Návod k obsluze

Před použitím si pečlivě přečti tyto pokyny a postupuj podle nich.
Pro spuštění a instalaci potřebuješ vlastní wi-fi síť 2,4 GHz!

Jak na pěstování microgreens
v pěstítku Mini?

!

Je to snadné – jen 3 kroky:
A. Instaluj aplikaci a založ si účet
B. Sestav Mini a spáruj s aplikací
C. Vlož svoji první kapsli s microgreens a zalij
Postupuj podle následujícího návodu
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Podívej se na videonávody

Pro snadnou instalaci máš k dispozici:
a) Kartu „Zde začni“ v balení Mini
b) Základní tutorial v aplikaci
c) Sadu 5 krátkých a přehledných videonávodů na
youtube. Pro shlédnutí buď nascanuj QR:

nebo pokud si tento návod prohlížíš v mobilu, ťukni na
tlačítko „Videonávod“.

Videonávod
videa najdeš také přímo na adrese:
https://bit.ly/3cXzNxC
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A

Stáhni si mobilní aplikaci

1. Nejprve si do mobilu stáhni aplikaci:
a) Naskenuj svým mobilním telefonem tento QR kód
pro odkaz do Appstore nebo Google Play.

IIIIIIII
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b) Nebo, pokud si tento návod prohlížíš v mobilu,
ťukni výše na ikonu App Store nebo Google Play.
c) Linky na aplikace najdeš také přímo na adrese:
https://www.microgreens.ai/aplikace/
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A

Otevři aplikaci, založ účet

2. Vytvoř si nový účet pro aplikaci Leaf Learn.
Zadej svůj existující e-mailový účet.
Vytvoř si nové heslo pro účet v aplikaci a opiš je
pro potvrzení.

Potvrď oba souhlasy a zmáčkni „Registrovat“.
Chvíli vyčkej, než se tvůj účet zaregistruje na serveru,
aplikace nemusí reagovat okamžitě.
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A

Ověř svůj e-mail

3. Otevři svůj e-mail. Účet aplikace aktivuj kliknutím
na odkaz „Ověření vašeho e-mailu“, který jsme
poslali na tebou zadaný e-mail. Viz obrázek.

Pokud nenalezneš zobrazený e-mail, zkontroluj také
SPAM složku svého e-mailového účtu.
V aplikaci si můžeš ověřovací e-mail odeslat znovu.
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B1
1.

Sestav Mini

Všechny díly Mini vyndej z krabice.

2. Noha s bílým kabelem patří do kulatého otvoru
mezi pozice 3 a 4. Kabel přitom protáhni skrz
podstavu.
Poté zatlač kovové nohy do otvorů v plastové
podstavě až zacvaknou. Neotáčej nožkami!
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B1
B.I

Sestav Mini II

3. Kabel zatlač do vidliček v podstavě a vyveď ho
průřezem ven.

4. Postav Mini na vhodné místo, spoj kabel
z podstavy s kabelem ze zdroje a zdroj Mini zapoj
do zásuvky.
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B1

Zapoj Mini

6. Po zapojení zdroje do zásuvky se dioda na boční
straně ramínka rychle rozbliká červeně a zeleně a
následně pomalu červeně a zeleně. Teď Mini
čeká cca 30 minut na spárování s aplikací.

Nyní spáruj Mini s aplikací v části B2
Mini musí být v dosahu tvojí domácí wi-fi sítě
2,4GHz!

TIP: Chceš Mini přemístit?
Pokud chceš už zapojené Mini přenést na jiné místo, vypoj
ho ze zásuvky a přenes, kam potřebuješ. Ale pozor – nikdy
ho nepřenášej za rameno, vždy pouze za podtácek. Pokud
Mini nedopatřením uchopíš za rameno, může dojít k
poškození kamery, nebo vahou zalitých kapslí k uvolnění z
podstavy a ke zničení celého zařízení.
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B2
1.

Přihlas se do aplikace

Po ověření svého emailu (sekce A3, str. 6) se
přihlas do aplikace pomocí emailu a hesla
zadaných při registraci.

2. V aplikaci se objeví „Ouha. Vypadá to, že ještě
nemáš spárované Mini“.
Pokračuj přidáním a pojmenováním tvého Mini
v části B2.3 (str. 11).
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B2 Propoj Mini s aplikací
3. Teď si v aplikaci LeafLearn můžeš Mini
pojmenovat. Pak stiskni tlačítko „Přidej“.

4. Na výzvu zvol „Připojit“ k wi-fi síti „Leaf Learn
Mini“ nebo povol jiné výzvy k připojení k wi-fi.
Po chvíli se zobrazí nastavení Mini. Pokračuj dále
na B2.5 (str. 12).
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B2 Propoj Mini s aplikací
5. Klikni na „Vyber wi-fi SSID“ a vyber svou domácí
wi-fi. Zadej heslo k tvojí wi-fi a pozor na překlepy.
Zkontroluj své časové pásmo a zvol začátek
svícení (Mini svítí 14 hodin denně). Zvol „Nastavit“.

Aplikace restartuje Mini a po chvíli potvrdí spárování.
Mini se rozsvítí. Pokračuj k zalití kapsle na C (str. 17).
Aplikace nenachází opakovaně Mini nebo jej nechce
spárovat? Čti dále v B.3 na str. 13.
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B3 Řešení: Aplikace Mini nenašla
1.

Je Mini zapnuté a bliká pomalu červeno-zeleně?
Zvol „Hledat znovu“ a přibliž se s mobilem k Mini.

2. Pokud Mini nebylo opět nalezeno, zvol „Přejít na
manuální registraci“.
3. Zvol symbol křížku a fotoaparátem naskenuj QR
na spodní straně podtácku Mini.
Potvrď ANO při výzvě “Mini se nehlásí na serveru,
chceš jej přesto přidat? Toto nedoporučujeme.“.
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B3 Řešení: Jak resetovat Mini
1.

Pokud se Mini nepodařilo spárovat nebo Mini
bliká červeně a nesvítí, bude třeba Mini resetovat.
Po shlédnutí návodu pokračuj na str. 15.

2. Nascanuj QR pro shlédnutí návodu:

3. Pokud si tento návod prohlížíš v mobilu, klikni na
tlačítko „Videonávod“:

Videonávod na
reset Mini #6
4. Než budeš Mini resetovat, když bliká červeně a
nesvítí, můžeš také zkusit přesunout Mini blíže k
routeru tvé wi-fi a vypnout je na 10 sec ze
zásuvky. V případě, že po zapnutí stále bliká
červeně, postupuj podle pokynu na další straně.
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B3 Řešení: Aplikace Mini nenašla II
4. Nyní zresetuj Mini: podle videonávodu #6 – str. 14.
5. Po správném zresetování Mini se dioda na boční
straně Mini rozbliká pomalu červeně a zeleně
6. Najdi v Nastavení wi-fi ve svém mobilním telefonu
síť „Leaf Learn Mini“ a připoj se.
7. Vyplň stejně jako v části B2.5, pozor na heslo.
8. Zvol „Save settings“ a na další obrazovce „Reboot“.
9. Mini musí začít blikat zeleně a po chvíli se rozsvítí.
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B3 Řešení: Mini se nespárovalo
10. Napsala aplikace “Mini se nehlásí na serveru,
chceš jej i přesto přidat? Toto důrazně
nedoporučujeme.“? Nebo se Mini nerozsvítí a
boční dioda bliká rychle červeně?
Zadal jsi špatné heslo k wi-fi.

Resetuj Mini podle videonávodu #6 (str. 14) a oprav
nastavení wi-fi viz sekce D1.2. (str. 21).
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C
1.

Vlož do Mini svoji první kapsli

Otevři kapsli s microgreens.
Víčko kapsle odlep tak, aby bylo možné celý
povrch snadno zalít – neodtrhávej ho ale úplně,
za chvíli budeš víčko ještě potřebovat.

Pokud je bílá podložka se semínky zkroucená,
nevěš hlavu. Zalitím se narovná.
Přidrž konce bílé podložky palcem a ukazovákem
do roviny a zalij podle bodu C.2 na další straně.
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C

Vlož do Mini první kapsli II

2. Odměř si přesně 200 ml vody.
Vlij vodu poměrně rychle doprostřed podložky se
semínky, můžeš podložku přidržet prsty na dně.
Voda po chvíli sama klesne pod semínka.
Kapsli zase zalep.

Pokud z nějakého důvodu nejsou semínka
rozmístěna rovnoměrně (např. je sliješ vodou ke
straně) můžeš je prstem rozhrnout po podložce.
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C

Vlož do Mini první kapsli III

3. Uzavřenou kapsli vlož zpět do Mini.
První kapsle se objeví v aplikaci do pěti minut. U
všech dalších kapslí to bude zhruba do hodiny.
Potvrď zalití kapsle v aplikaci!

4. Za 48 - 72 hodin ti aplikace LeafLearn dá vědět,
že víčko kapsle můžeš strhnout.
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C

Vlož do Mini první kapsli IV

5. Teď už stačí jen sledovat, jak tvé microgreens
rostou. Až bude ten pravý čas sklízet, přijde ti
notifikace. Obvykle je to 4-6 dnů. Dobrou chuť!
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D1

Reset a změna wi-fi/svícení

1. Zresetuj Mini: podle videonávodu #6 – str. 22.
2. Po správném zresetování Mini se dioda na boční
straně Mini rozbliká pomalu červeně a zeleně
3. Najdi v Nastavení wi-fi ve svém mobilním telefonu
síť „Leaf Learn Mini“ a připoj se.
4. Změň čas rozsvícení Mini „Active from“ – Mini svítí
vždy 14 hodin denně.
5. Zvol „Save settings“ a na další obrazovce „Reboot“.

21

D1 Řešení: Jak resetovat Mini
1.

Potřebuješ nastavit do Mini jinou domácí wi-fi
nebo změnit čas svícení? Bude třeba Mini
resetovat. Po shlédnutí návodu se vrať na str. 21.

2. Nascanuj QR pro shlédnutí návodu:

3. Pokud si tento návod prohlížíš v mobilu, klikni na
tlačítko „Videonávod“:

Videonávod na
reset Mini #6
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D2 Mód bez analýzy a aplikace
Pokud chceš Mini používat pouze jako zdroj
ideálního světla pro microgreens, ale nechceš
používat mobilní aplikaci, vyzkoušej následující
nastavení:
1.

Při vybalení Mini zapni do zásuvky 30 minut
před časem, kdy má začít svítit na 14 hodin
denně. Nestahuj aplikaci a nic nenastavuj.

U již nastaveného Mini:
1. Zresetuj Mini: podle videonávodu #6 – str. 22.
2. Najdi v Nastavení wi-fi ve svém mobilním
telefonu síť „Leaf Learn Mini“ a připoj se.
3. Ve WI-FI SSID vyber „No wi-fi connection“.
4. Zvol „Save settings“ a na další obrazovce
„Reboot“.
5. Mini vypni ze zásuvky a znovu zapni do zásuvky
30 minut před časem, kdy má začít svítit na 14
hodin denně. Nestahuj aplikaci a nic
nenastavuj.
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D3 Možné závady a jejich řešení
Máš pocit, že něco nefunguje, jak má? Většina
možných problémů má jednoduché řešení.
Podívej se na přehled závad. Vyhledej svou situaci
podle seznamu:
Situace č. 1: Mini nesvítí
Situace č. 2: Mini svítí, ale nevyhovuje mi čas svícení
Situace č. 3: Mini svítí, aplikace nezobrazuje rostoucí
kapsle
Situace č. 4: Mini svítí, aplikace ukazuje jinou fázi růstu,
než pozoruji
Situace č. 5: Po změně nastavení wi-fi Mini nesvítí, bliká
červeně
Situace č. 6: Chci změnit nastavení sítě
Situace č. 7: Chci změnit nastavení Mini, ale ani po
delším držení tlačítka nenastane pomalé
střídavé blikání červená/zelená. Mini se
restartuje do běžného provozu
Situace č. 8: Mini nefunguje a nic z uvedených postupů
nepomáhá
Situace č. 9: Mini funguje, ale kapsle roste špatně
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D3 Možné závady a jejich řešení
Situace č. 1: Mini nesvítí a bliká rychle červeně
Řešení: Zkontroluj nastavení wi-fi. Vypni Mini na 10
sekund ze zásuvky a znovu ho zapni.
Viz video #6, str. 22: V době, kdy dioda rychle bliká
střídavě červeně a zeleně, zmáčkni (ne silou)
tlačítko v druhé dírce plastové zátky tak, abys cítil/a
cvaknutí, a podrž ho 5 sekund. Blikání ustane.
Po puštění tlačítka se dioda pomalu rozbliká
červeně a zeleně. Pokud ne, opakuj postup.
Dále postupuj podle návodu na zprovoznění Mini,
část A.
Situace č. 2: Mini svítí, ale nevyhovuje mi čas
svícení
Řešení: Nový čas svícení můžeš nastavit přes
takzvaný captive portál.
Vypni Mini na 5 sekund ze zásuvky a znovu ho
zapni. V době, kdy dioda rychle bliká střídavě
červeně a zeleně, zmáčkni tlačítko v druhé dírce
plastové zátky tak, abys cítil/a cvaknutí, a podrž ho
asi 5 sekund.
Po puštění tlačítka se dioda pomalu rozbliká
červeně a zeleně.
Dále postupuj podle návodu D.1, str. 21.
Nastav čas, kdy se Mini rozsvítí – např. na šest hodin
ráno. Mini svítí 14 hodin denně.
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D3 Možné závady a jejich řešení
Situace č. 3: Mini svítí, aplikace nezobrazuje
rostoucí kapsle
Řešení: Zkontroluj, že je tvá kapsle s microgreens
vložena na podtácku Mini správně a na správném
místě. Pozice v aplikaci odpovídá pozici na
podtácku Mini a je signalizována jednou až čtyřmi
tečkami.
Pokud je Mini správně nastaveno, blikne 1x za 10
sec krátce zeleně. Zda Mini vidí QR na kapslích a
kdy naposledy odeslalo data k analýze si ověř v
aplikaci, ikona posuvníků druhá zprava dole.
V případě, že Mini fungovalo a nyní ne, vypni na pár
minut Mini za zásuvky. Mini se restartuje a většinou
je po problému.
Pokud už Mini detekovalo fázi růstu ke sklizni,
může u větších druhů microgreens dojít k zakrytí
QR kódu kapsle dospělými rostlinkami (například u
ředkve). Ve výjimečných případech si pak umělá
inteligence nedokáže spárovat kapsli s pozicí. Zkus
rostlinky v kapsli mírně odhrnout tak, aby
nezakrývaly QR kód. Kapsle by se do hodiny měla v
aplikaci opět objevit.
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D3 Možné závady a jejich řešení
Situace č. 4: Mini svítí, aplikace ukazuje jinou fázi
růstu, než pozoruji
Řešení: Mohlo dojít k přechodnému nebo
přetrvávajícímu výpadku wi-fi.
Zkontroluj, zda Mini bliká 1× za 10 sekund zeleně.
Pokud ano, zkontroluj nastavení aplikace, kdy
proběhlo poslední focení, a také zda je tvoje
domácí wi-fi aktivní.
Pokud je wi-fi aktivní, vypni Mini na 5 sekund ze
zásuvky (nezapomeň, že v noci Mini nesvítí, a
třeba v 6 ráno před rozsvícením tak může
zobrazovat stav z předešlého večera). Mini se
restartuje a většinou je po problému.
Pokud Mini bliká červeně, podívej se do tabulky „Co
indikuje blikání boční diody na Mini?“ a postupuj
podle instrukcí.
Situace č. 5: Po změně nastavení wi-fi Mini nesvítí,
bliká červeně
Řešení: Nastav znovu wi-fi, aby se Mini připojilo
správně. Vypni Mini na 5 sekund ze zásuvky a
znovu ho zapni.
Postupuj podle videonávodu #6 str. 22 a části D1,
str. 21.
Nastav správné heslo k wi-fi.
Špatné heslo k wi-fi bývá jeden z nejčastějších
problémů.
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D3 Možné závady a jejich řešení
Situace č. 6: Chci změnit nastavení sítě
Řešení: Vypni Mini na 5 sekund ze zásuvky a znovu
ho zapni.
Postupuj podle videonávodu #6 str. 22 a části D1, str.
21.
Vyplň nové SSID a heslo a stiskni „Save and Reboot“.
Situace č. 7: Chci změnit nastavení Mini, ale ani po
delším držení tlačítka nenastane pomalé střídavé
blikání červená/zelená. Mini se restartuje do
běžného provozu.
Řešení: Zkus Mini v době aktivního svícení vypnout
na 30 až 60 minut ze zásuvky, na analýzu růstu to
nebude mít vliv.
Vyzkoušej si nanečisto zmáčknout tlačítko v pravé
dírce plastové zátky vedle diody (dioda je v té levé).
Netlač silou. Musíš ucítit slabé cvaknutí a při puštění
tlačítka opět. Až si budeš jist, tak přistup k novému
zapnutí.
Po zapnutí Mini cca na 3 sec zabliká rychle červenozeleně, během toho zmáčkni tlačítko v pravé dírce
plastové zátky vedle diody a podrž ideálně 5 sec
(dioda mezitím zhasne).
Po puštění tlačítka se rozbliká pomalu červenozeleně a v té době vysílá wi-fi Leaf Learn Mini.

IIIIIIIIIIII

Pokud to nepomůže, obrať se na naši hotline
support@microgreens.ai.
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D3 Možné závady a jejich řešení
Situace č. 8: Mini nefunguje a nic z uvedených
postupů nepomáhá

IIIIIIIIIIII

Řešení: Obrať se prosím na naši hotline
support@microgreens.ai. Pokud ti nebudeme
schopni pomoci, využij prosím možnost
reklamace.
Situace č. 9: Mini funguje, ale kapsle roste špatně
Řešení: Nejprve prosím ověř, zda jsi postupoval/a
podle návodu na pěstování microgreens z kapslí
(viz „Vlož do Mini svou první kapsli“).
Udělal/a jsi vše přesně podle videonávodu #5?
Mysli také na to, že rostlina je živý organismus.
Naše kapsle nejsou chemicky ošetřeny a obsahují
osivo v bio kvalitě, během růstu se tak u nich
mohou objevovat mírné odchylky oproti
průměrnému růstu – stejně jako v přírodě.
Dej rostlinkám šanci – pokud ale kapsle zapáchá,
vyhoď ji a nahraď novou.

IIIIIIIIIIII

S případnými dotazy se můžeš obracet na naši
hotline support@microgreens.ai.
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indikuje blikání boční diody
D4 Co
na Mini?
Bliká tvoje Mini zeleně, případně se zelená střídá s
červenou? Zřejmě je vše v pořádku. Pokud ale bliká
pouze červeně, může to značit problém. Podívej se, co
blikání tvého Mini znamená.
Jak bliká dioda?

Co to znamená?

Bliká
červená/zelená
(pomalu, 2× za
sekundu)

Mini je připraveno k aktivaci (v případě prvního zapojení
Mini, kdy ještě není nastavené wi-fi připojení). LED osvětlení
nesvítí. Postupuj podle návodu k aktivaci Mini.
Mini je připraveno na změnu konfigurace (po podržení
tlačítka v druhé dírce plastové krytky kovového ramene, a to
po vypnutí a opětovném zapnutí v okamžiku, dokud Mini
bliká rychle červeně a zeleně). Postupuj podle návodu na
aktivaci od bodu 1 v tématu „Připoj Mini k wi-fi“.
Opětovným odpojením a zapojením Mini do sítě se režim
konfigurace zruší a Mini funguje s původními nastaveními.

Bliká
červená/zelená
(rychle, 4× za
sekundu)

K tomuto stavu dochází vždy po opětovném zapnutí Mini do
sítě po dobu 5 sekund. LED osvětlení nesvítí. Pokud chceš
Mini nakonfigurovat, podrž na 5 sekund tlačítko – jakmile ho
uvolníš, Mini přejde do módu změny konfigurace (viz bod 1).
Opětovným odpojením a zapojením Mini do sítě se režim
konfigurace zruší a Mini funguje s dosavadními nastaveními.

Bliká červeně (2×
za sekundu)

Mini se připojuje k nastavené wi-fi síti (podle zadaného SSID
a hesla). Obvykle blikne jednou, případně vícekrát, pokud je
horší signál a přihlášení trvá déle. V této chvíli také LED
osvětlení nesvítí a Mini nemůže analyzovat růst.
Pokud dioda červeně bliká trvale, pravděpodobně jsi při
první aktivaci Mini chybně zadal/ a heslo wi-fi sítě a/nebo
SSID. Pokud Mini již aktivováno bylo a předtím fungovalo
správně, blikání značí, že tvoje Mini nemůže chytit signál wifi, případně že tvoje wi-fi síť neběží. V tom případě Mini
dočasně přemísti blíž ke tvému routeru, případně restartuj
router. Obvykle pomůže také odpojení a připojení Mini do
sítě.
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indikuje blikání boční diody
D4 Co
na Mini?
Jednou za 10
sekund blikne
červená

Klidový stav, zařízení nemá konektivitu, zrovna nesnímá. LED
osvětlení nesvítí. Přemísti Mini dočasně blíže k routeru, případně
restartuj router. Obvykle pomůže také odpojení a připojení Mini
do sítě.

7× blikne
zelená, pak
dlouze zasvítí
červená

Kamera snímá, LED osvětlení svítí, snímek se neodeslal a/nebo
server vrátil chybu. Focení rostlinek probíhá 1× za hodinu, blikání
při odesílání fotky tak můžeš pozorovat okolo celé hodiny.
Pokud není Mini zaregistrované a ty ho právě aktivuješ, fotí se
registrační QR kód každých 10 sekund (maximálně 600× po sobě).
Důvodem chyby v tom případě obvykle je nepřečtený QR kód při
registraci (odlesk na skle mobilu a nerozpoznání kódu). Zkus
mobil vložit pod kameru jinak.
Pokud je Mini zaregistrované, tak tato chyba nastane, pokud
zrovna není konektivita (nejde wi-fi). Přemísti Mini dočasně blíže
ke tvému routeru, případně restartuj router. Obvykle pomůže
také současné odpojení na 5 sekund a následné připojení Mini do
sítě. Mimochodem, v případě této chyby se pokus o odeslání
snímků rostlinek opakuje za 5 minut, a to celkem 3×. Pokud se to
ani potřetí nepodaří, další snímání proběhne zase až v další celou
hodinu.

7× blikne
zelená a pak se
déle rozsvítí
zelená

Vše je v pořádku, LED osvětlení svítí a tvoje Mini právě odesílá
k analýze růstu obrázek tvých microgreens. Probíhá to obvykle
okolo celé hodiny. Focení probíhá 1× za hodinu. LED světlo svítí a
vše je v pořádku.

1× za 10
sekund blikne
zelená

Klidový stav, zařízení má konektivitu, LED osvětlení svítí, kamera
zrovna nesnímá. Vše je v pořádku.

Trvale svítí
zelená, každou
minutu 7×
zabliká zelená

Demo režim, abys své kapsle viděl/a v aplikaci během pár minut.
Tento stav nastane pouze při první aktivaci Mini a po úspěšné
registraci do aplikace, případně při opakované registraci, a trvá
pouze jednu hodinu. Během té se kapsle fotí častěji, přibližně
jednou za minutu. LED osvětlení svítí, bez ohledu na nastavený
čas svícení.
Pokud v této době dojde k vypnutí a novému zapnutí Mini, demo
režim se již neobnoví a spustí se normální režim (svícení dle
nastavené doby a focení 1× za hodinu).
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Technické údaje a likvidace

Technické údaje
Zdroj napájení:

12V 2000mA

Příkon:

max 20W

Provozní teploty:

15 – 29 °C (při pěstování kapslí)

Max. teploty:

0 – 45 °C

Wi-fi:

802.11 b/g/n, 2,4 GHz
nutná k provozu s aplikací!

Rozměry: 24 x 37 x 30 (výška) cm
Váha: 1,2 kg
Rozměry balení: 35 x 42 x 8,5 cm
Je nutné vyhnout se tvorbě statické elektřiny při
kontaktu z výrobkem.

Zařízení Mini je určeno k provozování
pouze ve vnitřních prostorách a v suchu.
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Technické údaje a likvidace

Následující pokyny nejsou určeny pro opravy, ale
pro likvidaci tohoto zařízení. Po rozebrání tohoto
zařízení nelze zařízení opravit. Není dovoleno
uživateli toto zařízení jakkoliv opravovat a rozebírat.

Tyto symboly na výrocích, jejich obalech a v
doprovodné dokumentaci upozorňují na to, že
použitá elektrická a elektronická zařízení se nesmějí
likvidovat jako běžný komunální odpad.
Aby byla zajištěna správná likvidace a recyklace
použitých výrobků, odevzdávejte je v souladu s
národní legislativou na příslušných sběrných
místech.
Správnou likvidací přispějete k úspoře cenných
přírodních zdrojů a předejdete možným negativním
dopadům na lidské zdraví a životní prostředí.
O další podrobnosti o sběru a recyklaci odpadu
požádejte místní úřady. Při nesprávné likvidaci
tohoto druhu odpadu se vystavujete postihu podle
národní legislativy.
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