek.
A tárolók tartalmával kapcsolatos tudnivalók
Elemcserénél a tároló tartalma törlődik. A számológép meghibásodása, vagy 
javítása is az adatok törlésével járhat. Véletlen balesetek esetére készítsen 
feljegyzéseket a tárolókban található összes fontos adatról.

Az elemek kicserélésének időpontja
Ha a kijelző már csak nagyon gyengén látható, ki kell cserélni az elemeket.
Figyelmeztetés
• Az elemből szivárgó folyadék a szembe kerülve súlyos sérülést okozhat. Ebben az 

esetben a szemet tiszta vízzel ki kell mosni, és azonnal orvoshoz kell fordulni.
• Az elemből szivárgó, és bőrrel vagy ruhaneművel érintkező folyadékot azonnal le kell 

mosni tiszta vízzel.
• Ha bizonyos ideig nem kívánja használni a számológépet, távolítsa el az elemeket 

és tárolja őket biztonságos helyen. Így elkerülhető, hogy a gép a szivárgó elemek 
miatt károsodjon.

• A lemerült elemeket távolítsa el a számológépből.
• Ne használjon félig használt, és eltérő típusú elemeket.
• Az elemeket nem szabad gyermekek számára elérhető helyen tárolni.
• A lemerült elemeket mindig ki kell venni a készülékből. Azok kifolyhatnak és kárt 

okozhatnak a számológépben.
• Szakszerűtlen kezelés esetén fennáll az elemek felrobbanásának veszélye.
• Ne dobja nyílt tűzbe az elemeket, mert felrobbanhatnak.
Az elemek cseréjének végrehajtása
1. A @F gomb megnyomasaval kapcsolja ki a keszuleket.
2. Lazítsa meg mindkét csavart, és távolítsa el az elemtartó fedelét. (1. ábra)
3.  Golyostoll vagy mas hegyes targy segitsegevel vegye ki az elhasznalodott elemet. 

(2. ábra)
4. Uj elem behelyezese. Ugyeljen arra, hogy „+” pozitiv polusukkal felfele nezzenek.
5. Tegye vissza, majd a csavarokkal rögzítse ismét az elemtartó fedelét.
6. Nyomja meg a RESET kapcsolot (az elülsö) egy golyostoll hegyevel vagy hasonlo 

targgyal.
• Ellenőrizze, hogy megjelent-e oldalt lathato kijelzes. Ha nem jelent meg az abran 

lathato kijelzes, akkor ki kell venni, majd ismet vissza kell tenni az elemet. Ezutan 
ismet ellenőrizze a kijelzest.

1. ábra 2. ábra

Automatikus kikapcsoló funkció
Ha körülbelül 7 percen át egyetlen billentyűt sem nyomnak meg, akkor a számológép 
automatikusan kikapcsol, hogy ne fogyassza feleslegesen az elemet.

MŰSZAKI ADATOK
Műveletek: Tudományos számítások, műveletek kettes/nyolcas/hexade-

cimális számrendszerben, komplex számítások, statisztikai 
számítások stb.

Belső számítások: Max. 12 számjegyű mantisszák
Rendelkezésre álló parancsok:

4 számítási utasítás
Áramellátás: 1,5V  (egyenáram): 

Alkáli elem (LR44 vagy annak megfelelő) × 1
Uzemidő: Kb. 5.000 ora „55555.” kijelzese eseten, 25°C-on, csak alkali 

elem hasznalatakor
(a hasznalat modjatol es egyeb tenyezőktől fuggően valtozhat)

Uzemi hőmerseklet: 0°C – 40°C
Kulső meretek: 73 mm × 127 mm × 13 mm
Tömeg: Kb. 68 g (elemekkel)
Tartozekok: 1 darab elem (a számológépben), kezelési utasítás 

és kemény tok

PÉLDASZÁMÍTÁSOK Az inverz trigonometriai funkciók eredmény-tartománya



Funkció Dinamikus hatókör

* n, m, r: egész szám

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKAT A TUDOMÁNYOS SZÁMOLÓGÉPPEL
KAPCSOLATBAN A KÖVETKEZŐ HELYEN TALÁL:
http://www.sharp-calculators.com

Figyelem: 
A terméket ezzel 
a jelöléssel látták 
el. Ez azt jelenti, 
hogy a használt 
elektromos és elek-
tronikus termékeket 
nem szabad az 
általános háztartási 
hulladékkal keverni. 
Ezekhez 
a termékekhez 
külön hulladékgyűjtő 
rendszer üzemel.

Hulladék-elhelyezési tájékoztató felhasználók részére
1. Az Európai Unióban
Figyelem: Ha a készüléket ki akarja selejtezni, kérjük, ne a közönsé-
ges szemeteskukát használja!
A használt elektromos és elektronikus berendezéseket külön, és 
a használt elektromos és elektronikus berendezések szabályszerű 
kezeléséről, visszanyeréséről és újrahasznosításáról rendelkező 
jogszabályokkal összhangban kell kezelni. A tagállamok általi 
végrehajtást követően az EU államokon belül a magán háztartások 
használt elektromos és elektronikai berendezéseiket díjmentesen 
juttathatják vissza a kijelölt gyűjtőlétesítményekbe*. Egyes orszá-
gokban* a helyi kiskereskedés is díjmentesen visszaveheti Öntől 
a régi terméket, ha hasonló új terméket vásárol.
*) A további részletekről, kérjük, érdeklődjön az önkormányzatnál.
Ha használt elektromos vagy elektronikus berendezésében elemek 
vagy akkumulátorok vannak, kérjük, előzetesen ezeket selejtezze 
ki a helyi előírásoknak megfelelően.
A termék szabályszerű kiselejtezésével Ön segít biztosítani azt, 
hogy a hulladék keresztülmenjen a szükséges kezelésen, viss-
zanyerési és újrahasznosítási eljáráson, ezáltal közreműködik 
a lehetséges káros környezeti és humán egészségi hatások 
megelőzésében, amelyek ellenkező esetben a helytelen hulladék-
kezelés következtében előállhatnának.
2. Az EU-n kívüli egyéb országokban
Ha a terméket ki szeretné selejtezni, kérjük, forduljon az önkormá-
nyzathoz, és érdeklődjön a helyes hulladék-elhelyezési módszerről.
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