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Mając na uwadze powyższe należy wskazać, iż w powyższym procesie gospodarstwa domowe 
spełniają bardzo ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, 
zużytego sprzętu. Stosownie do art. 35 ww. ustawy użytkownik sprzętu przeznaczonego dla 
gospodarstw domowych jest bowiem obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty 
sprzęt.
Pamiętać jednak należy, aby produkty należące do grupy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego 
były utylizowane w:

• lokalnych punktach zbioru (składowisko, punkt zbiórki itp.). Informacje na temat lokalizacji tych 
punktów można uzyskać od władz lokalnych, 

• miejscach sprzedaży podobnych urządzeń. Sprzedawcy detaliczni i sprzedawcy hurtowi są 
zobowiązani do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany 
nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.

Jeśli twój produkt zawiera baterie należy pamiętać, iż baterii nie należy wyrzucać wraz z innymi 
odpadami w tym samym pojemniku. Baterie należy wyrzucić do specjalnie oznaczonych pojemników 
przy punktach zbierania odpadów lub w sklepach ze sprzętem elektronicznym. 
Szczegółowych informacji na temat tego jak i gdzie można pozbyć się zużytych baterii udzielają 
władze lokalne. 
W ten sposób możesz uczestniczyć w procesie ponownego wykorzystywania surowców i wspierać 
program utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych, co może mieć wpływ na środowisko  
i zdrowie publiczne. Pamiętać należy, iż prawidłowa utylizacja sprzętu umożliwia zachowanie 
cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być 
zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami i składnikami niebezpiecznymi.

OGRANICZANIE ILOŚCI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH
D-Link wraz z dostawcami podzespołów ściśle przestrzega zmienionej dyrektywy Unii Europejskiej 
2011/65/UE (RoHS) o ograniczeniu użycia niebezpiecznych substancji (wcześniej 2002/95/WE) 
w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Dyrektywa, która weszła w życie 1 lipca 2006 r., 
zabrania importu do krajów Unii Europejskiej urządzeń elektronicznych zawierających substancje 
niebezpieczne. D-Link w pełni dostosował się do wymagań tej dyrektywy. D-Link gwarantuje 
bezpieczeństwo użytkownikom swoich produktów. Aktualne informacje o zgodności z wymaganiami 
dyrektywy RoHS można znaleźć w witrynie internetowej http://www.dlinkgreen.com/.

OSTRZEŻENIA I INFORMACJE








































