
Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE)

„Toate produsele marcate cu acest simbol sunt deșeuri de echipamente electrice și electronice 

(DEEE conform Directivei 2012/19 / UE) care nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere 

nesortate. Dimpotrivă, este necesar să protejăm mediul și sănătatea umană prin livrarea deșeurilor 

la un punct de colectare autorizat pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și 

electronice, înființat de administrația publică sau de autoritățile locale. Eliminarea corectă și 

reciclarea ajută la prevenirea consecințelor potențial negative pentru mediu și sănătatea umană. 

Contactați instalatorul sau localul autorităților pentru mai multe informații despre locația și 

termenii și condițiile acestor puncte de colectare".

Directiva privind restricționarea utilizării substanțelor periculoase (RoHS)

Acest produs ITD al tehnologiei LEXGO și piesele incluse (cabluri, fire etc.) sunt conforme cu 

cerințele Directivei 2011/65 / UE privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în 

echipamentele electrice și electronice („RoHS revizuit” sau „RoHS 2”).

Declarația de conformitate pentru Uniunea Europeană

Informații privind reciclarea bateriilor pentru Uniunea Europeană

Bateriile sau ambalajele acestora sunt etichetate în conformitate cu Directiva Europeană 

2006/66 / CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori. Directiva 

stabilește cadrul pentru returnarea și reciclarea bateriilor și acumulatorilor uzați, aplicabil în 

întreaga Uniune Europeană. Această etichetă se aplică diferitelor baterii pentru a indica faptul că 

bateria nu trebuie aruncată, ci recuperată la sfârșitul duratei sale de utilizare, conform 

instrucțiunilor din această directivă.

În conformitate cu directiva europeană 2006/66 / CE, bateriile și acumulatorii sunt etichetați pentru 

a indica faptul că trebuie colectate separat și reciclate la sfârșitul duratei lor de utilizare. Eticheta de 

pe baterie poate include, de asemenea, un simbol chimic pentru metalul utilizat pentru baterie (Pb 

pentru plumb, Hg pentru mercur și Cd pentru cadmiu). Utilizatorii de baterii și acumulatori nu ar 

trebui să elimine bateriile și acumulatorii ca deșeuri nesortate, ci să utilizeze cadrul de colectare 

disponibil clienților pentru returnarea, reciclarea și tratarea bateriilor și acumulatorilor. Participarea 

clienților este importantă pentru a minimiza efectele potențiale ale bateriilor și acumulatorilor 

asupra mediului și sănătății umane datorită prezenței potențiale a substanțelor periculoase.

Înainte de eliminarea echipamentelor electrice și electronice (AEE) prin instalațiile de colectare a 

deșeurilor sau de colectare a deșeurilor, utilizatorul final al echipamentelor care conțin baterii și / 

sau acumulatori trebuie să scoată bateriile și acumulatorii menționați anterior pentru colectare 

separată.
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