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Hjertelig tillykke med din nye hörbert!
Du ejer nu en højkvalitets MP3-player af træ, der med sin enkle betjening er ideel for børn og vil ledsage dem i lang tid.
hörbert tilbyder også dig mange fordele - såsom meget lang batterilevetid, enkel software til kopiering på
hukommelseskortet, begrænsning af lydstyrken og meget mere.
Hele hörbert-teamet ønsker dig rigtig god fornøjelse med din hörbert!

Indhold

hörbert kort fortalt..................................................... 1
Isætning eller udskiftning af batterier ...................... 1
Tænd og sluk ............................................................ 2
Justering af lydstyrken ............................................. 2
Navigation gennem indholdet .................................. 2
Hurtigt frem- og tilbagespoling ................................ 2
Håndtering af hukommelseskort ............................. 2
Pleje og vedligeholdelse........................................... 2
hörbert-softwaren ..................................................... 2
Systemkrav ............................................................... 3
Installation ................................................................. 3
Anvendelse af hörbert-softwaren ............................ 3

Trin 1: Vælg kort ....................................................... 3
Sikkerhedskopiering eller formatering af
hukommelseskortet .................................................. 3
Trin 2: Rediger indhold ............................................. 4
Trin 3: Overflør indhold ............................................. 5
Afinstallation af softwaren ........................................ 5
Accepterede filtyper ................................................. 6
Problemløsning ......................................................... 6
Brugertips ................................................................. 6
Sikkerhedsanvisninger ............................................. 6
Bortskaffelse af batterier .......................................... 7

hörberts forside

Hörberts interiør
Tænd/sluk (1)
Volumenkontrol (2)

lydstyrke begrænse (3)
Batteriklemmer (4)
Valgknapper (5)
Kortholder (6)
Fremspolingsknap (7)
Tilbagespolingsknap (8)

Bagvægsskrue (9)

hörbert kort fortalt

Isætning eller udskiftning af batterier

hörbert er en MP3-player for alt, hvad dit barn godt kan lide
at høre. Betjeningen er optimalt designet til børn gennem
de forskellige knappers entydige funktioner.
De farverige knapper giver dit barn mulighed for at huske,
hvor de forskellige hørespil og musik befinder sig. Du vil
blive overrasket over, hvor hurtigt dit barn vil navigere
sikkert gennem sin samling af musik og historier.
hörberts indhold ligger på et hukommelseskort, hvorpå en
voksen overfører musik og hørespil fra en computer.
Indholdet kan derved indlæses fra computeren eller lydcd'er på hörberts hukommelseskort.
Med en størrelse på 4 GB sammenfatter det medfølgende
hukommelseskort et repertoire på 17 timer.
Nye batterier rækker ved middel lydstyrke til ca. 45 timers
spilletid. Både med et større hukommelseskort samt
batterier med større kapacitet lader repertoiret sig øge
henholdsvis spilletiden forlænges.
hörbert har ingen indre bevægelige dele, så hörbert er
mere robust end bærbare cd-afspillere

Sluk for hörbert før du åbner bagvæggen! Tænd/slukkontakten skal pege imod bagvæggen. Indsætning eller
udskiftning af batterier må kun udføres af en voksen!
Læg hörbert foran dig, med de farverige knapper nedad.
hörbert åbnes ved at dreje bagvægsskruen (9) mod uret
hele vejen ud. Hertil er en mønt velegnet som værktøj.
Skub bagvæggen nedad og ud forneden. Sørg for, at den
ikke utilsigtet glider ud.
For at fjerne batterierne, skal du trække disse lodret opad
ud af batteriklemmerne (4). Batterierne sidder meget fast,
så de ikke kan falde ud imens der spilles.
Tips: Træk, som hjælpemiddel, en snor (f.eks gavebånd)
under et batteri. Således kan de let trækkes opad uden at
beskadige platinerne, batteriet eller batteriklemmerne.
Indsæt nu fire AA-batterier (1,5 V) eller batteri (1,2 eller 1,5
V) i batteriklemmerne. Vær opmærksom på den korrekte
position af + og - pol.
Tips: Batterierne vil hørbart klikke på plads. Skub nu
bagvæggen på plads igen og skru bagvægsskruen fast
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med uret. Til de sidste omdrejninger, kan du igen bruge en
mønt som værktøj.

Tænd og sluk
Tænd hörbert ved at vippe tænd/sluk-kontakten (1)
(vippeknap) mod forsiden. hörbert nu spiller fra
begyndelsen af det spor, du sidst lyttede til. Sluk hörbert
igen efter brug ved at vippe vippekontakten i den anden
retning. hörbert slukker ikke af sig selv, men gentager
konstant den titel, som ligger bag den sidst aktiverede
valgknap.

Justering af lydstyrken
Ved at dreje volumeknappen (2) mod uret, bliver lyden fra
hörbert svagere. Lydstyrken kan ikke skrues helt ned til
"lydløs", så du altid kan høre om hörbert stadig er tændt.
Ved at dreje volumenknappen (2) med uret indtil stop,
spiller hörbert med den maksimale lydstyrke.
Den maksimale lydstyrke kan begrænses i interiøret med
en skydekontakt (3). Hertil indstilles den lille skydekontakt
til "piano" (Begrænset lydstyrke) eller "forte" (ubegrænset
lydstyrke). hörbert åbnes og lukkes som beskrevet under
"Isætning eller udskiftning batterier".

Navigation gennem indholdet
hörberts indhold er organiseret i såkaldte "playlists"
(afspilningslister). Bag hver af de ni farverige knapper (5)
befinder sig en playliste, for eksempel en hel musik-cd eller
et hørespil.
Du kan navigere i musik og hørespil på hörbert, ved at
trykke på en af de farverige valgknapper (5). Så spiller
hörbert den første titel på playlisten, der blev gemt bag
denne knap.
Ved næste tryk på den samme knap springer hörbert til
den næste sang på playlisten, der blev gemt bag denne
knap, og så videre. Efter den sidste titel springer hörbert
tilbage til den første titel på playlisten bag denne knap.

Hurtigt frem- og tilbagespoling
Så længe der trykkes på fremspolingsknappen (7), spiller
hörbert med hurtig fremspoling. Du kan således høre med,
for at finde et bestemt sted i en titel. Ved at trykke på
tilbagespolingsknappen (8) føres du til begyndelsen af den
aktuelle titel. Trykker du på denne knap igen, føres du til
den forrige titel på samme playliste, osv. Dette kan
gentages, indtil du når den første titel på denne playliste.

Håndtering af hukommelseskort
Hukommelseskortet sidder i kortholderen (6). Ovenfor er et
påtrykt kortsymbol, der viser den retning, hvormed kortet
skal trækkes ud af kortholderen. Hukommelseskortet har
en fordybning ved dens øverste kant, så du kan trække det
ud med din tommelfingernegl. Andre kort kan også
skubbes ud med tommelfingeren og et let tryk ovenfra på
det synlige kortområde.
Behandl venligst kortet og kortholderen varsomt, da disse
dele er meget følsomme i forhold til resten.
Ved isættelse af hukommelseskortet, henvises også til det
påtrykte kortsymbol ovenfor kortholderen (6). Læg kortet
på symbolet og skub det forsigtigt ned i kortholderen (6)
indtil kun en smule af kortet er synligt i kortholderens
åbning. (hörbert åbnes og lukkes som beskrevet under
"Isætning eller udskiftning batterier").
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Pleje og vedligeholdelse
Træ er et naturligt produkt. I denne egenskab reagerer
hörberts kabinet på fugt, eventuelt gennem opkvældning
og forvridning.
Selvom vi modvirker sådanne problemer med den stabile
konstruktion, bør du altid opbevare hörbert tørt og ikke
udsætte den for intens kulde eller varme.
Med tiden vil kabinettræet blive mørkere. Vi, som
producent, har ingen indflydelse på denne naturlige
proces.
Til rengøring anbefaler vi at aftørre hörbert med en tør eller
blot let fugtig klud. Anvend ingen rengøringsmidler, da
disse kan forårsage stærke misfarvninger, eller blive
absorberet af træet og derefter langsomt frigivet til
omgivelserne.
hörbert er fremstillet med en spytresistent og svedægte
maling, der beskytter træet mod snavs og fugtudsving.
Bortset fra lejlighedsvis udskiftning af batterier og digitalt
indhold kræver hörbert ingen yderligere vedligeholdelse.
Ikke desto mindre, er det tilrådeligt fra tid til anden at
efterse hörbert for skader, for at undgå enhver risiko for
legende børn.
De fleste skader i træet kan korrigeres med meget fint
sandpapir, da træ er meget "godmodigt" i denne
henseende.
Du kan selv efterspænde eventuelle løse skruer med et
dertil egnet værktøj. Du kan også selv udskifte reservedele,
hvis du har de nødvendige tekniske færdigheder.
Ved alle andre tilfælde er vi her. Kontakt os, hvis du har
spørgsmål, eller en reparation skulle være nødvendig. Vi
finder en løsning!
På vores service-side finder du mere information og alle
kontaktmuligheder:
http://www.hoerbert.com/service

hörbert-softwaren
hörbert-softwaren er et computer-program, som du skal
bruge til at overføre musik og hørespil fra din computer
eller fra cd'er til hörberts hukommelseskort.
hörbert-softwaren overtager playlist-managerfunktionen og
hjælper dig således med at identificere indholdet af
hörberts valglister (5). Desuden kan softwaren kopiere
indhold fra lyd-cd'er direkte til hörberts hukommelseskort.
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Systemkrav
• PC eller Mac (Intel)
• Operativsystem: Windows (Vista, Windows 7 eller 8, eller
Mac OS X fra version 10.6.)
• SD-kortlæser, indbygget eller tilsluttet en USB-port
• Minimum skærmopløsning på 1024 x 768 pixels
• 2 GB ledig plads på harddisken
• Mindst 1 GB RAM

Installation
Udtag hörberts hukommelseskort som beskrevet under
"Håndtering af hukommelseskort".
Sæt hukommelseskortet i SD-kortlæseren på din computer.
Du vil efter et par sekunder finde et nyt flytbart drev, med
navnet HOERBERT4GB.
Under Windows:
Åbn det flytbare drev med Explorer.
Start herefter installationen ved at dobbeltklikke
hoerbert.exe.
Under Mac OS X:
Åbn arkivet hoerbert.dmg på det flytbare drev og start
installationsprogrammet install hoerbert.app
Nu starter installationen af hörbert-softwaren. Afhængigt af
systemet, bliver "Adobe AIR runtime" installeret samtidigt,
da det er nødvendig for at drive hörbert-softwaren.
Systemafhængigt kan du også blive bedt om et
administrationspasswort, så hörbert-softwaren kan
installeres på din computer. Følg blot instruktionerne fra
installationsprogrammet og dit operativsystem.
Tip: Du kan også finde installationsfilerne til hörbertsoftwaren på internettet til gratis download på:
http://www.hoerbert.com/service

Anvendelse af hörbert-softwaren
hörbert-softwaren hjælper dig med at definere indholdet og
rækkefølgen af 9 playlister. Ved overførsel konverterer
softwaren automatisk indholdet til et format, der kan
afspilles særligt batteribesparende af hörbert.
Start hörbert-softwaren via hörbert-ikonet på skrivebordet,
eller fra menuen Start i Windows under "Programmer>
hörbert-> hörbert"
I Mac OS X starter du hoerbert.app i mappen:
"Programmer-> hörbert".
Hjælp til anvendelsen er også tilgængelig i selve
softwaren, hvis du klikker på ikonet Hjælp.
De tre enkle trin til overførsel er beskrevet her:

Trin 1: Vælg kort
Hvis du har flere flytbare drev på computeren, skal du
vælge hörberts hukommelseskort med navnet
HOERBERT4GB. Klik derefter på 2 til det næste trin.

Andre funktioner på denne side:
Udskub hukommelseskort frigør hukommelseskortet, så
du kan trække det ud af kortlæseren. For at forhindre tab af
data, bør du aldrig blot udtage hukommelseskort uden at
"skubbe" det ud først.
Ved at klikke på Søg efter nyere hörbert-software
kontrollerer du om du har den nyeste version af softwaren,
og du kan eventuelt hente en nyere version. Hvis du
allerede bruger den nyeste version, kan du her sende os
en besked, for eksempel, hvis du har mistanke om en fejl i
softwaren.
Knappen Hukommelseskort Værktøj åbner en
dialogboks, hvor du kan sikkerhedskopiere indholdet af dit
hukommelseskort til din computer. I dialogboksen kan du
ligeledes formatere hukommelseskortet (tømme helt) for at
overføre nye filer eller for at være sikker på, at et nyindkøbt
hukommelseskort har det korrekte format til hörbert.

Sikkerhedskopiering eller formatering af
hukommelseskortet
Opret sikkerhedskopi/backup af hukommelseskortet
For at sikkerhedskopiere filerne på hukommelseskortet til
computeren, skal du vælge hukommelseskortet og klik på
Sikkerhedskopiere til computer. Dette åbner en fildialog,
hvor du kan vælge en destination til sikkerhedskopiering
på din computer. Ved backup bliver mapper, hørespil og
musikfiler, samt filen hoerbert.xml kopieret fra dit
hukommelseskort til din computer.
Formater hukommelseskort
Forsigtig: Formatering sletter filerne på et flytbart drev
uigenkaldeligt! Kontroller derfor, at du ikke, ved en fejl, har
valgt et forkert drev!
Hvis du er sikker på, at du vil slette alle data fra det valgte
medie, skal du klikke på Formater/slet kort.
Efter endnu en bekræftelsesprompt udføres formateringen.
Formatering kan tage et par minutter.
Hvis du ikke vil formatere eller ikke er sikker, skal du klikke
på Afslut.
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Redigering af en playliste
Her kan du tilføje de valgte playliste-filer, fjerne eller
bestemme rækkefølgen.
I playlisten, kan du med musen ved hjælp af Klik-og-træk
ændre rækkefølgen af titlerne.
Når du klikker på en titel, markeres den, og kan med
minus-symbolet fjernes fra listen.
Med plus-symbolet føjer du nye titler til listen. Dertil åbnes
et fil-vindue fra dit operativsystem, hvormed du som
normalt kan finde og vælge filer. Alternativt kan du med
musen trække filer eller iTunes-titler til playliste-vinduet.
Her kan du også vælge filer fra lyd-cd'er, hvis de ligger i
cd-drevet på din computer. Sådanne data bliver straks
kopieret til en midlertidig mappe på din computer.

Efter formatering vil hörbert-softwaren oprette en ny
hoerbert.xml fil til egen filhåndtering. Bekræft venligst
forespørgslen med JA.
Et klik på Info ... viser dig versionsnummeret på din
hörbert-software.

Trin 2: Rediger indhold

Særligt lange titler kan du automatisk adskille Når du
sætterflueben ved siden af saksen. Derved deles lange
titler på tavse steder, så stykker dannes, der er mindst 3
minutter lange. Adskillelsen har den fordel, at hörbert ved
sluk og genstart spiller tættere på det sidst hørte sted. Hvis
dine lange titler ikke indeholder egnede tavse steder, kan
du blot dele numrene i 3 minutter lange stykker, ved at
klikke ved siden af saksen, indtil en rød 3 (for omkring 3
minutter dele) vises.
Klik på flueben-symbolet efter redigering af playlisten, for
at fortsætte til trin 3, eller redigere en anden playliste.
Hukommelseskortet bliver på dette tidspunkt endnu ikke
ændret.

Funktioner på denne side
Øverst får du det anslåede pladsniveau på
hukommelseskortet angivet i minutter. Det faktiske niveau
kan af tekniske grunde ikke bestemmes helt nøjagtigt før
overførsel af alt indhold på hukommelseskortet.
Et klik nederst i vinduet på Find indhold online fører dig til
vores hjemmeside, hvor du kan finde flere tips til musik og
indhold til din hörbert.
Knappen Udskrivning åbner i et nyt vindue, en liste over
alt indhold, hvor det i øjeblikket befinder sig på dit
hukommelseskort, herunder stien, hvorfra de respektive
filer er blevet kopieret til hörberts hukommelseskort. Denne
liste kan du derefter udskrive.
I dette vindue kan du se, hvor mange titler der er blevet
gemt bag hver af de farvede knapper. Klik på et af de
farvede knapsymboler for at åbne playlisten bag det.

Andre funktioner på denne side
Du kan forhåndshøre titelved at markere en titel og
efterfølgende trykke på mellemrumstasten. Denne funktion
er af tekniske årsager begrænset til korte titler i MP3-eller
WAV-format.
Indsæt pause: Hvis du ønsker at indsætte en længere
pause mellem numrene, skal du vælge varigheden og klik
på -symbolet. Hermed tilføjes tavshed til playlisten, som du
kan flytte op eller ned med musen, ligesom andre filer.

Tips: Hvis du stiller hörbert ved siden af sengen med
musik til at falde i søvn til, tilføj da en lang tavshed, så du
har tid nok senere til at slukke hörbert, efter at barnet er
faldet i søvn.
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Trin 3: Overflør indhold

Afinstallation af softwaren

Efter, at du i trin 2 har fyldt alle knapper, kopierer softwaren
alle data til hukommelseskortet i trin 3. Herved bliver filerne
forberedt til hörbert og overført til SD-kortet.
Afhængigt af antallet af titler der skal kopieres, tager denne
proces lang tid, men kan også overføres uden dit opsyn.
Du skal blot give din tilladelse til at overskrive
hukommelseskortet ved starten af overførslen.
Efterfølgende vises en meddelelse, at du nu kan skubbe
hukommelseskortet ud.

Hvis du ikke længere har brug for hörbert-softwaren, kan
du afinstallere den, som enhvert andet program i Windows
via kontrolpanellet. I Mac OS X skal kun mappen hörbert
fraprogram-mappen slettes.
Vi anbefaler, at Adobe AIR runtime ikke afinstalleres, da
det måske allerede var på din computer før du installerede
hörbert-softwaren og/eller stadig anvendes af andre
programmer. Sådanne programmer vil så pludselig ikke
længere fungere.

VIGTIGT: Afbryd aldrig hukommelseskortet under en
overførsel fra computeren, og fjern den først efter
overførslen, når det flytbare drev er blevet korrekt "skubbet"
ud. Manglende overholdelse kan efterlade fejlbehæftede
data på kortet, som hörbert ikke kan afspille.
Slet aldrig filen hoerbert.xml fra hukommelseskortet, da
den anvendes og forvaltes af hörbert-softwaren.

Færdig!
Derudover giver softwaren mulighed for at
sikkerhedskopiere hukommelseskortet til computeren eller
at slette/formatere kortet.
Vigtigt: Sletikke de originale filer efter overførsel fra din
computer, da de ikke kan genoprettes fra de overførte,
kopierede hörbert-filer.
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Accepterede filtyper

Brugertips

hörbert-softwaren kan læse mange filformater på din
computer og overføre til hörberts hukommelseskort.
Imidlertid kan ingen filer overføres, som er kopibeskyttet af
DRM (Digital Rights Management).
De vigtigste accepterede filtyper er:
.mp3, .mp3, .m4a, .aiff, .aif, .wav, .cda, .cdda

• Sluk hörbert efter brug og før åbning.
• Udsæt ikke hörbert for direkte sollys eller andre
varmekilder.
• Lad ikke væsker trænge ind i apparatet.
• Til rengøring aftørres hörbert med en fugtig klud. Brug
ikke rengøringsmiddel.
• Opbevar denne brugsanvisning.

Problemløsning

Sikkerhedsanvisninger

Kan man intet høre?
Kontroller venligst følgende:
• Er hörbert tændt?
• Er lydstyrken sat for lavt?
• Sidder hukommelseskortet korrekt?
• Er batterierne sat i?
• Sidder alle batterier i den rigtige retning?
• Har batterierne fuld kapacitet?
• Berører alle batteriklemmer metalenderne på batterierne?
Hvis ikke: Bøj dem let. Denne korrektion kunne være
nødvendig efter et meget stærkt slag.
• Indeholder hukommelsekortet data? Dette kan
kontrolleres med Explorer (Windows) eller Finder (Mac OS
X). Filerne på kortet kan forsøgsvis også afspilles på
computeren.
Alternativt: Gentag overførsel til hukommelseskort med
hörbert-softwaren.
• Er hukommelseskortet formateret? Hukommelseskortet
skal formateres med et FAT32-filsystem.
Blev hörbert-softwaren anvendt til at overføre indhold? Blot
kopi af nogen filer til hukommelseskortet er ikke nok.

• Brug kun batterier af typen 1,5V AA/LR06.
• Oplad under ingen omstændigheder ikke-genopladelige
batterier igen!
• Brug eller oplad aldrig korroderede eller beskadigede
batterier eller opladning!
• Smid hverken akkumulatorbatterier, batterier eller
apparater ind i åben ild!
• Genopladning af batterier må kun ske under opsyn af en
voksen!
• Genopladelige batterier må ikke oplades i enheden, og
skal udtages på forhånd!
• Brug aldrig batterier af forskellige typer samtidigt!
• Anvend aldrig brugte og nye batterier sammen!
• Udskift altid alle batterier samtidigt.
• Vær opmærksom på ikke at beskadige batterier og det
underliggende printkort, når du fjerner batterierne!
• Vær opmærksom på den korrekte polaritet af batterierne
ved isættelse. Bemærk + og - poltegn!
• Fjern straks tomme batterier fra enheden, og også når
enheden ikke skal bruges i længere tid.
• Kortslut under ingen omstændigheder batteriklemmerne
og skab ingen forbindelse mellem batteriklemmerne og
andre metaldele!
• Brug kun batterier/akkumulatorer af forudbestemt eller
tilsvarende type.
Manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifterne kan
medføre betydelig skade på enheden og dens omgivelser.
Der er fare person - eller brandskade i tilfælde af
manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne!

hörbert bliver stille og skratter?
• Indsæt fire nye eller opladede batterier.
Er problemet endnu ikke løst?
Yderligere oplysninger og problemløsninger kan findes
under vores "FAQ" (Ofte stillede spørgsmål) på vores
service-side:
http://www.hoerbert.com/service
Ligeledes finder du vores kontaktoplysninger på vores
side. Tøv ikke med at kontakte os med hörbert-problemer,
hvis du skulle få brug for hjælp.
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Bortskaffelse af batterier

Bortskaffelse af elektriske apparater

Batterier hører ikke hjemme i husholdningsaffaldet!
Batterier indeholder stoffer, der kan være skadelige for
menneskers sundhed og for miljøet, hvis de ikke
håndteres korrekt. Batterier er mærket med den
overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at
udtjente batterier ikke må bortskaffes sammen med
usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles
særskilt.
Nogle batterier er også mærket med den kemiske
betegnelse Hg (kviksølv), Cd (cadmium) eller Pb (bly).
Dette er særligt skadelige stoffer, og det er derfor vigtigt,
at disse batterier bliver indsamlet. (Denne er kun
nødvendig, hvis batteriet indeholder de pågældende
stoffer)
Det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de
indsamlingsordninger, der er etableret. På denne måde
er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i
overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt
belaster miljøet.
Bærbare batterier: Alle kommuner har etableret
indsamlingsordninger, hvor udtjente bærbare batterier
bliver afhentet direkte fra husholdningerne, eller gratis
kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre
indsamlingssteder. Nærmere information kan fås hos
kommunens tekniske forvaltning.

Elektriske apparater hører ikke til i
husholdningsaffaldet!

Symbolet for den overstregede skraldespand
betyder, at batteriet ikke må bortskaffes
sammen med
husholdningsaffald.
Pb = batteriet indeholder mere end 0,004
procent bly
Cd = batteriet indeholder mere end 0,002
procent cadmium
Hg = batteriet indeholder mere end 0,0005
procent kviksølv

Apparater, der er markeret med dette symbol
må ikke i husholdningsaffaldet.
Vores WEEE registreringsnummer er:
DE99310248

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer,
komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige
for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af
elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes
korrekt.
Produkter, der er mærket med nedenstående
overkrydsede skraldespand‘, er elektrisk og elektronisk
udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at
affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må
bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald,
men skal indsamles særskilt.
Til dette formål har alle kommuner etableret
indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og
elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på
genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller
hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information
skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.
Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke
bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr
sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte
de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den
miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse
af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge
mulighederne for genbrug, genanvendelse og
nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr“.
Du er juridisk forpligtet til at returnere WEEE (elektronisk
affald). Du kan efter brug returnere disse i vores butik, på
en kommunal genbrugsstation eller i lokal handel.
Du kan returnere brugt elektronisk udstyr hos os:
WINZKI GmbH & Co. KG, Benzstr. 2,
72636 Frickenhausen, Tyskland
Returmuligheden er begrænset til brugt elektronisk
udstyr, som vi fører/har ført i vores sortiment samt til den
normale mængde, som slutbrugere bortskaffer.
Returnering er gratis for dig ved personlig afgivelse. Hvis
du vælger returnering via postforsendelse, bærer du selv
portoudgifterne.

