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OPERAREA ECLUZEI 
DE DEȘEURI

După închiderea puțului de aruncare, 
instalația se blochează automat.

Nu mai trebuie să faceți nimic.

Acum puteți deschide 
unul dintre cele două 
puțuri de aruncare și să 
vă aruncați deșeurile.

Dacă există, apăsați scurt butonul 
(cerc roșu) pentru a porni instalația. 
Dacă indicatorul luminează pe fond 
galben, instalația este pregătită.

Mențineți transponderul (chip) în 
fața câmpului transponderului. 
Indicatorul verde luminează și 
puțurile de aruncare sunt deblocate.

Sugestie:

Folosiți cel mai mic puț de aruncare, în 
care încap deșeurile dvs. Astfel nu veți fi 
încărcat cu costuri inutile. 

Indicație: 
O autorizare prin intermediul 
transponderului este posibilă numai la 
câmpurilede transponder. Câmpurile 
de afișare servesc numai pentru 
semnalizarea stărilor de operare.

Stări speciale de operare  
(afișaj roșu) 

5x lumină intermitentă roșie:  
Transponderul dvs. NU este autorizat. 
 
Lumină intermitentă roșie permanentă:   
Nu este niciun recipient de deșeuri în cutie 
(sau stare de service). 
 
Lumină roșie permanentă: 
Recipientul de deșeuri este plin. 

Câmp de afișajCâmp de transponder
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FACILITAREA ECONOMISIRII BANILOR 
ȘI PROTECȚIEI MEDIULUI:

 � Nu așezați deșeuri lângă ecluza de deșeuri

 � Schimbare pe unități de ambalare mai mari

 � Utilizați ambalaje refolosibile și ambalaje pentru 

umplere ulterioară

 � Coș de cumpărături în locul pungilor de plastic

 � Mărunțiți cutiile mari de carton

 � Nu eliminați deșeuri reziduale în recipientul de 

materiale reciclabile

Deșeurile reziduale: Eliminarea deșeurilor reziduale 
este scumpă și majorarea taxelor probabilă. 
 
Materiale reciclabile: gratuită este eliminarea 
ambalajelor de plastic și metal (de ex. sticle de băuturi, 
pahare de iaurt, doze …), hârtie și sticlă.  
Deoarece: în prețul de cumpărare al produselor cu 
astfel de ambalaje sunt cuprinse costurile de eliminare 
și, prin urmare, sunt deja plătite de dvs.! 
 
Obiectivul nostru: Economisirea banilor!  
 
Cum?  Reducerea deșeurilor reziduale prin sortarea 
corectă a deșeurilor! 

Important: eliminați toate deșeurile care nu aparțin 
în recipientul de deșeuri reziduale supus costurilor, în 
recipientele de materiale reciclabile puse la dispoziție 
în acest scop (tomberoane galbene/portocalii, saci 
galbeni, recipiente de hârtie, containere de sticlă și 
îmbrăcăminte veche etc.). Pentru aceasta, respectați și 
indicațiile privind sortarea deșeurilor. 
 
Atenție: dacă recipientele de materiale reciclabile 
sunt murdărite prin deșeuri reziduale eliminate greșit, 
atunci tot recipientul va fi eliminat la prețul de deșeuri 
reziduale.  
Acest lucru crește inutil costurile pentru toți!

DE CE O DECONTARE A COSTURILOR DE DEȘEURI 
CONFORMĂ PRODUCĂTORULUI DE DEȘEURI?

De ce o ecluză de deșeuri? 
Eliminarea deșeurilor reziduale este alocată locuinței 
dvs. și dvs. plătiți numai cota dvs. (incl. o cantitate 
minimă). 
 
Când este înregistrată aruncarea mea? 
De îndată ce ați deschis un puț de aruncare. 
 
Ce cantitate este înregistrată pentru mine? 
Se înregistrează întotdeauna capacitatea întreagă a 
puțului de aruncare deschis, prin urmare,  
valorificați-l cât de optim posibil.

Deșeurile mele nu încap în puțul de aruncare? 
Vă recomandăm să folosiți saci de gunoi care valorifică 
optim dimensiunea puțului de aruncare. Obiectele 
voluminoase aparțin la deșeurile voluminoase sau 
mărunțiți-le înainte de aruncare.

Ce se întâmplă când recipientul de deșeuri din 
ecluza de deșeuri este plin? 
Afișajul luminează (după pornire) permanent roșu. 
Până la următoarea golire prin intermediul centrului 
pentru eliminarea deșeurilor nu se mai pot arunca alte 
deșeuri. 
 
Mi-am pierdut transponderul? 
Vă rugăm să vă adresați neîntârziat administratorului 
locuinței, astfel încât o altă persoană să nu poată 
elimina deșeuri pe costurile dumneavoastră.

Eu nu am deloc deșeuri? 
În fiecare gospodărie rezultă deșeuri reziduale, care 
trebuie eliminate corespunzător regulamentului local 
de eliminare a deșeurilor.




