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Dziękujemy za zakup ekspresu Venezia Pro Plus. Automatyczny ekspres do kawy Venezia Pro Plus jest sprzętem 
profesjonalnym przystosowanym do pracy w branży HoReCa oraz firmach. Jego optymalna dzienna wydajność 
to 20-25 napojów a maksymalna to 700 napojów miesięcznie. 

Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Zdjęcia oraz rysunki mają 
charakter poglądowy i mogą różnić się od zakupionego urządzenia. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany 
parametrów technicznych urządzeń bez zapowiedzi. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Co 10000 cykli zaleca się przegląd urządzenia w serwisie. Kontakt z serwisem serwis@kawawbiurze.pl  

1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 

• Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować zagrożenie życia.  

• Nigdy nie otwieraj samodzielnie obudowy urządzenia. 

• Nie wtykaj żadnych przedmiotów w obudowę urządzenia. 

• Nie dotykaj wtyczki kabla zasilającego wilgotnymi rękami. 

• Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne uszkodzenie 
urządzenia lub zranienie osób. 

• Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i 
niewłaściwym użytkowaniem urządzenia. 

• W czasie użytkowania zabezpiecz urządzenie i wtyczkę kabla zasilającego przed kontaktem z wodą lub 
innymi płynami.  

• Regularnie kontroluj stan wtyczki i kabin. W przypadku wykrycia uszkodzenia wtyczki lub kabla, zlec 
naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym. 

• W przypadku, gdy urządzenie spadnie lub ulegnie uszkodzeniu w inny sposób, przed dalszym 
użytkowaniem zawsze zleć przeprowadzenie kontroli i ewentualną naprawę w wyspecjalizowanym 
punkcie naprawczym. 

• Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie - może to spowodować zagrożenie życia. 

• Chroń kabel zasilający przed kontaktem z ostrymi lub gorącymi przedmiotami i chroń go z dala od 
otwartego ognia. Jeżeli chcesz odłączyć urządzenie z kontaktu, zawsze chwytaj za wtyczkę, nigdy nie 
ciągnij za kabel. 

• Kontroluj funkcjonowanie urządzenia w czasie użytkowania. 

• Nie należy zezwalać na użytkowanie urządzenia przez osoby niepełnoletnie, a także osoby nie 
posiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy dotyczącej właściwego użytkowania urządzenia. 
Wyżej wymienione osoby mogą obsługiwać urządzenie jedynie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej 
za bezpieczeństwo. 

• Jeżeli urządzenie nie jest w dłuższy okres użytkowane, zawsze odłącz je od źródła zasilania, wyciągając 
wtyczkę z kontaktu. 

• Uwaga : Jeżeli wtyczka kabla zasilającego jest podłączona do kontaktu, urządzenie cały czas pozostaje 
pod napięciem. 

• Wyłącz urządzenie, zanim wyciągniesz wtyczkę z kontaktu. 
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• Nigdy nie ciągnij urządzenia za kabel zasilający. 

• Urządzenie należy użytkować i przechowywać w temperaturze otoczenia pomiędzy 5oC a 25oC. Inna 
temperatura może spowodować uszkodzenie urządzenia. 

• Do pojemnika na wodę należy wlewać wodę o temperaturze pokojowej. Gorąca woda może 
spowodować uszkodzenie urządzenia. Nigdy nie wlewaj wody do pojemnika na wodę jeśli jest on 
zainstalowany w ekspresie –  może to spowodować zalanie elementów elektroniki ekspresu. Nigdy nie 
używaj w ekspresie wody mineralnej. 

• Jeżeli urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy okres czasu należy je wyłączyć i odłączyć 
wtyczkę od gniazda zasilającego w energię elektryczną. 

• Należy zabezpieczyć urządzenie przed dostaniem się wody do jego wnętrza. 

2. PIERWSZE UŻYCIE 

Należy upewnić się, że zaparzacz kawy jest zablokowany w odpowiedniej pozycji, jak również, że pojemnik na 
odpadki z kawy oraz tacka ociekowa i szuflada na odpady znajdują się na swoich miejscach. 

Napełnić pojemnik na wodę czystą wodą. Przed pierwszym użyciem wsypać ponad 100 g ziaren kawy do 
pojemnika na ziarna. Do pojemnika na ziarna można wsypywać wyłącznie ziarna kawy z oryginalnego 
opakowania, nie należy wsypywać wilgotnych ziaren kawy, nie należy tam wlewać wody, wsypywać zmielonej 
kawy, ziaren kawy zmieszanych z kamykami ani innych twardych przedmiotów, ponieważ takie postępowanie 
spowoduje uszkodzenie urządzenia. Pojemnik do kawy można powiększyć dzięki specjalnej nadstawce 
dołączonej do ekspresu. 

3. MONTAŻ 

Urządzenie jest przeznaczone do podłączenia do źródła zasilania prądem elektrycznym zmiennym. Przed 

podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy się upewnić się, czy wartości napięcia oraz częstotliwości 

podane na tabliczce znamionowej zgadzają się z wartościami napięcia i częstotliwości w miejscu instalacji. 

Źródło prądu musi być wyposażone w bezpiecznik różnicowo-prądowy i prawidłowe uziemienie zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawnymi. Podstawa urządzenia nie jest połączona elektronicznie i mechanicznie 

z ekspresem, należy na niej postawić ekspres na płaskiej czystej powierzchni. 
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4. CZYSZCZENIE I EKSPLOATACJA 

System ECS – EASY CLEANING SYSTEM – wszystkie programy czyszczenia ekspresu zawarte są pod 

jednym przyciskiem w menu „Ustawienia” + „Czyszczenie”. 

 

 

Ikona 1 - Czyszczenie zaparzacza - usuwania osadów oleistych kawy tabletką 

Ikona 2 - Czyszczenie systemu mleka płynem lub wodą 

Ikona 3 – Odkamienianie płynem odkamieniającym poprzez pojemnik na wodę 

4.1. Dystrybutor zaleca używanie do urządzenia miękkiej wody lub stosowanie filtra  C-White Coffix zgodnie z 
instrukcją obsługi filtra. Stosowanie filtra jest podstawowym czynnikiem wpływającym na jakość kawy, 
bezawaryjność i żywotność urządzenia. 

4.2. Czyszczenie przewodów mleka - Ikona 2 - Czyszczenie systemu mleka płynem lub wodą 

Czyszczenie przewodów mleka należy wykonywać codziennie na koniec dnia pracy ekspresu za pomocą płynu 
Coffix Cappucino Cleaner do czyszczenia Cappucino - przewodów mlecznych w ekspresach do kawy według 
instrukcji na opakowaniu. Nacisnąć przycisk „ustawienia” wybrać „czyszczenie”  oraz niebieską  ikonę  
do czyszczenie przewodów mleka - postępować według instrukcji na ekranie - włożyć rurkę spieniacza do 
roztworu Coffix Cappucino Cleaner i wody nacisnąć przycisk „ok.” 

 

Po zakończeniu procesu powtórzyć ponownie i przepłukać czystą wodą dwukrotnie cały układ mleczny. 
Czyszczenie to należy wykonać codziennie przed wyłączeniem ekspresu jeśli w ekspresie były wykonywane 
kawy z mlekiem. 
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4.3. Czyszczenie toru kawy – Ikona 1 - Czyszczenie zaparzacza - usuwania osadów oleistych kawy tabletką 

4.3.1 Automatyczne czyszczenie toru kawy. Z systemu należy wykonywać po każdych 400 cyklach, nie rzadziej 
niż 1 raz w miesiącu. Czyszczenie toru kawy z systemu przeprowadzamy za pomocą tabletek do odkawiania 
ekspresów - czyszczenia zaparzacza (usuwania osadów oleistych kawy). 

Włożyć tabletkę czyszczącą do zaparzacza poprzez wlot kawy mielonej. Nacisnąć przycisk „ustawienia” wybrać 
„czyszczenie”  oraz ikonę z oznaczeniem zaparzacza. System czyści się rozpuszczając tabletkę. Czynność 
powtórzyć bez użycia tabletki dwukrotnie celem przepłukania zaparzacza. 

 

 

 

4.4. Odkamienianie (odwapnianie)  Ikona 3 – Odkamienianie płynem odkamieniającym – usuwanie osadów 
wapiennych. 

Odkamienianie urządzenia należy przeprowadzić po każdych 400 cyklach (4 kg kawy) nie rzadziej niż raz  
w miesiącu. Odkamienianie należy przeprowadzić za pomocą odkamieniacza Coffix ECO sporządzając roztwór - 
200 ml odkamieniacza do 1,6 l wody. Proces trwa około 30 minut 

Należy przycisnąć przycisk „Ustawienia” następnie „Czyszczenie”  

Wybrać ikonkę 3 z logo odkamieniania i postępować zgodnie z komunikatami na ekranie.   

 

Należy usunąć filtr z pojemnika na wodę jeśli tam się znajduje, następnie wlać roztwór odkamieniacza i 
wody do pojemnika na wodę. Przeprowadzić proces odkamieniania potwierdzając przyciskiem „OK.” 
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Po zakończonym odkamienianiu należy dokładnie wypłukać pojemnik, napełnić czystą zimną wodą i 
przeprowadzić proces płukania systemu, zgodnie z instrukcjami na ekranie wciskając „OK.” 

Po zakończeniu procesu ekspres przejdzie do stanu włączony. 

4.5. Mycie bloku zaparzającego – zaparzacza. Zaleca się czyszczenie po każdych 500 cyklach nie rzadziej niż raz 
w miesiącu. 

- blok należy wyjąć z ekspresu po otwarciu bocznych drzwi 

- wyjmujemy mały pojemnik na odpady kawowe 

- wyjmujemy blok przyciskając wg strzałki „press” i delikatnie przesuwając go do siebie 

- należy dokładnie umyć zaparzacz wodą bez dodatku detergentów, pozostawić do wyschnięcia 

- wsunąć delikatnie zaparzacz trzymając za uchwyt aż do zaskoczenia blokady (nie wciskać przycisku 
„Press”) – podczas prawidłowego montażu słychać delikatne kliknięcie. 

- włożyć mały pojemnik na odpady i zamknąć drzwi - a po zamknięciu drzwiczek i włożeniu pojemnika na 
odpady komunikat znika i ekspres przechodzi do głównego menu. 

Zbieranie się zmielonej kawy w okolicy zaparzacza jest normalnym objawem – należy ją usuwać co kilka dni 
w zależności od ilości zużywanej kawy. Pod zaparzaczem znajduje się kuweta resztki kawy. 

Zaleca się smarowanie jednostki zaparzającej co 500 wydanych kaw smarem silikonowym Venezia. 

 

Podczas gdy wyjęty jest zaparzacz należy dokładnie wyczyścić dyszę zaparzacza oraz fusy pozostałe po 
parzeniu kawy – ich nadmiar może powodować wycieki z urządzenia gdyż zapychają one system płukania i 
uniemożliwiają prawidłowy przepływ wody przez zaparzacz powodując jej przelewanie się. 

Po wyjęciu zaparzacza wyczyść dokładnie białą dyszę zaparzacza widoczną na poniższym zdjęciu i szczelinę 
pod nią. 
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4.6. Czyszczenie pozostałych elementów: 

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie z sieci. Odczekać aż ekspres ostygnie.  

Pojemnik na odpady kawowe, taca ociekowa, kratka ociekowa, szuflada na odpady powinny być 
czyszczona codziennie za pomocą delikatnego płynu do mycia naczyń. Przed montażem wytrzeć do sucha. 
Obudowę czyścimy wilgotną delikatną ściereczką. Żadne elementy ekspresu nie mogą być myte w 
zmywarce.  

4.7. Czyszczenie cappucinatore – elementu spieniającego mleko. 

Wciśnij przycisk A i B aby wyjąć element spieniający mleko z ekspresu, zdemontuj element C, zdemontuj 
gumowy element u dołu cappucinatore. Wyjmij przewód mleka i łącznik. Usuń zgromadzone w środku 
pozostałości mleka pod bieżąca wodą. Używaj ciepłej wody i delikatnej szczoteczki. Po zakończeniu 
czyszczenia złóż cały element z powrotem. 
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5. BUDOWA URZĄDZENIA 

 

 

 

6.   DANE TECHNICZNE 

Model Venezia Pro 

Moc (W) 1500 W 

Pojemność zbiornika na wodę (1) 2500 

Pojemność zbiornika na kawą w 
ziarnach (g) 

600 

Napięcie (V) 220-240 V 
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Częstotliwość (Hz) 50 

Ciśnienie pompy (Bar) 19 

Waga (kg) 13,2 

Wymiary (mm) (WxDxH)  

bez podstawy 

275x465x360 

7.   FUNKCJE URZĄDZENIA 

7.1. Włączanie urządzenia 

Wcisnąć przycisk włącznika na panelu przednim, urządzenie rozpocznie proces automatycznego testu i 
podgrzewania. Nie należy wciskać żadnych przycisków, ani w inny sposób sterować pracą urządzenia podczas 
przeprowadzania automatycznego testu. 

7.2. Po zakończeniu testu urządzenie rozpocznie proces podgrzewania i automatycznego czyszczenia, a 
następnie pokaże panel główny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na wyświetlaczu pojawią się wybory kawowe oraz następujące funkcje: 
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7.3. Wybory kawowe i funkcje:  

- espresso 

- kawa czarna 

- cappuccino 

- latte 

- gorąca woda 

- gorące mleko 

- kawa mielona 

- ustawienia 

Wybranie napoju następuje po naciśnięciu jego przycisku. Każdy napój można zatrzymać w trakcie za pomocą 

ikony:  

7.4. Pokrętło regulacji poziomu spieniania mleka – pokrętło znajdujące się pod lewą górną klapką ekspresu. 

Aby mocniej spienić mleko uzyskując lżejszą i bardziej puszystą piankę mleczną należy przekręcić 

pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.  Aby mniej spienić mleko uzyskując 

mniejszą ale bardziej spójną pianę należy przekręcić pokrętło w kierunku zgodnym z kierunkiem obrotu 

wskazówek zegara, nie przekręcać o więcej niż 1 obrót – 360 stopni. 
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8. PROGRAMOWANIE URZĄDZENIA 

8.1. Wybory kawowe  

Po wciśnięciu przycisku „Ustawienia” a następnie „Ulubione” na wyświetlaczu pokażą się wszystkie wybory 
kawowe. 

 

Każdy z 6 wyborów kawowych może być indywidualnie zaprogramowany na potrzeby użytkownika. Po 
przyciśnięciu konkretnego wyboru np. „Cappucino” mamy możliwość regulacji ilości mleka, kawy za pomocą 
przycisków „+” i „-„ tak aby dostosować gotowy napój do preferencji uzytkownika. 

Regulację kończymy wciskając przycisk „OK.” 

Programowanie można powtórzyć dla każdego z wyborów kawowych: 

 

8.2. Praktyczne porady: 

- Po zakończeniu procesu parzenia kawy. zespół parzenia powróci do pierwotnej pozycji automatycznie i 
dopiero wtedy można kontynuować obsługę urządzenia. Pojawia się ekran: 
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- Podczas przygotowania cappuccino i latte, użytkownik może również w każdym momencie wcisnąć ikonkę 

„MLEKO” , aby zatrzymać cykl pracy spieniacza mleka lub   aby zatrzymać cały napój. 

 

9.   FUNKCJA PARZENIA MIELONEJ KAWY 

9.1. Wcisnąć ikonę „kawa mielona” , na wyświetlaczu pokaże się wybór 4 funkcji dla Espresso, Kawy, 
Cappuccino i Latte. 

 

9.2. Nasypać kawę do otworu kawy mielonej z prawej strony podnosząc kwadratową klapkę 3x3 cm  - należy 
użyć miarki do odmierzania kawy mielonej, która jest dostarczana w zestawie z urządzeniem i dodać tylko jedną 
miarkę mielonej kawy na każdą filiżankę przygotowywanej kawy. 

9.3. Wcisnąć ikonkę żądanej funkcji, urządzenie rozpocznie proces przygotowywania wybranej kawy. 

10.MENU USTAWIEŃ 

Wcisnąć ikonkę „Ustawienia” na wyświetlaczu głównych funkcji, aby wejść do Menu ustawień. 

10.1. Temperatura kawy 

Wcisnąć ikonkę „Temperatura” na wyświetlaczu pokaże się wybór temperatury. Należy wybrać żądaną 
temperaturę, a następnie wcisnąć ikonkę „ok” aby zatwierdzić wybór. 
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10.2. Menu Fusy 

Wcisnąć ikonkę „Fusy” na wyświetlaczu pokaże się opcja ilości fusów po, których ekspres ma pokazać 
komunikat dotyczący opróżnienia pojemnika na fusy. Należy wybrać i wcisnąć żądaną ikonkę a następnie 
zatwierdzić wybór wciskając ikonkę „OK.”   Zawsze po pokazaniu się komunikatu opróżniaj fusy z szuflady. Po 
opróżnieniu fusów z szuflady podstawy należy otworzyć boczne drzwiczki z prawej strony i na 1 sekundę 
wyjąć i ponownie włożyć mały pojemnik na fusy celem skasowania komunikatu. 

10.3.Twardość wody 

Wcisnąć ikonkę Twardość wody. Na wyświetlaczu pokaże się wybór twardości wody, urządzenie przypomni 
użytkownikowi o usunięciu kamienia zgodnie z dokonanym wyborem podanym poniżej: 

 

Poziom I: Przypomnij o usunięciu kamienia po zużyciu 170 l wody; 

Poziom 2: Przypomnij o usunięciu kamienia po zużyciu 150 I wody; 

Poziom 3: Przypomnij o usunięciu kamienia po zużyciu 80 I wody; 

Poziom 4; Przypomnij o usunięciu kamienia po zużyciu 50 l wody. 

10.4. Oszczędzanie zużycia energii - Tryb Eco 

Wcisnąć ikonkę „Tryb ECO” . Na wyświetlaczu pokaże się wybór czasu automatycznego wyłączania urządzenia, 
po dokonaniu wyboru wcisnąć ikonkę "OK” aby zatwierdzić swój wybór. Aby oszczędzić zużycie energii, ekspres 
do kawy wyłączy się automatycznie, jeżeli użytkownik nie dokona żadnego wyboru, ani nie włączy żadnych 
funkcji przez wybraną ilość czasu; Użytkownik ma również możliwość wciśnięcia ikonki ,.OFF". aby 
dezaktywować funkcję automatycznego wyłączania urządzenia. 
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10.5. Wybór języka 

Aby spełnić wymagania różnych użytkowników w różnych krajach, istnieje możliwość wyboru przez 
użytkownika jednego z czterech różnych języków. 

 

Wcisnąć ikonkę „język”. Na wyświetlaczu pojawi się wybór czterech języków, należy wybrać żądany język, a 

następnie wcisnąć ikonkę „OK.” aby zatwierdzić dokonany wybór, Dostępny jest język polski, angielski, rosyjski, 

ukraińskim. 

10.6. Przywracanie ustawień fabrycznych 

Aby wrócić do ustawień fabrycznych, należy wcisnąć ikonkę „RESET”  oraz potwierdzić swój wybór przyciskiem 

„OK.” ustawienia fabryczne zostaną przywrócone 
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10.7. Licznik ilości przygotowanych filiżanek kawy 

Wcisnąć ikonkę „i” w menu ustawienia, na wyświetlaczu pojawi się całkowita ilość przygotowanych przez 
urządzenie porcji napojów z podziałem na napoje mleczne i kawowe. 

 

 

 

 

 

 

10.8 Regulacja grubości mielenia kawy  

Pokrętło regulacji grubości mielenia kawy znajduje się pod prawą górną klapką. Poziom grubości mielenia kawy 

można regulować w zakresie od 0 – 8, gdzie 0 oznacza mocno zmieloną kawę a 8 grubo zmieloną. Nie zalecamy 

skrajnych ustawień. Jeśli kawa leci kropelkami lub bardzo wolno należy przestawić pokrętło na wyższe 

ustawienie, jeśli leci zbyt szybko lub nierównomiernie na ustawienie niższe. Po przestawieniu pokrętła młynek 

osiągnie ustaloną grubość mielenia po 3-4 kawach. Regulację zawsze należy dokonywać podczas pracy młynka. 

Regulacja w momencie kiedy młynek nie działa może doprowadzić do jego uszkodzenia. 

 

 

 

10.9 Pokrętło regulacji ilości zmielonej kawy znajduje się za drzwiczkami ekspresu nad zaparzaczem. Ustawienie 

w kierunku „-„ powoduje zmniejszenie porcji kawy, która podawana jest do zaparzacza, ustawienie w kierunku 

„+” powoduje zwiększenie porcji. 

 

11. IKONY INFORMACYJNE 

11.1. Brak wody – proszę napełnić pojemnik na wodę 
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11.2. Brak kawy – proszę uzupełnić ziarna kawy 

 

 

 

 

11.3. Brak bloku zaparzającego – proszę się upewnić czy blok jest w odpowiedniej pozycji  

i odpowiednio ulokowany 

 

11.4. Pojemnik na odpady kawowe lub tacka na wodę nie są zainstalowane – sprawdź czy odpowiednie 

pojemniki są na właściwej pozycji 
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11.5. Pojemnik na odpady kawowe jest pełny, proszę opróżnić pojemnik - Po opróżnieniu fusów z szuflady 

podstawy należy otworzyć boczne drzwiczki z prawej strony i na 1 sekundę wyjąć i ponownie włożyć mały 

pojemnik na fusy celem skasowania komunikatu. 

 

 

 

 

 

 

11.6. Otwarte boczne drzwi, proszę zamknąć boczne drzwi 

 



INSTRUKCJA OBSŁUGI   Automatyczny ekspres do kawy     Model:                

Strona 19 

 

11.7. Przewody wodne niedrożne – proszę zresetować ekspres i upewnić się czy pojemnik na wodę jest pełny. 

Jeśli problem dalej występuję proszę skontaktować się z serwisem. Jeśli ekspres się uruchomi należy 

niezwłocznie odkamienić urządzenie, 

 

 

12. GWARANCJA 

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi bądź gwarancji. Na ekspres udziela się maksymalnie 12 miesięcy 
gwarancji lub gwarancja kończy się przy przebiegu 10000 wydanych porcji jeśli taki przebieg nastąpi przed 
upływem 12 miesięcy od zakupu.  

Zaleca się używanie mleka UHT minimum 3,2 % o temperaturze poniżej 12 stopni Celsjusza, dla uzyskania 
dobrej jakości piany mlecznej. Używanie innego typu mleka zgłasza roślinnego może spowodować utratę 
gwarancji. 

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wynikających z powstania osadów wapnia, mleka lub wilgotnej kawy w 
urządzeniu, zalania młynka lub innych części ekspresu, nie podlegają one naprawie gwarancyjnej. Gwarancja 
nie obejmuje także: uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wyładowania 
atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania, nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, 
zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania, mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i 
wywołanych nimi wad. Wymianie gwarancyjnej nie podlegają takie elementy jak: żarówki, elementy gumowe, 
elementy grzewcze zniszczone kamieniem kotłowym, śruby oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu np.: 
uszczelki gumowe, tacki, kuwety, wylewki oraz wszelkiego rodzaju elementy uszkodzone mechanicznie. Co 
10000 cykli zaleca się przegląd urządzenia w serwisie. 

13. USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ 

Po zakończeniu okresu użytkowania sprzętu lub kupując nowy u dystrybutora, możecie Państwo oddać stare 
urządzenie. Przyślijcie ją do nas a wyspecjalizowana firma zutylizuje ją zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2005 Nr 180 poz. 1495) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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