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Thùng thu hồi

Thiết bị điện thoại di động
(bao gồm điện thoại thông minh)

。

* Không thể thu hồi rác thải ra từ những nơi không phải gia đình như công ty hoặc cửa hàng, v.v...

● Công ty TNHH ReNet Japan Cycle

Tòa thị chính quận (bao gồm văn
phòng chi nhánh tòa thị chính quận)

〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇

〇

Trung tâm dự
án môi trường

Văn phòng chính phủ tỉnh
Osaka (tòa nhà riêng)

Các phương pháp thu hồi khác

Danh sách danh mục thu hồi

Thiết bị điện gia dụng loại nhỏ đã qua sử dụng

Thùng thu hồi 大阪市　拠点回収

●

０５７０ｰ０８５ｰ８００ call@renet.jp

０３ｰ５２８２ｰ７６８５

■Cách vứt đèn ống huỳnh quang

● Bóng đèn tròn

● Đèn LED
● Nhiệt kế điện tử đo thân nhiệt
(Vứt vào thùng thu hồi thiết bị điện gia dụng 
loại nhỏ đã qua sử dụng)

● Tắc te

Pin khô Đèn ống huỳnh quang, nhiệt kế thủy ngân đo thân nhiệt

● Pin kiềm hình trụ ● Pin cúc áo ● Pin sạc

Đối với đèn ống huỳnh quang, để phòng ngừa đèn bị vỡ, hãy cho đèn 
vào hộp giấy hoặc ống giấy, hoặc bọc trong giấy báo, v.v..., rồi mang 
theo. Ngoài ra, vui lòng không để con bạn mang theo một mình.

● Nhiệt kế thủy ngân 
đo thân nhiệt

● Đèn ống huỳnh 
quang

● Dạng ống thẳng, 
dạng vòng tròn

● Đèn huỳnh 
quang dạng 
cầu

ink

Pin khô được làm bằng mangan dioxit, kẽm, sắt, thanh cacbon, v.v... Pin khô đã thu 
hồi sẽ được tái chế làm nguyên liệu cho các sản phẩm bằng sắt và kim loại kẽm.

Đèn ống huỳnh quang hầu hết được làm bằng thủy tinh. Đèn ống huỳnh quang đã 
thu hồi sẽ được tái chế làm bông thủy tinh (vật liệu cách nhiệt) và thủy ngân.

Hộp mực in không chỉ được 
tái sử dụng làm hộp mực tái 
chế, mà còn được tái chế với 
nhiều mục đích sử dụng khác 
nhau như làm vật liệu cho 
bút bi, v.v...

Hộp mực in (chỉ sản phẩm chính hãng)

* Vui lòng vứt vào loại rác thông thường.

Sản phẩm có thể tiếp nhậnSản phẩm có thể tiếp nhận Sản phẩm không thể tiếp nhậnSản phẩm không thể tiếp nhận

Sản phẩm có thể tiếp nhậnSản phẩm có thể tiếp nhận

Sản phẩm có thể tiếp nhậnSản phẩm có thể tiếp nhận Sản phẩm không thể tiếp nhậnSản phẩm không thể tiếp nhận

* Để biết thêm thông tin về việc xử lý, vui lòng 
liên hệ quầy tư vấn (tham khảo trang 8)

● Hộp mực in dành cho 
máy in phun gia đình

Tìm kiếm danh sách các cơ sở
lắp đặt thùng thu hồi bằng (Thu gom tại cơ sở thành phố Osaka)

Về việc thu hồi tại cơ sở

Thùng thu hồi tại cơ sở

Thùng thiết bị điện gia dụng
loại nhỏ đã qua sử dụng

Tiếp nhận thu hồi

Tòa thị chính thành
phố (trụ sở chính)

Một số siêu thị

●Thiết bị điện gia dụng loại nhỏ như điện thoại di động và máy ảnh kỹ thuật số, v.v... chứa các tài nguyên quý 
giá như kim loại hiếm, v.v..., và được thu hồi với mục đích là để tái chế sử dụng các tài nguyên quý giá này. 
Việc tái chế những thiết bị này sẽ giúp đẩy nhanh quá trình giảm lượng rác thải và tái chế sử dụng tài nguyên.

Thiết bị điện gia dụng loại nhỏ đã qua sử dụng chạy bằng pin hoặc điện, có 
kích cỡ cho vào vừa miệng thùng thu hồi (15cm x 30cm)

Máy tính cá nhân (bao gồm
cả thiết bị máy tính bảng) Máy sấy tóc Máy đo huyết

áp điện tử

Máy nghe nhạc cầm tay Máy ảnh kỹ thuật số Máy quay video Nhiệt kế điện tử
đo thân nhiệt

Thiết bị âm thanh như máy ghi âm 
IC, tai nghe chụp tai và tai nghe, v.v...

Thiết bị video như đầu 
DVD di động, v.v... Đồng hồ Radio

Thiết bị cắt tóc như
dao cạo điện, v.v... Máy đọc sách điện tử Máy chơi game Máy chơi game di động

Các loại bộ nhớ 
(ổ cứng, bộ nhớ USB, thẻ nhớ) Điện thoại bàn/máy fax Kim từ điển Đèn pin

Máy tính 
bỏ túi

Hệ thống 
định vị

Thiết bị trong xe như hệ thống 
âm thanh xe ô tô, v.v...

Vui lòng tháo pin để hợp tác vào việc tái chế. 

Phụ kiện cho các sản phẩm trên 
(điều khiển từ xa, bộ chuyển đổi 
AC, dây cáp, bộ sạc)

・Công ty có chứng nhận quốc gia liên kết với thành 
phồ sẽ thu gom hơn 400 danh mục thiết bị điện gia 
dụng loại nhỏ bằng chuyển phát. (Miễn phí một phần)

・Căn cứ theo Luật Xúc tiến sử dụng hiệu quả tài nguyên, các nhà 
sản xuất máy tính cá nhân v.v. đang nỗ lực thu hồi và tái chế máy 
tính cá nhân đã qua sử dụng trong gia đình.
(Một số trường hợp mua từ tháng 10 năm 2003 trở 
về trước thì tốn phí)

● Hiệp hội xúc tiến 3R thu gom máy 
tính cá nhân

Tiếp nhận thu hồi [Trung tâm dự án môi trường]
Pin khô, đèn ống huỳnh quang, nhiệt kế thủy ngân đo thân nhiệt, máy đo huyết áp thủy ngân, nhiệt kế thủy ngân, hộp mực in

Quần áo bầu, quần áo em bé, quần áo trẻ em, sách tranh Tái sử dụng quần áo bầu, quần áo em bé, quần áo trẻ 
em, sách tranh

Sản phẩm có thể tiếp nhậnSản phẩm có thể tiếp nhận

● Có thể tiếp nhận số lượng ít, 
miễn là không bị bẩn và có 
thể tái sử dụng.

● Vui lòng giặt, v.v... trước 
khi mang đến.

● Sản phẩm không thích hợp để tái sử 
dụng do bị bẩn, v.v...  ● Sách tranh phát 
ra âm thanh, ánh sáng  ● Sách tranh dán  
● Sách ảnh dày, truyện tranh  ● Sách 
tranh nổi  ● Sách tranh bị rách, vẽ bậy 
v.v.  ● Sách tranh có thông tin cá nhân 
như họ tên v.v.

Sản phẩm không thể tiếp nhậnSản phẩm không thể tiếp nhận
Quần áo bầu, v.v... do người dân thành phố cung cấp sẽ được trưng bày và 
phân phát (miễn phí) cho người dân thành phố tại Trung tâm dự án môi 
trường (tham khảo trang 8), v.v...
● Ngày thực hiện: Thứ Bảy của tuần thứ 3 mỗi tháng
● Thời gian trưng bày và phân phát: 10:00 ~ 12:00, 13:30 ~ 16:00
● Số lượng sản phẩm được phân phát: Tối đa 2 sản phẩm/người, với 1 

lần đến/ngày
Trung tâm dự án môi trường (tham khảo trang 8) sẽ tiếp nhận các sản phẩm do người dân thành phố mang đến trong khoảng thời gian 8:30 ~ 17:00, từ thứ Hai ~ thứ Bảy. * Tiếp nhận vào cả ngày lễ. (Trừ các ngày lễ 
cuối năm và đầu năm)

Đối với quần áo bầu, quần áo em bé, quần áo trẻ em và đèn ống huỳnh quang, vui lòng đăng ký qua điện thoại, 
v.v... cho Trung tâm dự án môi trường phụ trách khu vực bạn đang sống. Nhân viên sẽ đến tận nhà để lấy.




