


 



Opombe na nalepki 

2. Nalepka mora vsebovati naslednje podatke: 

I. Dobaviteljevo ime ali blagovna znamka 

II. Dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela 

III. Razred energijske učinkovitosti aparata mora biti določen v skladu s Prilogo IV. Ustrezna črka 

mora biti na istem nivoju kot pripadajoča puščica.  

IV. Grafični simbol znaka za okolje Evropske unije, če je bil dodeljen v skladu s Uredbo (ES) št. 

1980/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o spremenjenem sistemu 

Skupnosti za podeljevanje znaka za okolje (UL L št. 237 z dne 21. 9. 2000, str. 1).  

V. Poraba energije v skladu s standardi navedenimi v 5. členu, v kWh na celotni program (pranje, 

ožemanje  in sušenje) pri pranju za standardni  program bombaž pri 60 
0
C in pri sušenju za 

standardni  program sušenje bombaža.  

VI. Poraba energije, merjena v skladu s standardi navedenimi v 5. členu, v kWh na program 

pranja (samo pranje in ožemanje) za standardni  program bombaž pri 60 
0
C. 

VII. Razred pralnega učinka, določen v Prilogi IV. 

VIII. Maksimalno število obratov centrifuge, določeno v skladu s standardi navedenimi v 5. členu 

za standardni  program bombaž pri 60 
0
C.  

IX. Zmogljivost aparata (v kg), določena v skladu s standardi navedenimi v 5. členu za standardni  

program pranja bombaž pri 60 
0
C (brez sušenja). 

X. Zmogljivost aparata (v kg), določena v skladu s standardi navedenimi v 5. členu za standardni  

program sušenje  bombaža (za sušenje). 

XI. Poraba vode v skladu s standardi navedenimi v 5. členu, v litrih na celotni program (pranje, 

ožemanje in sušenje) pri pranju za standardni  program bombaž pri 60 
0
C in pri sušenju za 

standardni  program sušenje bombaža. 

XII. Hrup med pranjem, ožemanjem in sušenjem za standardni  program pranja bombaž pri 60 
0
C 

in za standardni program sušenje bombaža, izmerjen v skladu s pravilnikom o emisiji hrupa 

gospodinjskih strojev (Uradni list RS, št. 13/01). 

 



 

 



Uporabljene barve: 

CŠRČ: cian, škrlatna (fuksin), rumena, črna 

Na primer: 07X0: 0% cian, 70% škrlatna (fuksin), 100% rumena, 0% črna  

Puščice: 

-A: X0X0 

-B: 70X0 

-C: 30X0 

-D: 00X0 

-E: 03X0 

-F: 07X0 

-G:0XX0 

Barva obrobe: X070 

Vse besedilo je v črni barvi na belem ozadju. 


