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HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

SYRIUS SPOT 32 DX
Ponthegesztőgéphez
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Gratulálunk, hogy ezt a nagy gondossággal tervezett gépet választotta. A termék telepítése és használata előtt, a balesetek 

és a gép károsodásának elkerülése érdekében kérjük olvassa el figyelmesen az alábbi biztonsági ajánlásokat. 

A SYRIUS nem vállal felelősséget a személyekben vagy tárgyakban bekövetkezett károkért, amelyek a gép

használatából erednek, az alábbiak miatt:  

- A biztonsági elemek módosítása vagy eltávolítása.

- A kézikönyvben leírt ajánlások be nem tartása.

- A termék tulajdonságainak módosítása

- A SYRIUS által szállított tartozékoktól eltérő tartozékok használata.

I. BEMUTATKOZÁS
Ezt a terméket a karosszériaműhelyben a következő műveletek elvégzésére tervezték: 

- Lemezek ponthegesztése pneumatikus fogóval

- Lemezek hegesztése pisztollyal

- Szegek, szegecsek, korongok és csapok hegesztése.

- Dudorok és sérülések eltávolítása (jégeső okozta sérülések eltávolítása a „gyorsjavítás”

opcióval)

II / BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK ÉS ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 
1. A termék szétszerelése előtt húzza ki a tápkábelt.

2. A kezelőknek megfelelő képesítéssel kell rendelkezniük.

3. A szervizelési műveleteket csak képzett szakemberek végezhetik.

4. Az üzemeltető felelős az autógyártók ajánlásainak betartásáért és az elektromos és elektronikus eszközök (fedélzeti

számítógép, autórádió, riasztó, légzsák stb.) védelméért.

5. A szervizelési művelet előtt a sűrített levegővel történő áramellátást le kell kapcsolni és ki kell kapcsolni a terhelést.

6. Az elektródák, a karok és az egyéb másodlagos eszközök nagyon magas hőmérsékletet érhetnek el, és nagyon sokáig

forróak maradhatnak a gép leállítása után. Legyen óvatos: az égési sérülések veszélye nagy.

7. Rendszeres megelőző karbantartást kell végezni.

ELEKTROMOS ESZKÖZÖK 
1. Ellenőrizze, hogy az egységet a földeléshez kell-e csatlakoztatni, és hogy a földeléshez való csatlakozás megfelelő-e.

2. Ellenőrizze, hogy a munkapad csatlakoztatva van-e a földeléshez.

3. Győződjön meg arról, hogy a kezelő védelem nélkül vagy nedves ruhával nem érintkezik a hegesztendő fém

alkatrészekkel.

4. Kerülje a hegesztendő alkatrésszel való érintkezést.

5. Ne végezzen ponthegesztési műveleteket nedves helyen vagy nedves padlón.

6. Ne hegesszen, ha sérültek a kábelek. Ellenőrizze, hogy nincs e probléma a szigeteléssel vagy nem lazák-e a

csatlakozások.

7. Az elektródák cseréje előtt kapcsolja ki a készüléket.

8. Ellenőrzés vagy javítás előtt húzza ki a készüléket közvetlenül a hálózatból.

A SZEM ÉS A TEST VÉDELME 
1. A hegesztési folyamat során a villamosívtől védőruházattal (pl. bőrkesztyűvel, hegesztőköténnyel, munkavédelmi

cipővel, hegesztőpajzzsal vagy védőszemüveggel) kell védekezni. Valamint a csiszolási és kalapálási műveletek során is

védeni kell a kezelő szemét.

2. A szorító összeszorítóereje elérheti az 500 daN-t. Tartsa távol minden testrészét a mozgó elemektől a sérülés

kockázatainak elkerülése érdekében.

3. Ne viseljen gyűrűt, órát vagy olyan ékszereket, amelyek vezetik az áramot és égési sérüléseket okozhatnak.

4. Az összes védőpanelt megfelelő állapotban és helyen kell tartani a termék környezetének védelme érdekében.



3 

FÜST ÉS GÁZ 
A hegesztési műveletek mérgező füst és káros fémporok kibocsátását okozhatják. A hegesztendő anyagokat zsírtalanítani 

és tisztítani kell, a hegesztési folyamat során keletkező mérgező gázok kibocsátásának csökkentése érdekben. 

TŰZ 
1. Ellenőrizze, hogy a szikrák nem okoznak-e tüzet, különösen gyúlékony anyagok közelében.

2. Ellenőrizze, hogy a tűzoltó készülékek ne legyenek túl messze a kezelőtől.

3. Hagyja a terméket olyan helyen, ahol van szellőző.

4. Ne hegesszen sem éghető anyagokat vagy kenőanyagokat tartalmazó tartályokat (még üresen sem), sem, pedig

gyúlékony anyagot tartalmazó tartályokat.

5. Ne hegesszen gyúlékony gázzal vagy üzemanyaggőzzel teli környezetben.

ELEKTROMÁGNESES KOMPATIBILITÁS 

A ponthegesztés közelében ellenőrizze: 

- hogy nincs másik tápkábel, vezérlőkábel, telefonkábel, rádió- vagy TV vevőkészülék, óra, mobiltelefon, mágneskártya,

számítógép vagy egyéb elektronikus eszköz.

- hogy a gép legalább 3 méteres körzetében nincs olyan személy, aki orvosi eszközöket (pacemaker, akusztikus protézis)

használ. Kiegészítő védelmet kell alkalmazni, ha ugyanabban a környezetben más termékeket is használnak.

III / CE tanúsítvány 

Ezt a terméket az európai szabályozásnak megfelelően tervezték. 
- 2006/95/EK irányelv (2006.12.12.)
- 2004/108/EK "EMC" irányelv (elektromágneses összeférhetőség) (2004.12.15.)
- 98/37/EK irányelv a gépekről (1998.06.22.)

ezért megfelelnek az európai harmonizált szabványoknak: 
- EN 62135-1
- EN 62135-2
- EN 60204-1
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IV. A TÁPKÁBELEK CSATLAKOZTATÁSA

Elektromosság: 

Két fázis: 400V, 50Hz, Az 1. fázis, 2. fázis és a földelés használta egy 3 fázisú konnektoron. 

A hálózat védelme 

Kismegszakítóval (32A, D görbe) vagy késleltetett biztosítékkal (32A). 

Meghibásodás esetén: 

Ha a termék a telepítés során lecsapja a biztosítékot, kérjük ellenőrizze a biztosíték méretét (legalább 32A és D görbe). 

Sűrített levegő: 

Csatlakoztasson egy sűrített levegős csövet a termék mögötti légtisztítóhoz. Az üzemi nyomás nem lehet több mint 8 bar. 

A termék nem használható 3 bar nyomás alatti léghálózaton. 
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V. A BERENDEZÉS LEÍRÁSA

A kezelőpanel előlről: 

A levegő 

nyomásjelzője 

A hegesztési áram beállítására 

szolgáló gombok
A hegesztési 

áram kijelzője 

A hegesztési idő vagy a 

lemezvastagság kijelzője 

Hegesztési idő vagy 

lemezvastagság beállítása 

A szerszám és az 

üzemmód kiválasztására 

szolgáló gomb Automata 

szorító üzemmód Kézi 

szorító üzemmód 

Egyoldali hegesztőmód 

Zsugorítás karbon pálcával 

D üzemmód : 

- Dudorok kiegyenlítése

- Grafit pálcával

történő rögzítés

C üzemmód: 

- Csapok, szegecsek,

szegek és csavarok

hegesztése

- Jégeső okozta deformáció
visszaállítása 
- Horpadáskihúzás

A levegő 

nyomásának 

beállítása 

A termikus 

védelem (sárga) 

indikátora 

A üzemmód: 

Hegesztés a szorítóval automata üzemmódban. 

A felhasználó adja meg a hegesztendő acéllemez 

vastagságát.  

B üzemmód: 

Hegesztés as zorítóval kézi 
üzemmódban.  A 
felhasználónak ki kell 
választania a teljesítményt és 
a hegesztési időt. 
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Hátoldal: 

Főkapcsoló
be/ki 

Légtisztító 

sűrített levegő 

bemeneti 

csatlakozással. 

Tápkábel 

3x6 mm2  

H07RNF 
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VI. HŰTÉS ÉS TERMIKUS VÉDELEM
A kábeleket sűrített levegővel hűtik. A hűtési folyamat lehet állandó, ha a piros kapcsoló Kézi vagy állandó állásban van, 

kivéve hegesztési ciklus alatt, ha a piros kapcsoló Automatikus állásban van. A hővédelem túlmelegedés esetén letiltja a 

termék használatát (sárga jelzés a kezelőpanel elején). 

Ajánlás: Intenzív használat esetén a kábeleket folyamatosan sűrített levegővel kell hűteni. 

VII. Egyoldali hegesztés
- Csatlakoztassa a testelőlapkát a generátor spade csatlakozójához.
- Rögzítse szilárdan a testelőlapkát a hegesztési hely közelében, amennyire csak lehetséges. Egyoldali

ponthegesztés esetén mindig hagyja a testelőlapkát azon a fémlemezen, amely nem érintkezik a
hegesztőelektródával (annak érdekében, hogy az áram a két hegesztendő lemezen folyjon át).

- Válassza ki a használni kívánt üzemmódot, és állítsa be a paramétereket a IX. pontban található táblázat
értékei alapján.

A kijelzők villogása:  
a kijelzők 2 okból villoghatnak: 

- A hővédelem aktiválódott mert az eszköz túl forró.

- A kiválasztott üzemmód nem kompatibilis a használt szerszámmal.

Ez akkor történik, ha a felhasználó megnyomja az egyoldali pisztoly kioldó gombját, amikor a szorító üzemmód van 

kiválasztva a kezelőpanelen. 

VIII. A PNEUMATIKUS SZORÍTÓ HASZNÁLATA
Válassza ki a működési módot: 

1 - A üzemmód: Hegesztés a szorítóval automatikus üzemmódban (a vastagságot kell kiválasztani) 

Javasolt paraméterek 2 darab horganyzott acél hegesztéséhez a szorítóval 

Referencia 

lemezvastagság 

Teljesítmény Idő periódusban Impulzus Erő daN-ban 

C szorító 

Erő daN-ban 

X szorítókarok hossza 

120 mm 

0.6 mm HI 12 1 160 160 
0.8 mm HI 16 1 180 180 
1.0 mm HI 20 1 250 250 
1.2 mm HI 24 1 280 280 
1.5 mm HI 28 1 300 300 
1.8 mm HI 34 1 300 350 
2.0 mm HI 40 1 300 400 
2.5 mm HI 50 1 300 450 

3.0 mm HI 80 4 300 450 

Referencia lemezvastagság táblázat: 
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2 - B mód: hegesztés a szorítóval kézi üzemmódban (a hegesztés teljesítényét és időtartamát kell kiválasztani). 

Teljesítmény és idő beállítási táblázat: 
Teljesítmény nagy Hegesztési idő 

periódusban 
0….50 

Teljesítmény 99 Hegesztési idő 
periódusban 

0….50 

Teljesítmény 98 Hegesztési idő 
periódusban 

0….50 

Teljesítmény --- Hegesztési idő 
periódusban 

0….50 

Teljesítmény 41 Hegesztési idő 
periódusban 

0….50 

Teljesítmény 40 Hegesztési idő 
periódusban 

0….50 

Szorító beállítása AF -- 

Ha az "AF" szorító beállítási mód van kiválasztva, a szorító zárva marad, amíg a felhasználó meg nem nyomja a kioldó gombot. 
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A kijelzők villogása: 
A hegesztőpisztoly üzemmódhoz hasonlóan a kijelző akkor villog, ha a gép hővédelem alatt áll, vagy ha a kiválasztott 

üzemmód nem megfelelő. 

Figyelmeztetések: 
A szorító használatakor az egyoldali pisztoly földkábelét le kell választani a karosszériáról. 

Az elektródákat rendszeresen élezni kell. 

Rendszeresen tisztítsa meg (fújja le) a termék hátoldalán lévő páramentesítő szűrőt. Kérjük, egy közepes nyomást (6 bar) 

állítson be. 

IX: AJÁNLOTT BEÁLLÍTÁSOK A KAROSSZÉRIAMŰHELY SZÁMÁRA 
(csak tájékoztató jellegű és a lemezek típusától és vastagságától függően változtatható) 

Eszköz Művelet Üzemmód Teljesítmény Idő 

Pisztoly Egyoldali hegesztés C HI 10 - 30 

Pisztoly Csap hegesztés C 70 5 - 8 

Pisztoly Szegek és szegecsek 
hegesztése 

C 60 2 - 4 

Pisztoly Csillag hegesztés 
(csúszókalapács) 

C 50 1 - 5 

Pisztoly Gyűrű hegesztés C 60 2 - 4 

Pisztoly Hullámos huzal 

(horpadás kihúzás) 

C 60 2 - 4 

Pisztoly Dudorok egyengetése D 20 - 40 

Pisztoly Zsugorítás karbon 
pálcával 

D 20 - 40 

Pneumatikus 

szorító 
2 darab acéllemez hegesztése: 

2,5-nél kisebb referencia 

acélvastagság 

1 
impulzus 

HI 10 - 50 

Pneumatikus 

szorító 
2 darab acéllemez hegesztése: 

2,5-nél nagyobb referencia 

acélvastagság 

4 
impulzus 

HI 52 - 96 

X. C SZORÍTÓKAROK:
Beállítási ajánlások lágyacél hegesztéséhez: 

Lemezvastagság (mm) Kar típusa Minimális 
levegő 

nyomás (bar) 

Javasolt erő 
(daN) 

0,4 - 1 C1-C2-C3-C4 3 - 4 100 - 200 

1 - 2 C1-C2-C3 4 - 6 150 - 300 

2 - 3 C1-C2-C3 6 - 8 250 - 350 

8 bar / 300 daN 

Elektróda döntés 15° 
8 bar / 300 daN 8 bar / 300 daN 5,5 bar / 120 daN 

RC4 

Ref 052253 
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XII. X SZORÍTÓKAROK:

Beállítási ajánlások horganyzott acél hegesztéséhez X szorítóval: 

Lemezvastagság (mm) Javasolt erő (daN) Kar hossza 

(mm) 

Minimális 

légnyomás (bar) 

0,4 - 0,8 100 - 200 120 2 - 3 

0,4 - 0,8 100 - 200 220 2 - 4 

0,4 - 0,8 100 - 200 440 5 - 7 

1 - 2 150 - 300 120 3 - 3,5 

1 - 2 150 - 300 220 3 - 6 

1 - 2 150 - 200 440 6 - 7 

Több mint 2 300 - 500 120 4 - 7 

Több mint 2 230 - 300 220 6 - 8 

X-kar készlet 120 mm hasznos magassággal

A karok alumíniumból, az elektródák rézből készültek.

RX3: Hasznos hossz 220 mm, 20°-os dőlésszögű 
elektródák 

RX1: Hasznos hossz 120 mm 

RX2: Hasznos hossz 220 mm, 30 + 85 

mm-es asszimetrikus elektródák

XIII / KARBANTARTÁS 

Az X szorítókarok cseréje: 

RX4: Hasznos hossz 440 mm 

- Állítsa be és húzza meg a szorító karjait, miután az elektródákat tökéletesen egy vonalba helyezte (nyomaték: 15

Nm).

- Válassza a szorító beállítási funkciót, hogy ellenőrizze, hogy az elektródák egy vonalban vannak-e.

- Ez a funkció a kézi szorító üzemmódban (B üzemmód) érhető el. Az " AF " funkciót kell kiválasztani.

Az elektródák cseréje: 

- A megfelelő hegesztett kötés biztosítása érdekében az elektródákat 200 hegesztett kötés létrehozása után ki kell
cserélni, az erre a célra szolgáló elektróda eltávolító kulcs segítségével.

- Szerelje össze az elektródokat réz zsír alkalmazásával (ref. 050440).
- A típusú elektróda (ref. 049987)
- F típusú elektróda (ref. 049970)
- Ferde elektróda (ref. 049994)
- Többféle kombináció lehetséges:
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A hegesztéshez használt eszközök tisztítása vagy cseréje 
Egy bizonyos használati idő után minden eszköz tönkre megy. Viszont a legjobb teljesítmény eléréséhez a szerszámokat 

tisztán kell tartani. Ha az eszközt pneumatikus szorító üzemmódban használja, ellenőrizze a CAPS elektródák megfelelő 

állapotát (lapos, lekerekített vagy ferde). Ha ez nem megfelelő, tisztítsa meg őket csiszolópapírral (finom szemcsés), vagy 

cserélje ki őket (lásd: az elektródák cseréje). 

A gépek minden mozgó alkatrésze kényszereknek van kitéve a használat során. A laza csavarok befolyásolhatják a 

hegesztett kötés minőségét. Ha szükséges húzza meg újra a csavarokat.  

A pisztoly üzemmódban történő használathoz ellenőrizni kell a szerszámok állapotát: csillagok, egyoldali elektróda, 

keményfém elektróda stb. és ha rossz állapotúnak tűnnek, tisztítsa meg vagy cserélje ki őket. 

A készülék hátulján lévő porvédő szűrőt rendszeresen ki kell tisztítani, ahhoz, hogy elkerüljük a generátor túlmelegedését. 

A pneumatikus szűrő tisztítása 

Rendszeresen ürítse ki a készülék hátsó oldalán elhelyezett páramentesítő szűrőt. 

A generátor karbantartása 

A generátor karbantartását és javítását csak kijelölt és a GYS által képzett szakember végezheti. Bármilyen más személy 

által végzett karbantartási művelet a garanciális feltételek megszűnését eredményezi. A GYS nem vállal felelősséget olyan 

károkért vagy balesetekért, amelyek a GYS-en kívüli személyek által végzett műveletek következtében történnek. 
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XIV / JELLEMZŐK 

ELEKTROMOS JELLEMZŐK 

Névleges bementi feszültség: U1N 400V 3 ~ 50/60Hhz 
Állandó bementi áram: I1N 32 
Teljesítmény 50%-os kihasználtsági tényező mellett: S50 17 kVA 
Állandó bemeneti teljesítmény: Sp 12 kVA 
Maximális hegesztési bementi teljesítmény: Smax 60 kVA 
Szekunder feszültség: U2d 12 V.A.C 
Maximális rövidzárlati kimeneti áram: I2cc 7 800A 
Maximális szabályozott hegesztési áram 7 500A 
Biztosíték 32A, D görbe 
Munkaciklus 0.5% 

TERMIKUS JELLEMZŐK 

Környezeti hőmérséklet tartomány +5°C +45°C
Szállítási és tárolási hőmérséklet-tartomány -25°C és +70°C

között 
Hidrometria 80 % 
Tengerszint feletti magasság 2000 m 
Termisztoros hővédelem a diódahídon 70 °C 

MECHANIKAI JELLEMZŐK 

Védelem IP21 
Szélesség 590 mm 
Magasság 760 mm 
Mélység 1890 mm 
Tömeg 98 kg 
Hegesztő szorító kábel hossza 2 200 mm 
Hegesztő szorító kábel keresztmetszete 200 mm² 
Egyoldali hegesztőpisztoly kábel hossza 2 600 mm 
Egyoldali hegesztőpisztoly kábel keresztmetszete 150 mm² 
Földkábel hossza 2600 mm 
Földkábel keresztmetszete 150 mm² 

PNEUMATIKUS JELLEMZŐK 

Minimális erő: Fmin 100 daN 
Maximális erő C szorítóval: Fmax 300 daN 
Maximális erő C szorítóval és RC4 karral 120 daN 
Maximális erő X szorítóval és 440 mm-es karokkal 150 daN 
Maximális erő X szorítóval és 120 mm-es karokkal 500 daN 
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M8 x 12 M8 x 85 M8 M6 

X30 X1 X26 X6 

XV / KOCSISZERKEZET 
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XVI /ELEKTROMOS KAPCSOLÁSI RAJZOK 

32D-X : 

32D-C : 
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XVII - SZIMBÓLUMOK 

Figyelem! Használat előtt olvassa el a 

használati útmutatót. 

Elkülönített hulladékgyűjtés szükséges - Ne 

dobja háztartási szemetesbe. 

Ne használja a szabadban.  

Ne használja a terméket vizes környezetben. 

IP21. 

Szívritmus-szabályozót viselő személyek ne 

közelítsék meg a terméket. A termék 

közelében fennáll a szívritmus-szabályozók 

megzavarásának veszélye. 

Figyelem! Erős mágneses mező.  

Az aktív vagy passzív implantátumokat 

viselő személyeket értesíteni kell. 

Viseljen védőpajzsot vagy védőszemüveget. 

Védőruhát kell viselni. 

A kéz védelmét biztosítani kell. Égési 

sérülések veszélye.  



ICÔNES / SYMBOLS / SYMBOLE / ICONOS / ZEICHENERKLÄRUNG / СИМВОЛЫ/Szimbólumok 

- Appareil(s) conforme(s) aux directives européennes. La déclaration de conformité est disponible sur notre site internet. 

- Machine(s) compliant with European directives The declaration of conformity is available on our website.

- Die Anlage entspricht den folgenden europäischen Bestimmungen: Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und EMV-2014/30/EU. Dieses Gerät entspricht den harmoni-sierten Normen 

EN60974-1, EN60974-10 und EMV-2014/30/EU. 

- Aparato conforme a las directivas europeas. La declaración de conformidad está disponible en nuestra página web. 

- Аппарат соответствует директивам Евросоюза. Декларация о соответствии есть в наличии на нашем сайте. 

- Appara(a)t(en) conform de Europese richtlijnen. Het certificaat van overeenstemming is beschikbaar op onze internet site. 

- Dispositivo(i) conforme(i) alle direttive europee. La dichiarazione di conformità è disponibile sul nostro sito internet. 

- Az európai irányelveknek megfelelő gép(ek). A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a weboldalunkon.

- Marque de conformité EAC (Communauté économique Eurasienne).

- EAEC Conformity marking (Eurasian Economic Community). 

- EAC-Konformitätszeichen (Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft) 

- Marca de conformidad EAC (Comunidad económica euroasiática).

- Знак соответствия EAC (Евразийское экономическое сообщество).

- EAC (Euraziatische Economische Gemeenschap) merkteken van overeenstemming.

- Marchio di conformità EAC (Comunità economica Eurasiatica). 

- EAEK-megfelelőségi jelölés (Eurázsiai Gazdasági Közösség).

- Matériel conforme aux exigences britanniques. La déclaration de conformité britannique est disponible sur notre site (voir à la page de couverture). 

- Equipment in compliance with British requirements. The British Declaration of Conformity is available on our website (see home page). 

- Das Gerät entspricht den britischen Richtlinien und Normen. Die Konformitätserklärung für Grossbritannien ist auf unserer Internetseite verfügbar (siehe Titelseite). 

- Equipo conforme a los requisitos británicos. La Declaración de Conformidad Británica está disponible en nuestra página web (véase la portada). 

- Материал соответствует требованиям Великобритании. Заявление о соответствии для Великобритании доступно на нашем веб-сайте (см. главную страницу).

- Materiaal conform aan de Britse eisen. De Britse verklaring van overeenkomt is beschikbaar op onze website (zie omslagpagina). 

- Materiale conforme alla esigenze britanniche. La dichiarazione di conformità britannica è disponibile sul nostro sito (vedere pagina di copertina). 

- A brit követelményeknek megfelelő berendezések. A brit megfelelőségi nyilatkozat elérhető a honlapunkon (lásd a kezdőlapot).

- Matériel conforme aux normes Marocaines. La déclaration C م (CMIM) de conformité est disponible sur notre site (voir à la page de couverture). 

- Equipment in conformity with Moroccan standards. The declaration Cم (CMIM) of conformity is available on our website (see cover page). 

- Das Gerät entspricht die marokkanischen Standards. Die Konformitätserklärung Cم (CMIM) ist auf unserer Webseite verfügbar (siehe Titelseite).

- Equipamiento conforme a las normas marroquíes. La declaración de conformidad C م (CMIM) está disponible en nuestra página web (ver página de portada). 

- Товар соответствует нормам Марокко. Декларация Cم (CMIM) доступна для скачивания на нашем сайте (см на титульной странице). 

- Dit materiaal voldoet aan de Marokkaanse normen. De verklaring Cم (CMIM) van overeenstemming is beschikbaar op onze internet site (vermeld op de omslag).

- Materiale conforme alle normative marocchine. La dichiarazione Cم (CMIM) di conformità è disponibile sul nostro sito (vedi scheda del prodotto) 

- A marokkói szabványoknak megfelelő berendezések. A C  م (CMIM) megfelelőségi nyilatkozat elérhető honlapunkon (lásd a címlapot).

- Produit recyclable qui relève d’une consigne de tri. 

- Producto reciclable que requiere una separación determinada.

- Этот продукт подлежит утилизации. 

- Product recyclebaar, niet met het huishoudelijk afval weggooien. 

- Prodotto riciclabile soggetto a raccolta differenziata. 

- Recyclebares Produkt, das sich zur Mülltrennung eignet

- Újrahasznosítható termék, amely szétválogatást igényel.




