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EU declaration of conformity

Your product is marked with the symbol shown on the 
left.
As its manufacturer, hereby we declare that the 
product is in compliance with the following EU 
directives and regulations:
CE: 2014/30/EU (EMC) & 2015/863/EU (RoHS)

The full text of the EU declaration of conformity is 
available from the manufacturer.

Produkt jest oznaczony symbolem widocznym z lewej 
strony.
Jako jego producent, niniejszym oświadczamy, że 
ten produkt jest zgodny z następującym dyrektywami 
i rozporządzeniami UE:
2014/30/EU (EMC) & 2015/863/EU (RoHS)

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny u 
producenta.  

Disposal of old electrical & electronic equipment
(applicable in the European Union and other countries with separate collection systems)

This symbol on the product or on its literature and packaging indicates that this product shall not 
be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the appropriate collection point 
for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring that this product is disposed 
of correctly, you will help to prevent potential negative consequences for the environment and 
human health, which could be caused by inappropriate waste handling of this product. The 
recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about 
recycling of this product, please contact your local government office, your household waste 
disposal service or the shop where you purchased the product.

Pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach
stosujących własne systemy zbiórki)

Ten symbol na produkcie lub dokumentacji i opakowaniu oznacza, że produkt nie może być 
traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu 
zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu.
Odpowiednie zagospodarowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym zagrożeniom dla 
środowiska i zdrowia ludzi, do których mogłoby dojść w
przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami.
Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy 
skontaktować się z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w 
którym zakupiono produkt.

Deklaracja zgodności UE Utylizacja produktu
Disposal of the product

Securely place the speaker on the floor, remove the 
protective bag - your speaker is ready for placement 
in the room.

Ostrożnie ustaw kolumnę na podłodze, zdejmij 
pokrowiec ochronny - kolumna jest gotowa do
ustawienia w pokoju.


