
Lon rỗng

Kim loại

Chai

Vải

Dầu ăn thải

chai nhựa

bao bì nhựa

（hộp đựng）

Rác độc hại

Tiếp xúc：Bộ sưu tập văn phòng thành phố Hiratsuka. Thu thập và phân loại khuyến mãi　(12-1 Asama-cho, Hiratsuka-shi. Tầng 2 của Phụ lục Tòa thị chính)

☎０４６３－２１－８７９６（Trực tiếp）／FAX０４６３－３６－２３５２ Web https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp

※Giờ tiếp nhận là Thứ Hai-Thứ Sáu 8: 30-17: 00

Khi bạn đi vứt rác, từ sáng sớm đến 8:30.  Vui lòng mang rác đến điểm thu gom rác được chỉ định trong khu vực của bạn.

●Vui lòng sử dụng túi Trong suốt hoă ̣c mờ. có thể được nhìn thấy bên trong. (Không thể sử dụng túi nhựa màu đen)

●Đã mang túi tài nguyên tái chế. vui lòng túi nay theo về nhà.

●Các tông là tài nguyên tái chế. Xin đừng sử dụng như hộp trùng rác.

Thành phố Hiratsuka

Danh sách phân loại rác

<Tạo ra năm REIWA  2 tháng 10>

bản giữ lại

※Vui lòng xem trang Web của chúng tôi. Để hiểu Thông 

tin mới nhất như phí giá tiền

Rác thải sinh hoạt・Cách phân chia ・Làm thế nào

phân loa ̣i

Giấy thải

● Báo và tờ rơi

● Tạp chí và sách

● Các tông

●loại sữa hộp giấy

(sữa và nước trái cây)

●Giấy khác (lớn hơn danh thiếp)

(Giấy gói, hộp giấy, bưu thiếp, sổ ghi chép, giấy ghi nhớ, vân vân.)
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Rác không cháy

●Chai là làm nội dung trống vào trong thùng chứa đặc biệt (màu xám).

●Thái nắp

●Bỏ chai vỡ, tấm thủy tinh, kính, ống huỳnh quang ,bóng đèn.  Vui lòng đi vứt chất thải không thể đốt.。

●Trả lại chai bia và các chai có thể trả lại cửa hàng của nơi bạn đã mua

●khi đi vứt rác. hãy im lặ ng. không gấy ra tiếng động lớn.

● Quần áo

● Rèm (vải）

● Cái chăn

● Quần áo làm bằng dây hoặc vào trong túi giấy. Bạn không thể bỏ vào túi nhựa. 

●Xin đừng đi vứt rác ngày mưa. (bị ướt, trờ nên  không dùng tài nguyên tái chế. ) 

●Nếu vật phẩm bẩn, hãy cắt dưới hơn 30 cm, bó lại bằng dây. xử lý đi vứt đốt rác. "
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● Dầu tempura
●Làm vào trong chai nhựa. đóng nắp.  vào trong thùng chứa đặc bíệt (màu xanh lá cây)

●Xin đứng làm chai nhựa khác .

●các giấy tờ khác trong vào túi giấy đi vứt rác.

●Giấy in nhiệt, giấy sáp, có giấy đính kèm nhựa vinyl, giấy truyền nhiệt có thể in bằng bàn ủi được, vân vân,

Vui lòng đi vứt đốt rác.

●Lon

◆Chiều dài của một bên dưới 25 cm

●Hãy làm trống các lon rỗng.  trong vào thùng chứa đặc biệt (màu vàng).

●Xin đừng nghiền nát lon.

●Vui lòng sử dụng hết bình xịt và bình khí nén để bàn khi sử dụng hết.

(Nếu bạn bị gặp khó khăn nên, vui lòng mang đến văn phòng bộ sưu tập như được chỉ định ở trên.)

●Kim loại

Ấm đun nước, chảo, xe đạp, máy sưởi ấm,  Lò ga ,Quạt sưởi, lò vi sóng, dây treo quần áo

● Lon rỗng có chiều dài hơn 25 cm.

●Vui lòng vứt bỏ kim loại gần hộp đựng (màu vàng).

(Vui lòng đặt nó bên ngoài hộp đựng.)

●Xe đạp là đính kèm nhãn dán 「資源」(tày nguyên)

●Máy sưới ấm và quạt sưới . Tháo tất cả pin và dầu.

● Chai rượu

● Chai nước uống

● Chai gia vị

●Chai mỹ phẩm（ngoài ra vật liệu màu trắng sữa ）

●Báo, tạp chí, sách ,các tông làm bằng dây.

●Tờ rơi có thể cùng báo đi vứt rác được.

●Sách chữ nổi và tài liệu in là đi vứt đốt rác.

làm thế nào . Lưũ ý

● Tấm kính, gỗ (sản phẩm chế biến), chậu hoa, gương, ô, bát đĩa, vân vân, 

đĩa CD, nồi cơm điện, quạt điện, chậu rửa, máy hút bụi, bát, xô, vân vân.

●Các sản phẩm dạng tấm có dày từ 5 cm trở xuống và 

chiều dài cạnh từ 1 m trở xuống và 25 kg trở xuống.

●Kiểu cây gậy có dày từ 10 cm trở xuống, chiều dài từ 1 m trở xuống và 25 kg trở xuống.

● Pin khô (loại sử dụng 1 lần)

● Tế bào tiền xu pin(mã số CR hoặc BR)

● Nhiệt kế thủy ngân, máy đo huyết áp và nhiệt kế

● Bật lửa

● Nhựa cứng. (Khay nhựa , hộp nhựa, xô, đồ chơi, vân vân.)

● Hỗn hợp các sản phẩm gỗ, nhựa cứng, gốm sứ, thủy tinh, vân vân.

● Trong số các mặt hàng trên, chiều dài một bên từ 50 cm trở xuống và nặng từ 25 kg trở xuống.

● Bó lại hoặc vào trong túi suốt và mờ, đi vứt rác.

● Pin là tháo và xử lý đi vứt rác độc hại.

●Ống huỳnh quang bị hỏng không thể được tái chế, vì vậy vui lòng đó nay cùng đi vứt với nhau rác không cháy khác.

● Vui lòng vào trong hộp pin khô. (Ngày rác không cháy)

●Nhiệt kế thủy ngân, máy đo huyết áp và nhiệt kế vào trong túi suốt.

●bật lửa là tất cả sử dụng hết. sau đó đi vứt rác.

※Pin sạc và pin nút (mã số SR hoặc LR) là đi mang cửa hàng hơp tác sưu tập.

● Ống huỳnh quang (kiểu ống thẳng, loại vòng, loại bóng đèn, vân vân.)

* Các loại đèn sợi đốt, sản phẩm đèn LED và ống huỳnh quang bị hỏng. 

vui lòng đó nay cùng đi vứt với nhau rác không cháy khác.

●Cẩn thận không vỡ ống huỳnh quang. vảo trong túi hoặc hộp loại suốt và mờ. 

sau đó làm chia ra rác không chay khác tại điểm thu thập.

● Ống huỳnh quang liên quan đến hoạt động kinh doanh không áp dụng, đó là chất thải công nghiệp.

　　 có màn hình

●nước ngọt・sữa・gia vị cụ thể như xì dầu・rượu・mirin.

　các chai

　　 có màn hình bao và thùng đựng hàng　

　　　※không phải hàng nhựa

●Túi nhựa, chai, gói, ống, bao bì xốp và vật liệu đệm Bao bì nhựa và nhựa vinyl

● Lấy nắp và dán nhãn ⇒ Rửa sạch bên trong ⇒ Nghiền nát ⇒  vào trong túi trong suốt và mờ.

● Xin đừng túi dày (bao cát, túi gạo, túi phân bón, vân vân).

● Chất bẩn không vứt được. xử lý đi vứt đốt rác.

● Vứt bỏ nắp và nhãn trên bao bì nhựa (hộp đựng).

● Sử dụng hết tất cả nội dung ⇒ sạch sẽ bụi bẩn bên trong ⇒ vào trong túi trong suốt và mờ.

● Chất bẩn không vứt được. xử lý đi vứt đốt rác.

● Các túi, khay, cốc, vân vân  cùng nhau vào trong túi trong suốt và mờ, sau đó đi vứt rác được.

● Nghiền hoặc cuộn hộp chứa và cho vào túi nhựa, sau đó đi vứt rác được.

●Rửa hộp giấy, cắt mở và để khô. Sau đó trong vào thùng chứa đặc biệt (màu xanh nước)

Đốt rác

● Rác sinh hoạt (phế liệu đã nấu chín, thức ăn thừa, vỏ ốc, vân vân.)

● Giấy cũ không phải tài nguyên (giấy thấm dầu, giấy nhiệt, vân vân.)

● Giữ lạnh, hút ẩm, giữ ấm dùng một lần

● Đệm ngồi , vải bẩn

● Phế liệu gỗ (30cm)

● Băng cassette, băng video (Vỏ hộp lưu trữ là rác không cháy)

● Vào trong túi trong suốt và mờ. sau đó đi vứt rác.

● Làm khô rác bằng nước và buộc chặt túi.

● Các tông là tài nguyên tái chế. phân loại giấy thải của tài nguyên tái chế.

● Vải bẩn là làm cắt 30 cm trở xuống. bó và buộc bằng dây.

     Thiết bị điện tử nhỏ 
Vui lòng đi thăm nhà văn hóa, vân vân. có hộp 

bộ sưu tập.

●Lối vào (30 cm x 15 cm) của hộp bộ sưu tập,Chiều dài khoảng 20 cm, nhập vào được.

Thiết bị điện tử bằng điện và pin.

(Ví dụ: điện thoại di động, máy game, máy game soft, máy ảnh, bộ chuyển đổi AC,

dây cáp điện, điều khiển từ xa, modem, bộ định tuyến, tai nghe, máy CD, máy MD, phụ kiện PC, radio)

●Có hộp sưu tập cho thiết bị điện tử nhỏ tại nhà văn hóa quận và nhà văn hóa trung tâm,

tòa thị chính hiratsuka và chí nhánh, trung tâm kinh doanh môi trường, trung tâm tái chế, trung tâm phục hồi tài nguyên (hợp tác xã phục hồi tài nguyên thành 

phố Hiratsuka)

● Xóa thông tin cá nhân.

● Tháo pin và xử lý. pin là Rác độc hại.

● Không áp dụng các máy CD, máy MD, máy tính PC, bóng đèn và ống huỳnh quang.

Cắt tỉa cành (cành cây)
Bộ sưu tập đi thăm Nhà cá nhân. 

cần đặt điện thoại (miễn phí).

Vui lòng xem Mặt sau của bài viết này

Chi tiết là mặt sau của bài viết này. 

ui lòng xác nhận.

● Kích thước của một độ dày là 10 cm trở xuống và chiều dài là 80 cm trở xuống.(có thể bằng lá được)

●Trọng lượng là một người lớn có thể mang được, gói bằng dây nhựa hoặc vật liệu tự nhiên (kim loại, dây điện ,dây, 

vân vân không được) trong độ dày 30 cm.

* Nếu độ dày vượt quá 10 cm nên vui lòng tư vấn.

★ Không áp dụng những người được tạo ra từ các hoạt động kinh doanh của nông dân, cắt tỉa của kinh doanh xây dựng

 cảnh quan.

● Không thể vứt rác xử lý đốt rác hoặc rác không cháy.

● Cần đặt bằng gọi điện thoại. có thông tin liên lạc ở trang 2.

● Nếu chỉ có cỏ và lá thôi , vui lòng xử lý đốt rác.

● Tre, chi cọ núi , họ đào lộn hột , thực vật có hại (trúc đào, vân vân.), cây leo và thân cây hoa hồng. cần làm cắt chiều dài từ 30 cm trở xuống, độ dày từ 5 

cm trở xuống. xử lý đốt rác.

● Không thể đi mang đưa vào Trung tâm kinh doanh môi trường hoặc nhà máy rác rất to băm nhỏ.

Rác rất to
Bộ sưu tập đi thăm Nhà cá 

nhân. cần đặt điện thoại 

(trả tiền)

Đi mang theo (trả tiền)

Chi tiết là mặt sau của bài 

viết này. vui lòng xác nhâ

̣n.

❶Đi nhận rác rất to, thăm Nhà cá nhân. (trả tiền)

Nếu bạn có rác hy vọng nên xác nhận kích thước của vật phẩm (chiều rộng, chiều sâu, chiều 

cao)

Cần đặt bằng gọi điện thoại. có thông tin liên lạc ở trang 2.

Sau đó, thời hạn ngày thu gom, vui lòng đính kèm vé thanh toán rác và đi lấy ra ngoài.

❷Đi mang theo (trả tiền)　* Xin lưu ý. đến mang theo nơi khác nhau tùy thuộc vào loại rác rất to.

◆ Trung tâm kinh doanh môi trường (0463-55-6615) * Chủ nhật là đóng cửa.

cái chăn,chiếu,thảm, nệm (không có Lò xo), vân vân.

* Nệm và thảm cắt thàng tùng mảnh 30 cm trở xuống, bó bằng dây. sau đó có thể xử lý vứt rác được.

◆ Nhà máy băm nhỏ rác rất to (0463-22-4557)  * đóng cửa là mỗi tháng từ ngày 29 đến 31.

bàn, ghế, tủ quần áo,bộ bàn ghế lễ tân, nệm (có lò xo), vân vân.

●cái chăn,thảm trải nền nhà,thảm, chiếu, ghế, bộ bàn ghế lễ tân, tủ quẩn áo,bàn học, bàn, giường, nệm, vân vân.

●Khối lập phương nên chiều dài vượt quá 50 cm ● Tấm gỗ hoặc Thanh gỗ dài, chiều dài vượt quá 1 m ● Cân nặng vượt quá 25 kg



Đi nhận rác rất to, thăm nhà cá nhân. (trả tiền) . Yêu cầu (cần đặt)

Cách vứt bỏ các thiết bị điện tự tái chế

■ Công ty TNHH Vận tải Seino Chigasaki nơi thu gom 

chỉ định

Địa chỉ: 822-4 Imagyuku, thành phố Chigasaki

Điện thoại: 0467-87-1305

Thời gian tiếp nhận 9:00 đến 12:00

13:00 đến 17:00

(Đóng cửa Chủ nhật và ngày lễ)

■ Công ty TNHH Sato

Địa chỉ: 1075 Hagigyono, thành phố Chigasaki

Điện thoại: 0467-84-6785

Thời gian tiếp nhận 8: 00 đến 12: 00

13:00 đến 17:00

(Đóng cửa Chủ nhật và ngày lễ)

Thiết bị mục tiêu: ● Máy điều hòa ● TV ● Tủ lạnh / tủ đông ● Máy giặt / máy sấy vải

Sử dụng một trong các phương pháp sau.

(1) Hỏi cửa hàng bạn trước khi đã mua đó để lấy hàng.

(2) Hỏi cửa hàng nơi bạn đã mua  sản phẩm mới để lấy hàng.

(3) Mua vé tái chế thiết bị điền tự tại bưu điện, hãy đi mang nơi viết ở dưới. nơi thu gom (cửa sổ mang theo chuyên 

dụng) .

(4) Yêu cầu một công ty thu gom và vận chuyển chất thải , chung thu gom chất thải.

Công ty TNHH Dịch vụ sạch, 2545-1 Okami, Hiratsuka 0463-54-4965

Công ty TNHH Phát triển Môi trường Kanagawa, 16-11 Nakado, Hiratsuka-shi,  0463-21-4792

* Để biết chi tiết, vui lòng xem trang web của thành phố Hiratsuka "Ứng dụng vận chuyển.  máy điều hòa, TV, tủ lạnh, 

tủ đông, máy giặt, máy sấy quần áo".

Giới thiệu về vé tái chế thiết bị điện tự

Trước khi mua vé tái chế thiết bị điện tự tại bưu điện, vui lòng kiểm tra trước tên công ty sản xuất của thiết bị mục tiêu.

Xin lưu ý rằng.  giá tiền khác nhau . tùy thuộc vào kích thước màn hình (inch) TV và dung lượng (ℓ) tủ lạnh và tủ đô

ng.

vì vậy vui lòng kiểm tra cùng với tên của công ty sản xuất. 

Trung tâm vé tái chế thiết bị điện tự Điện thoại 0120-31-9640

Cửa hàng của bạn đã mua trở nên đóng cửa, không có nơi thu thập như nơi xa xôi, không có phương tiện vận chuyển đ

ể mang đến nơi thu thập. vân vân.

◆Khi yêu cầu thu thập từ nhà thầu thành phố Hiratsuka.

thu tục giống nhau thu gom rác rất tó(cần đặt điện thoại ) nhung mà Xin lưu ý những điều sau:

※Thành toán tổng công về mỗi phí vé tái chế thiết bị mục tiêu + phí thu gom và vận chuyển. 

● Bạn sẽ cần gặp nhau tại thời điểm thu thập.

Khi đặt , vui lòng chọn buổi sáng hoặc buổi chiều.

●Xin đừng dán vé tái chế thiết bị điện tự.  đưa cho nhân viện làm thu gom.

Từ tháng 4 năm 2019(heisei 31), làm việc chấp nhận đặt và thu gom vận chuyển của rác loại rất to và cành bị cắt tỉa. thay đổi ủy thác giao cho công ty tư nhân.

Liên hệ: Đặt tiếp nhận điện thoại.  rác rất to, cành bị cắt tỉa.

☎0463-24-1610 ◆ Thời gian tiếp nhận 8:30 đến 17:00 (Thứ Hai đến Thứ Sáu)

Phương pháp xử lý Máy tính

Xử lý xác chết của động vật nhỏ như vật nuôi

Cành bị cắt tỉa lầy sưu tập đi thăm nhà cả nhân (trà tiền) . Yêu cầu(cần đặt)

①Vui lòng liên hệ với các yêu cầu trên.

②Khi đặt, vui lòng cho chúng tôi biết địa chỉ, tên, số điện thoại, loại cành cắt tỉa, số bó và để địa điểm.

③điều chỉnh ngày thu và bạn hy vọng, sau đó xác định ngày thu.

④Ngày thu gom hẹn thời gian sáng 8:30, bó cắt tỉa chuỗi mang đến nơi chỉ định.

* Đặt ó thể rất đông người . Chúng tôi khuyên bạn nên đặt trước khi cắt tỉa.

■ Giữ độ dày nhánh 10 cm trở xuống và chiều dài 80 cm trở xuống. Lá được chấp nhận.

■ Trọng lượng là một người lớn có thể mang được, gói bằng dây nhựa hoặc vật liệu tự nhiên.

■ Hãy để lại ở sân nhà, có thể dễ dàng xếp hàng xe tải.

■ Nếu có các tạp chất như chai, lon, đá, đinh trở nên sẽ bị hỏng máy. Xin đừng vào chất khác.

■ không đi vứt rác được loại rác không thải và đốt rác.

■ Khi đi mang (trả tiền): ① Thứ Hai đến Thứ Bảy 8:30 đến 12:00 13:00 đến 17:00

■ Bạn hy vọng thu thập (trả tiền) ② Thứ Hai đến Thứ Sáu 8:30 đến 12:00 13:00 đến 16:00

■ Bộ sưu tập động vật , chủ sở hữu không xác định (miễn phí)  ③ Thứ Hai đến Thứ Bảy 8:30 đến 12:00 13:00 đến 17:00

Vui lòng gọi 0463-55-6650 trong giờ trên.

* Duy chỉ trong trường hợp ③  nếu không phải thời gian viết ở trên. 0463-23-1111

①Xác nhận hàng hóa (kiểm tra trước khi đặt điện thoại)

●  thuộc về rác rất to của phân loại . xác nhận tài liệu này  "rác rất to " trong thuộc  "Rác thải sinh hoạt・Cách phân 

chia ・Làm thế nào"  .

Ngoài ra kiểm tra nếu các điều kiện dưới đây.

1. khối lập phương, chiều dài của một bên vượt quá 50 cm

2. Chiều dài vượt quá 1 m

3. Cân nặng vượt quá 25 kg

* Vui lòng kiểm tra cụ thể, số lượng và kích thước (chiều rộng / chiều sâu / chiều cao) của rác rất to nay.

(buộc khi đặt điện thoại)

 ②Đặt điện thoại

● Vui lòng đặt trước tại số liên lạc ở trên.

● Vui lòng cho chúng tôi biết tên sản phẩm, số lượng, kích thước (chiều rộng , chiều sâu , chiều cao), địa chỉ, tên và 

số điện thoại.

● Khi nộp đơn qua điện thoại. điều chỉnh ngày thu và bạn hy vọng, sau đó xác định ngày thu.

(Có ngày đóng cửa ngoài cuối tháng (29 đến 31) và các ngày lễ cuối năm và năm mới.)

● Quyết định số lượng vé thanh toán rác và địa điểm thu gom tương đương với phí phục vụ.

● đã đặt ngày sau nếu bạn muốn thêm các mặt hàng hoặc thay đổi số lượng nên vui lòng liên hệ với chúng tôi vào hạn 

sáng ngày hôm trước.

③Mua vé xử lý thu gom rác rất to (vé thanh toán rác)

● Vui lòng đi mua tại cửa hàng tiện lợi. có hợp đồng với thành phố Hiratsuka.

● Khi bạn đặt , chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn đến cửa hàng tiện lợi gần nhà bạn.

● Thông tin cửa hàng tiện lợi . cũng có được trang web của thành phố Hiratsuka.

● Đảm bảo ghi ngày thu gom và tên trên vé thanh toán rác.

● Ngày thu gom hẹn thời gian sáng 8:30. vé thanh toán rác làm đính kèm vật phẩm. đi  mang đến nơi chỉ định.

Loại rác không thể làm được thu gom và xử lý trong thành phố Hiratsuka

■ khó khăn xử lý

Piano, xe máy, lốp xe, pin xe , bình chữa cháy, két sắt chống cháy, bồn tắm, đất và cát, đá Khối bê tông, gạch, vữa, ngói lợp, b

ình khí propan, dầu hỏa, xăng,Dầu thải (không phải ăn dầu), 

sơn, hóa chất, thuốc trừ sâu, ván lướt sóng, máy phát điện, cơ sở sản xuất điện mặt trời và các bộ phận liên quan như ô tô và 

xe máy.

Vui lòng câu hỏi cửa hàng hoặc chuyên gia chế biến.

■ Chất thải công nghiệp.  Vật liệu xây dựng là vui lòng hỏi nhà xử lý chất thải công nghiệp.

■ Rác tại ra các hoạt đông kinh doanh tại nhà cả nhân.  công ty thầu đảm nhận việc xây dựng sẽ xử lý nó cách có trách 

nhiệm.

■Rác tạo ra các hoạt động kinh doanh. Trách nhiệm của bạn là xử lý chất thải do hoạt động kinh doanh của các cửa hàng, cô

ng ty, nhà hàng, vân vân.

* Danh sách các công ty cho phép thu gom và vận chuyển chất thải công nghiệp. thông tin trên trang chủ Web Kanagawa.

Về vứt rác bất hợp pháp.

bất hợp pháp xả rác là tội ác

"Luật xử lý và làm sạch chất thải", bị phạt tù từ 5 năm trở xuống hoặc phạt tiền từ 10 triệu yên trở xuống,

Trong trường hợp của công ty, có thể bị phạt từ 300 triệu yên trở xuống.

Nếu bạn thấy nó, xin vui lòng gọi thông tin như sau.

* Ngày giờ, địa điểm, các mặt hàng bị loại bỏ, số lượng

 * đã xả rác. loại xe, màu sắc,biển số xe.  Liên hệ: Phòng chính sách môi trường, điện thoại 0463-21-9762 (trực tiếp)

Làm thế nào để đưa ra điểm thu thập
Hãy chắc chắn đưa chúng đến điểm thu gom rác thích hợp trong khu vực của bạn.

* Nếu bạn gửi nó đến một điểm thu thập ở khu vực khác, nó có thể gây rắc rối.

Theo Ngày trong tuần và thời gian (từ sáng sớm của ngày thu đến 8:30)

Là một thành viên của cộng đồng, chúng ta cùng sử dụng với nhau. sạch sẽ trong khi hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau.

* Trung tâm thu gom căn hộ và nhà chung cư là quản lý bởi công ty quản lý.

cung cấp "Bảng phân loại rác" bằng nhiều ngôn ngữ

Thành phố Hiratsuka, để người nước ngoài hiểu rõ nữa hơn về bảng phân loại chất thải.Sử dụng 

Smart phone và máy tính tablet. 

giới thiệu ứng dụng miễn phí "Danh mục Poket" có chức năng dịch và đọc giọng nói được nhiều ng

ôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn vân vân.

[Cách duyệt]

Tải xuống Catalog Pocket về smart phone hoặc tablet máy tính. sau đó có thể sụ dụng được.

Tải xuống ứng dụng và duyệt trang là miễn phí.

máy tính cũng có thể xem được. trên bằng trình duyệt web. (Một số Trình duyệt web không hỗ trợ 

đọc to.)

Máy tính gia đình là "Đạo luật thúc đẩy sử dụng tài nguyên hiệu quả" nên thu thập bởi các công ty sản xuất.

Liên hệ: Ủy ban tổng công ty. Hiệp hội khuyến mãi máy tính 3R https://www.pc3r.jp

03-5282-7685 FAX 03-3233-6091

"Pháp luật liên quan đến việc tái chế các thiết bị điện tử nhỏ đã sử dụng"

Ngoài ra còn có bộ sưu tập của công ty điều hành kinh doanh được chứng nhận.

Liên hệ: Công ty TNHH Tái chế Lynette Nhật Bản http://www.renet.jp

                               ℡0570-085-800 Email call@renet.jp

Thiết bị mục tiêu

Máy tính để bàn, máy tính Lap Top, màn hình (CRT hoặc LCD)

* Bàn phím, chuột máy tính, dây và các phụ kiện khác đi kèm với sản phẩm sẽ được thu thập cùng với máy tính của 

bạn.


