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Compliance Information
FCC Compliance Notice
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device 
may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the 
user's  authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 
of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in 
a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if 
not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this 
equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning 
the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following 
measures:

-  Reorient or relocate the receiving antenna.

-  Increase the separation between the equipment and receiver.

-  Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-  Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Information

The aircraft complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid 
the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be 
less than 20cm during normal operation. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with 
any other antenna or transmitter.
This remote controller complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End 
user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not 
be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by 
the Federal Communications Commission (USA). These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one 
gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use 
when properly worn on the body.

ISED Compliance Notice

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and 
Economic Development Canada’ s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1)This 
device may not cause interference.(2)This device must accept any interference, including interference that may 
cause undesired operation of the device.

L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, 
Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation 
est autorisée aux deux conditions suivantes :(1)L’appareil ne doit pas produire de brouillage; (2)L’appareil doit 
accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le 
fonctionnement.
This equipment complies with RSS‐102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. 
This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your 
body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations CNR‐102 établies pour un environnement non 
contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre 
corps.
This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user 
must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be 
co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.The portable device is designed to 
meet the requirements for exposure to radio waves established by the ISED.
These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported 
under this standard during product certification for use when properly worn on the body.

Ces exigences un SAR limite de 1,6 W / kg en moyenne pour un gramov de tissu. La valeur SAR la plus élevée signalée 
en vertu de cette norme lors de la certification de produit à utiliser lorsqu'il est correctement Porté sur le corps.



Part Name
Harmful Substance

Lead (Pb) Mercury (Hg) Cadmium (Cd)
Hexavalent 

chromium (Cr+6)
Polybrominated
biphenyls (PBB)

Polybrominated Diphenyl
Ether (PBDE)

Circuit board × ○ ○ ○ ○ ○

Case × ○ ○ ○ ○ ○
Metal parts 

(copper alloy) × ○ ○ ○ ○ ○

Internal wires × ○ ○ ○ ○ ○

Other Accessories × ○ ○ ○ ○ ○

This form is compiled in accordance with SJ/T 11364.
○: Indicates that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of the part is below the limit 
requirement specified in GB/T 26572.
×: Indicates that the content of the hazardous substance in at least one of the homogeneous materials of the part exceeds the 
limit requirement of GB/T 26572. (The product meets the environmental protection requirements of the EU ROHS directive)

KCC Compliance Notice
“There is a possibility of radio wave interference during operation of this wireless facility, so services related to 
personal safety cannot be provided.”
“There is a possibility of radio wave interference during operation of the wireless facility”

NCC Compliance Notice
For low-power radio frequency equipment that has been certified, companies, firms, or users are not allowed to 
change the frequency, increase the power, or change the characteristics and functions of the original design 
without approval. The use of low-power radio frequency equipment must not affect flight safety and interfere with 
legal communications; if interference is found, it should be stopped immediately and improved to no interference 
before continuing to use. The aforementioned legal communication refers to radio communication operated in 
accordance with the provisions of the Telecommunications Administration Law. Low-power radio frequency 
equipment must endure the interference of legal communications or industrial, scientific and medical radio wave 
radiant electrical equipment.
Avoid affecting the operation of nearby radar systems.
High-gain directional antennas can only be used in fixed point-to-point systems.

Device name: DJI Mini 2/C5 Model (type): MT2PD/RC231

Unit

Restricted substances and their chemical symbols

Lead

(Pb)

Mercury

(Hg)

Cadmium

(Cd)

Hexavalent 

chromium

(Cr+6)

Polybrominated biphenyls

(PBB)

Polybrominated diphenyl ethers 

(PBDE)

Circuit board － ○ ○ ○ ○ ○

Case ○ ○ ○ ○ ○ ○

DC input socket ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pin ○ ○ ○ ○ ○ ○

Remark 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "Exceeding 0.01 wt %" means that the percentage content of restricted substances exceeds the percentage 
content reference value.
Remark 2: "○"  means that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage content reference value.
Remark 3: "－" means that the restricted substance is an excluded item.



Informace o shodě
Prohlášení o shodě s FCC

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí 
způsobovat škodlivé rušení a (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může 
způsobit nežádoucí provoz.
Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou 
zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.
Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel 
FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při instalaci 
v domácnosti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno 
a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že 
při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního 
příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení napravit jedním nebo 
více z následujících opatření:

-   Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.

-   Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
-   Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.

-   Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového / televizního technika. 

Informace o RF vystavení

Letadlo splňuje limity vystavení radiaci FCC stanovené pro nekontrolované prostředí. Aby se zabránilo možnosti 
překročení limitů vystavení vysokofrekvenčnímu záření FCC, nesmí být během normálního provozu vzdálenost 
člověka od antény menší než 20 cm. Tento vysílač nesmí být umístěn společně nebo pracovat ve spojení s jakoukoli 
jinou anténou nebo vysílačem.
Tento dálkový ovladač splňuje limity vystavení radiaci FCC stanovené pro nekontrolované prostředí. Koncový uživatel 
musí dodržovat konkrétní provozní pokyny, aby vyhověl požadavkům na vystavení rádiovým vlnám. Tento vysílač 
nesmí být umístěn společně nebo pracovat ve spojení s jakoukoli jinou anténou nebo vysílačem.
Přenosné zařízení je navrženo tak, aby splňovalo požadavky na vystavení rádiovým vlnám stanovené Federální 
komunikační komisí (USA). Tyto požadavky stanoví limit SAR 1,6 W / kg průměrně na jeden gram tkáně. Nejvyšší 
hodnota SAR uváděná podle této normy během certifikace produktu pro použití při správném nošení na těle.

Oznámení o shodě ISED

Toto zařízení obsahuje vysílače / přijímače osvobozené od licence, které jsou v souladu s RSS osvobozenými od licence 
společnosti Innovation, Science and Economic Development Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: 
(1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení. (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může 
způsobit nežádoucí provoz zařízení.
Toto zařízení vyhovuje limitům radiační expozice RSS‐102 stanoveným pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by 
mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátorem a vaším tělem. Tento vysílač 
nesmí být umístěn společně nebo pracovat ve spojení s jakoukoli jinou anténou nebo vysílačem.
Toto zařízení vyhovuje limitům expozice ISED záření stanoveným pro nekontrolované prostředí. Koncový uživatel 
musí dodržovat konkrétní provozní pokyny, aby vyhověl požadavkům na vystavení rádiovým vlnám. Tento vysílač 
nesmí být umístěn společně s jinou anténou ani vysílačem. Přenosné zařízení je navrženo tak, aby splňovalo 
požadavky na vystavení rádiovým vlnám stanovené směrnicí ISED.
Tyto požadavky stanoví limit SAR 1,6 W / kg průměrně na jeden gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR uváděná podle 
této normy během certifikace produktu pro použití při správném nošení na těle.



Název součásti
Škodlivá látka

Olovo (Pb) Rtuť (Hg) Kadmium (Cd)
Hexavalentní 

chrom (Cr+6)
Polybromované

bifenyly (PBB)
Polybromovaný

difenylether (PBDE)

Obvodová deska × ○ ○ ○ ○ ○

Kryt × ○ ○ ○ ○ ○

Kovové díly
(slitina mědi) × ○ ○ ○ ○ ○

Vnitřní vodiče × ○ ○ ○ ○ ○

Ostatní příslušenství × ○ ○ ○ ○ ○

Tento formulář je sestaven v souladu se SJ / T 11364.
○: Označuje, že obsah nebezpečné látky ve všech homogenních materiálech součásti je pod mezním požadavkem stanoveným 
v GB / T 26572.
×: Označuje, že obsah nebezpečné látky v alespoň jednom z homogenních materiálů součásti přesahuje mezní požadavek 
GB / T 26572. (Výrobek splňuje požadavky směrnice EU ROHS na ochranu životního prostředí)

Oznámení o souladu s KCC
"Během provozu tohoto bezdrátového zařízení existuje možnost rušení rádiovými vlnami, takže služby týkající se 
osobní bezpečnosti nelze poskytovat."
"Během provozu bezdrátového zařízení existuje možnost rušení rádiovými vlnami."

Oznámení o shodě s NCC
U nízkoenergetických vysokofrekvenčních zařízení, která byla certifikována, nesmí společnosti, firmy nebo 
uživatelé měnit frekvenci, zvyšovat výkon nebo měnit vlastnosti a funkce původního návrhu bez souhlasu. Použití 
vysokofrekvenčního zařízení s nízkým výkonem nesmí ovlivnit bezpečnost letu a narušit legální komunikaci; 
pokud je zjištěno rušení, mělo by být okamžitě zastaveno a před dalším používáním vylepšeno, aby nedocházelo 
k rušení. Výše uvedená právní komunikace se týká rádiové komunikace provozované v souladu s ustanoveními 
zákona o správě telekomunikací. Nízkoenergetické vysokofrekvenční zařízení musí snášet rušení legální 
komunikace nebo průmyslových, vědeckých a lékařských rádiových vln.
Vyvarujte se ovlivnění provozu blízkých radarových systémů.
Směrové antény s vysokým ziskem lze použít pouze v pevných systémech point-to-point.

Název zařízení: DJI Mini 2 / C5 Model (typ): MT2PD / RC231

Část

Omezené látky a jejich chemické symboly

Olovo
(Pb)

Rtuť
(Hg)

Kadmium
(Cd)

Hexavalentní 

chrom (Cr+6)
Polybromované
bifenyly (PBB)

Polybromovaný
difenylether

(PBDE)

Obvodová deska － ○ ○ ○ ○ ○

Kryt ○ ○ ○ ○ ○ ○

DC vstupní 
zásuvka ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kolík ○ ○ ○ ○ ○ ○

Poznámka 1: „Překročení 0,1% hm.“ a „Překročení 0,01% hm.“ Znamená, že procentuální obsah omezených látek překračuje referenční hodnotu 
procentního obsahu.
Poznámka 2: „○“ znamená, že procentuální obsah omezené látky nepřekračuje procentuální referenční hodnotu obsahu.
Poznámka 3: „-“ znamená, že omezená látka je vyloučenou položkou.



Informácie o zhode
Vyhlásenie o zhode s FCC

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto 
zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, 
vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúce prevádzku.
Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov, 
môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať zariadenie.
Toto zariadenie bolo testované a uznané vyhovujúcim obmedzeniam pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 
pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii 
v domácnosti. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované 
a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, 
že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo 
televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa užívateľovi pokúsiť sa rušenie 
napraviť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Přesměrujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.

- Zvětšete vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, než ku ktorému je pripojený prijímač.

- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rozhlasového / televízneho technika.

Informácie o RF vystavení

Lietadlo spĺňa limity vystavenia radiácii FCC stanovené pre nekontrolované prostredie. Aby sa zabránilo možnosti 
prekročenia limitov vyžarovanie RF FCC, nesmie sa počas normálnej prevádzky vzdialenosť človeka od antény menšia 
ako 20 cm. Tento vysielač nesmie byť umiestnený spoločne alebo pracovať v spojení s akoukoľvek inou anténou alebo 
vysielačom.
Tento diaľkový ovládač spĺňa limity vystavenia radiácii FCC stanovené pre nekontrolované prostredie. Koncový užívateľ 
musí dodržiavať konkrétne prevádzkové pokyny, aby vyhovel požiadavkám na expozíciu rádiovými vlnami. Tento 
vysielač nesmie byť umiestnený spoločne alebo pracovať v spojení s akoukoľvek inou anténou alebo vysielačom.
Prenosné zariadenie je navrhnuté tak, aby spĺňalo požiadavky na expozíciu rádiovými vlnami Federálna komunikačná 
komisia (USA). Tieto požiadavky stanovuje limit SAR 1,6 W / kg priemerne na jeden gram tkaniva. Najvyššia hodnota 
SAR uvádzaná podľa tejto normy počas certifikácie produktu pre použitie pri správnom nosení na tele.

Oznámenie o zhode ISED

Toto zariadenie obsahuje vysielača / prijímača oslobodené od licencie, ktoré sú v súlade s RSS oslobodenými od licencie 
spoločnosti Innovation, Science and Economic Development Canada. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom 
podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie. (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, 
vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce prevádzku zariadenia.
Toto zariadenie vyhovuje limitom radiačnej expozície RSS-102 stanoveným pre nekontrolované prostredie. Toto 
zariadenie by malo byť nainštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi radiátorom a vaším 
telom. Tento vysielač nesmie byť umiestnený spoločne alebo pracovať v spojení s akoukoľvek inou anténou alebo 
vysielačom.
Toto zariadenie vyhovuje limitom expozície ISED žiarenia stanoveným pre nekontrolované prostredie. Koncový 
užívateľ musí dodržiavať konkrétne prevádzkové pokyny, aby vyhovel požiadavkám na expozíciu rádiovými vlnami. 
Tento vysielač nesmie byť umiestnený spoločne s inou anténou ani vysielačom. Prenosné zariadenie je navrhnuté tak, 
aby spĺňalo požiadavky na expozíciu rádiovými vlnami smernicou ISED.
Tieto požiadavky stanovuje limit SAR 1,6 W / kg priemerne na jeden gram tkaniva. Najvyššia hodnota SAR uvádzaná 
podľa tejto normy počas certifikácie produktu pre použitie pri správnom nosení na tele.



Názov súčasti
Škodlivá látka

Olovo (Pb) Ortuť (Hg) Kadmium (Cd) Šesťvalentnej 
chróm (Cr+6)

Polybrómované
bifenyly (PBB)

Polybromované
difenylétery (PBDE)

Obvodová doska × ○ ○ ○ ○ ○

Kryt × ○ ○ ○ ○ ○

Kovové diely 
(zliatina medi) × ○ ○ ○ ○ ○

Vnútorné vodiče × ○ ○ ○ ○ ○

Ostatné príslušenstvo × ○ ○ ○ ○ ○

Tento formulár je zostavený v súlade so SJ / T 11364.
○: Označuje, že obsah nebezpečné látky vo všetkých homogénnych materiáloch súčasti je pod hraničným požiadavkou
stanovenou v GB / T 26572.
×: Označuje, že obsah nebezpečné látky v aspoň jednom z homogénnych materiálov súčasti presahuje limitnú
požiadavku GB / T 26572. (Výrobok spĺňa požiadavky smernice EU ROHS na ochranu životného prostredia)

Oznámenie o súlade s KCC
"Počas prevádzky tohto bezdrôtového zariadenia existuje možnosť rušenia rádiovými vlnami, takže služby 
týkajúce sa osobnej bezpečnosti nemožno poskytovať."
"Počas prevádzky bezdrôtového zariadenia existuje možnosť rušenia rádiovými vlnami."

Oznámenie o zhode s NCC
U nízkoenergetických vysokofrekvenčných zariadení, ktorá bola certifikovaná, nesmie spoločnosti, firmy alebo 
užívatelia meniť frekvenciu, zvyšovať výkon alebo meniť vlastnosti a funkcie pôvodného návrhu bez súhlasu. 
Použitie vysokofrekvenčného zariadenia s nízkym výkonom nesmie ovplyvniť bezpečnosť letu a narušiť legálne 
komunikáciu; keď sa zistí rušenie, malo by byť okamžite zastavené a pred ďalším používaním vylepšené, aby 
nedochádzalo k rušeniu. Vyššie uvedená právna komunikácia sa týka rádiovej komunikácie prevádzkované 
v súlade s ustanoveniami zákona o správe telekomunikácií. Nízkoenergetické vysokofrekvenčné zariadenie musí 
znášať rušenie legálne komunikácie alebo priemyselných, vedeckých a lekárskych rádiových vĺn.
Vyvarujte sa ovplyvnenie prevádzky blízkych radarových systémov.
Smerové antény s vysokým ziskom možno použiť len v pevných systémoch point-to-point.

Názov zariadenia: DJI Mini 2 / C5 Model (typ): MT2PD / RC231

Časť

Obmedzené látky a ich chemické symboly

Olovo
(Pb)

Ortuť
(Hg)

Kadmium
(Cd)

Hexavalentnú 
chróm (Cr+6)

Polybrómované
bifenyly (PBB)

Polybromované
difenylétery

(PBDE)

Obvodová doska － ○ ○ ○ ○ ○

Kryt ○ ○ ○ ○ ○ ○

DC vstupná 
zásuvka ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kolík ○ ○ ○ ○ ○ ○

Poznámka 1: "Prekročenie 0,1% hm." a "Prekročenie 0,01% hm." Znamená, že percentuálny obsah obmedzených látok prekročí referenčnú 
hodnotu percentuálneho obsahu.
Poznámka 2: "○" znamená, že percentuálny obsah obmedzené látky neprekračuje percentuálny referenčnú hodnotu obsahu.
Poznámka 3: "-" znamená, že obmedzená látka je vylúčenú položkou.



EU Compliance Statement: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. hereby declares that this device is in 
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.
A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.dji.com/euro-compliance

EU contact address: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany 

Prohlášení o shodě pro EU: Společnost SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. tímto prohlašuje, že tohle zařízení 
vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 2014/53/EU.
Kopie prohlášení o shodě pro EU je k dispozici on-line na webu www.dji.com/euro-compliance
Kontaktní adresa v EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Německo 

Vyhlásenie o zhode EÚ: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode so 
základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ.
Kópia tohto Vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii online na www.dji.com/euro-compliance
Kontaktná adresa v EÚ: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Nemecko 

CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED 
BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

Environmentally friendly disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of 
separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old 
appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With 
this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic 
substances.

Ekologicky šetrná likvidace

Stará elektrická zařízení nesmějí být likvidována spolu se zbytkovým odpadem, ale musí být likvidována 
samostatně. Likvidace na komunálních sběrných místech prostřednictvím soukromých osob je bezplatná. 
Vlastník starých zařízení odpovídá za to, že je donese do těchto sběrných míst nebo na obdobná sběrná 
místa. Tímto můžete přispět k recyklaci hodnotných surovin a zpracování toxických látek.

Ekologická likvidácia

Staré elektrospotrebiče sa nesmú likvidovať spolu so zvyškovým odpadom, ale musia sa zlikvidovať 
samostatne. Likvidácia v komunálnom zbernom mieste prostredníctvom súkromných osôb je bezplatná. 
Majiteľ starých spotrebičov je zodpovedný za prinesenie spotrebičov na tieto zberné miesta alebo na podobné 
zberné miesta. Týmto malým osobným úsilím prispievate k recyklovaniu cenných surovín a spracovaniu 
toxických látok




