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1 Veiligheid en certificaties 

Deze Xerox Nuvera-printerlijn en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn ontworpen en getest in 
overeenstemming met strenge veiligheidseisen. Deze betreffen onder meer goedkeuring door 
officiële veiligheidinstanties en conformiteit met algemeen gangbare milieunormen. Lees de 
volgende instructies goed door voordat u met het product gaat werken, en raadpleeg deze zo 
nodig nogmaals. Zo weet u zeker dat u uw Xerox Nuvera-printer altijd op een veilige manier 
gebruikt. Bij het testen van de veiligheid en de prestaties van dit product zijn uitsluitend Xerox-
materialen gebruikt. 

Waarschuwing 
Wijzigingen die zonder toestemming worden aangebracht, waaronder de toevoeging van 
nieuwe functies of de aansluiting van randapparatuur, kunnen de productgoedkeuring 
beïnvloeden. Neem contact op met uw Xerox-leverancier voor meer informatie. 

Waarschuwingslabels 
Waarschuwing 

Dit symbool waarschuwt gebruikers voor onderdelen van het product waar een kans bestaat 
op lichamelijk letsel. 

Waarschuwing voor hitte 
Dit symbool waarschuwt gebruikers voor onderdelen van het product waar zich hete 
oppervlakken bevinden, die niet mogen worden aangeraakt. 

Voorzichtig 
Dit symbool waarschuwt gebruikers voor onderdelen van de apparatuur die speciale aandacht 
vereisen om persoonlijk letsel of schade aan de apparatuur te voorkomen. 

Waarschuwing voor de laser 
Dit symbool geeft aan dat er in de apparatuur gebruik wordt gemaakt van een laser en 
verwijst de gebruiker naar de desbetreffende veiligheidsinformatie. 
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Straling met radiofrequentie 
In de Verenigde Staten (FCC) 

Uit tests is gebleken dat deze apparatuur voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat 
uit de Klasse A, conform Deel 15 van de regels van de Federal Communications Commission 
(FCC). Deze beperkende eisen bieden een redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie 
wanneer de apparatuur in een commerciële omgeving wordt gebruikt. Deze apparatuur 
genereert en gebruikt straling met radiofrequentie. Bovendien kan de apparatuur, indien niet 
correct geïnstalleerd en gebruikt conform de gebruiksaanwijzing, schadelijke storingen in het 
radioverkeer veroorzaken. In een huiselijke omgeving zal dit product waarschijnlijk schadelijke 
radiostoringen veroorzaken. In dat geval dient de gebruiker de interferentie op eigen kosten te 
verhelpen. 

Wijzigingen of aanpassingen aan deze apparatuur die niet zijn goedgekeurd door Xerox 
Corporation kunnen de toestemming voor de gebruiker voor bediening van deze apparatuur 
ongeldig maken. 

Waarschuwing 
Er moeten afgeschermde kabels bij dit apparaat worden gebruikt om aan de FCC-richtlijnen te 
blijven voldoen. 

In Canada (ICES-003) 

This Class A’ digital apparatus complies with Canadian ICES-003. 

In Brazilië 

Requisito para Equipamentos de Radiacao Restrita 

Este produto está homologado pel ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados 
pela Resoluçáo 242/2000 e atende aos requisitos téçnicos aplicados. Para maiores 
informações, consulte o site da ANATEL - www.anatel.gov.br. 

 

Este equipamento opera em caráter secondário, isto e, não tem direito a proteção contra 
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a 
sistemas operando em caráter primário. Modelo TLST. 
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Informatie betreffende de regelgeving voor RFID 

Dit product genereert 13,56 MHz waarbij een Inductive Loop System als identificatiesysteem 
voor de radiofrequentie (RFID) wordt gebruikt. Dit RFID-apparaat voldoet aan de vereisten die 
zijn gespecificeerd in FCC deel 15, Industry Canada RSS-210, Richtlijn van de Europese Raad 
99/5/EG en alle van toepassing zijnde plaatselijke wetten en voorschriften. 

De bediening van dit apparaat is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: 1) dit 
apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en 2) het apparaat moet alle 
eventuele interferentie ontvangen, met inbegrip van interferentie die mogelijk als gevolg heeft 
dat de apparatuur niet meer goed werkt. 

Wijzigingen die niet nadrukkelijk zijn goedgekeurd door Xerox Corporation kunnen als gevolg 
hebben dat de gebruiker de bevoegdheid voor het bedienen van deze apparatuur verliest. 

Veiligheidsgoedkeuring m.b.t. extra lage spanning 

Deze Xerox Nuvera-printerfamilie voldoet aan de bepalingen van verscheidene 
overheidsinstanties en aan nationale veiligheidsbepalingen. Alle systeempoorten voldoen aan 
de eisen van extra lage spanningscircuits, waarop apparaten en netwerken van de klant 
kunnen worden aangesloten. Externe accessoires van de klant of van een andere fabrikant die 
op de Xerox Nuvera-printer worden aangesloten, moeten voldoen aan de eerder genoemde 
vereisten. Externe eenheden moeten volgens de installatieprocedure worden geïnstalleerd. 

Certificatie productveiligheid 
Dit product is gecertificeerd door de volgende instantie in overeenstemming met de 
onderstaande veiligheidsnormen. 

Instelling  Standaard 

Underwriters Laboratories Inc. UL60950-1, (2007) tweede editie VS 

CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 

Underwriters Laboratories Inc. IEC60950-1, (2006) tweede editie 
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VS 
ENERGY STAR 

 

Als ENERGY STAR®-partner heeft Xerox Corporation vastgesteld dat de volgende Xerox 
Nuvera-apparaten voldoen aan de ENERGY STAR-richtlijnen voor energiebesparing: 

• Xerox Nuvera 120 EA Production System (multifunctioneel apparaat, MFD) 
• Xerox Nuvera 120 EA Production System (Printer) 
• Xerox Nuvera 144 EA Production System (multifunctioneel apparaat, MFD) 
• Xerox Nuvera 144 EA Production System (Printer) 
• Xerox Nuvera 120 MX Production System (Printer) 
• Xerox Nuvera 144 MX Production System (Printer) 
• Xerox Nuvera 157 EA Production System (Printer) 
• Xerox Nuvera 157 EA Production System (multifunctioneel apparaat, MFD) 
• Xerox Nuvera 200 EA Perfecting Production System (printer) 
• Xerox Nuvera 288 EA Perfecting Production System (printer) 
• Xerox Nuvera 200 MX Perfecting Production System (printer) 
• Xerox Nuvera 288 MX Perfecting Production System (printer) 
• Xerox Nuvera 314 EA Perfecting Production System (printer)  

 

ENERGY STAR het ENERGY STAR-symbool zijn geregistreerde handelsmerken in de Verenigde 
Staten. Het programma ENERGY STAR Imaging Equipment wordt uitgevoerd door 
overheidsteams uit de VS, de Europese Unie en Japan, die in samenwerking met  de branche 
voor kantoorapparatuur het gebruik van kopieerapparaten, printers, faxen, multifunctionele 
apparaten, pc's en monitors met efficiënt energieverbruik bevorderen. Door het 
energieverbruik van apparatuur te verlagen, worden smog, zure regen en klimaatverandering 
op lange termijn bestreden, doordat de emissies die ontstaan bij het opwekken van elektriciteit 
worden teruggedrongen.  

Xerox ENERGY STAR-apparatuur wordt in de fabriek afgesteld Bij aflevering van het apparaat 
is de timer voor overschakeling naar de energiespaarstand na uitvoer van de laatste 
kopie/afdruk ingesteld op 8 minuten. Een uitgebreide beschrijving over deze functie is te 
vinden in het hoofdstuk over onderhoud van deze handleiding. 
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Certificaties in Europa 

 

Het CE-merkteken op deze apparatuur symboliseert de conformiteitsverklaring van Xerox met 
de volgende van toepassing zijnde richtlijnen van de Europese Unie vanaf de aangegeven 
datums. 

12 december 2006 Richtlijn 2006/95/EG, zoals gewijzigd. Betreft de onderlinge aanpassing 
van de wettelijke voorschriften der lidstaten inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik 
binnen bepaalde spanningsgrenzen. 

15 december 2004 Richtlijn 2004/108/EG, zoals gewijzigd. Betreft de onderlinge aanpassing 
van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit. 

Een volledige conformiteitsverklaring met de relevante richtlijnen en de normen waarnaar 
wordt verwezen, is verkrijgbaar bij uw erkende plaatselijke dealer. 

Waarschuwing 
• Wijzigingen of aanpassingen aan deze apparatuur die niet zijn goedgekeurd door Xerox 

Corporation kunnen de toestemming voor de gebruiker voor bediening van deze 
apparatuur ongeldig maken. 

• Om deze apparatuur te laten werken in de nabijheid van industriële, wetenschappelijke en 
medische apparatuur, kan het zijn dat de externe straling van deze apparatuur moet 
worden beperkt of dat speciale stralingstemperende maatregelen moeten worden 
getroffen. 

• Dit is een product uit de Klasse A in een huiselijke omgeving. Dit product kan 
radiofrequentiestoringen veroorzaken en in dat geval kan het nodig zijn dat de gebruiker 
de geëigende maatregelen treft. 

• Bij dit apparaat dienen afgeschermde kabels te worden gebruikt om te blijven voldoen 
aan Richtlijn 2004/108/EG van de Raad. 

Naleving van EN 61000-3-12:2005, de Europese norm inzake 
harmonische stromen in apparatuur aangesloten op 
laagspanningsnetten 

“Apparatuur voldoet aan EN 61000-3-12:2005” 

Deze apparatuur voldoet aan EN 61000-3-12:2005. Deze norm definieert grenzen voor 
resonatiestroomsterktes die kunnen worden geproduceerd door apparatuur die binnen de 
Europese Unie en het Europese Economische Gebied. 

Naleving is gebaseerd op de toepassing van de grenzen waarmee de installatie en 
onvoorwaardelijke aansluiting op de openbare lage-stroomvoorziening worden 
gerechtvaardigd. 
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Elektrische veiligheid 
• Gebruik alleen het bij het apparaat geleverde netsnoer. 
• Sluit het netsnoer rechtstreeks aan op een geaard stopcontact. Gebruik geen verlengsnoer. 

Als u niet zeker weet of een stopcontact geaard is, moet u een gekwalificeerde elektricien 
raadplegen. 

• Gebruik nooit een geaarde verloopstekker om dit apparaat aan te sluiten op een 
stopcontact zonder randaarde. 

Waarschuwing 
U kunt een ernstige elektrische schok krijgen als het stopcontact niet goed geaard is. 
 
• Zet de Xerox Nuvera-printer niet op een plaats waar iemand op het netsnoer kan gaan 

staan of erover kan struikelen. 
• Plaats geen voorwerpen op het netsnoer. 
• Elektrische of mechanische veiligheidsschakelaars mogen niet worden overbrugd of 

uitgeschakeld. 
• Blokkeer geen ventilatie-openingen. Deze openingen zorgen ervoor dat het apparaat niet 

oververhit raakt. 
• Steek geen voorwerpen in de gleuven of openingen van deze apparatuur. Contact met een 

onderdeel dat onder spanning staat, kan leiden tot kortsluiting, een elektrische schok of 
brand. 

Uitschakelen in noodgevallen 

Als een van de volgende situaties zich voordoet, zet u het apparaat onmiddellijk uit en trekt u 
de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met het Xerox Welcome Centre om het 
probleem op te lossen. 

• Het apparaat maakt vreemde geluiden of verspreidt vreemde geuren.  
• Het netsnoer is beschadigd of gerafeld. 
• Een aardlekschakelaar, een zekering of andere veiligheidsvoorziening heeft de 

stroomtoevoer onderbroken. 
• Er is vloeistof in de Xerox Nuvera-printer terechtgekomen. 
• Het apparaat is blootgesteld aan water. 
• Een van de onderdelen van het apparaat is beschadigd. 
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Elektrische voeding 

Dit product moet worden aangesloten op het type elektrische stroom dat op het label van de 
gegevensplaat van het product wordt aangegeven. Als u niet zeker weet of uw stroomnet aan 
de eisen voldoet, neemt u voor advies contact op met een erkende elektricien. 

Waarschuwing 
Dit product dient te worden aangesloten op een stopcontact met randaarde. Deze apparatuur 
wordt geleverd met een geaarde stekkerpen. Deze stekker past alleen in een geaard 
stopcontact. Dit is een veiligheidsvoorziening. Als u de stekker niet in het stopcontact kunt 
steken, neemt u contact op met een erkende elektricien om het stopcontact te laten 
vervangen. 

Voorzichtig 
Sluit altijd de apparatuur aan op een goed geaard stopcontact. Laat in geval van twijfel de 
wandcontactdoos door een erkende elektricien controleren. 

Stroomtoevoer naar apparaat onderbreken 

Het netsnoer moet worden gebruikt om dit apparaat te ontkoppelen. Het is achterop het 
apparaat aangesloten. U onderbreekt alle stroomtoevoer naar het apparaat door de stekker 
van het netsnoer uit het stopcontact te verwijderen. 
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Veiligheid van de laser 
Noord-Amerika 

Dit apparaat voldoet aan veiligheidsnormen en is gecertificeerd als een laserproduct van 
Klasse 1 door het Center for Devices and Radiological Health (CDRH) van de door de United 
States Food and Drug Administration (FDA) geïmplementeerde richtlijnen voor laserproducten. 
Dit product voldoet aan FDA-prestatienormen voor laserproducten, met uitzondering van 
afwijkingen krachtens Laser Notice (Laserkennisgeving) nr. 50, d.d. 24 juni 2007. Deze regels 
gelden voor laserproducten die in de Verenigde Staten op de markt worden gebracht. Het 
etiket op het apparaat geeft aan  dat er is voldaan aan CDRH-richtlijnen en moet worden 
aangebracht op laserproducten die in de Verenigde Staten worden verkocht. Dit product 
straalt geen gevaarlijke laserstraling uit. 

Waarschuwing 
Gebruik van bedieningselementen, aanpassingen of procedures anders dan beschreven in deze 
handleiding, kan leiden tot gevaarlijke blootstelling aan laserlicht. 

Aangezien de straling in dit product volledig afgeschermd is door de behuizing en deksels, 
komt er tijdens geen enkele gebruiksfase laserstraling uit het apparaat. 

Dit product bevat etiketten met laserwaarschuwingen. Deze etiketten zijn bedoeld voor de 
Xerox-technicus en worden op of bij panelen of schermen geplaatst die alleen met speciaal 
gereedschap kunnen worden verwijderd. Verwijder deze panelen niet. Achter deze panelen 
bevinden zich geen gebieden die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. 

Europa EU 

Dit product voldoet aan IEC-veiligheidsnorm 60825-1 (editie 1.2), uitgegeven in  
augustus 2001. 

De apparatuur voldoet aan de prestatienormen voor laserproducten, zoals die zijn  
vastgesteld door overheidsinstanties en nationale en internationale instanties voor een  
Klasse 1-laserproduct. Het apparaat straalt geen gevaarlijk licht uit; de lichtstraal is in elke 
bedieningsmode en bij uitvoering van elke onderhoudstaak volledig afgeschermd. 

Waarschuwing 
Gebruik van bedieningselementen, aanpassing van de prestatie of procedures die niet tot de 
hierin beschreven procedures behoren, kunnen leiden tot blootstelling aan schadelijke straling. 

Dit product bevat etiketten met laserwaarschuwingen. Deze etiketten zijn bedoeld voor de 
Xerox-technicus en worden op of bij panelen of schermen geplaatst die alleen met speciaal 
gereedschap kunnen worden verwijderd. Verwijder deze panelen niet. Achter deze panelen 
bevinden zich geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. 

Bel voor meer informatie over veiligheidsaspecten van het product of over door Xerox 
geleverde materialen het volgende nummer: 

+44 (0) 1707 353434 
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Veilige bediening 
Uw Xerox-apparatuur en verbruiksartikelen zijn ontworpen en getest om te voldoen aan strikte 
veiligheidseisen. Hieronder vallen erkende milieunormen die gesteld, goedgekeurd en 
geïnspecteerd worden door verscheidene veiligheidsinstanties. 

Als u u aan de volgende veiligheidsrichtlijnen houdt, draagt u bij aan de veilige bediening van 
uw Xerox Nuvera-printer: 

• Gebruik alleen specifiek voor de Xerox Nuvera-printer ontworpen materialen en 
verbruiksartikelen. Het gebruik van ongeschikt materiaal kan leiden tot verminderde 
prestaties van het apparaat en mogelijk tot gevaarlijke situaties. 

• Volg altijd alle waarschuwingen en instructies op die zijn aangebracht op of meegeleverd 
met het apparaat. 

• Installeer het apparaat altijd in een goed geventileerde ruimte met genoeg ruimte voor 
het plegen van onderhoud. 

• Plaats het apparaat op een vaste, vlakke, ondergrond (niet op hoogpolig tapijt), die sterk 
genoeg is om het gewicht van het apparaat te dragen. 

• Probeer het apparaat niet te verplaatsen. Het stabilisatiemechanisme onder het apparaat, 
ingesteld tijdens de installatie, kan de vloerbedekking of de vloer beschadigen. 

• Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron.  
• Plaats het apparaat nooit in direct zonlicht. 
• Plaats het apparaat niet in de koude luchtstroom van een airconditioningsysteem. 
• Plaats nooit bekers koffie of andere dranken op het apparaat. 
• Blokkeer of bedek nooit de sleuven en openingen van het apparaat. 
• Overbrug nooit elektrische of mechanische veiligheidsschakelaars en schakel deze  

nooit uit. 

Waarschuwing 
Wees voorzichtig wanneer u u bij onderdelen bevindt die zijn aangegeven met dit 
waarschuwingsteken. Deze gebieden kunnen zeer heet zijn en mogen niet worden aangeraakt. 

Voor meer informatie over het apparaat of over materialen kunt u contact opnemen met uw 
Xerox-leverancier. 
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Onderhoudsinformatie 
Eventuele productonderhoudsprocedures die door de operator moeten worden uitgevoerd, 
worden beschreven in de gebruikersdocumentatie die met het product is meegeleverd.  

Voer geen onderhoud aan dit product uit, dat niet in de klantendocumentatie is beschreven. 

Waarschuwing 
Gebruik geen spuitbussen. Spuitbussen kunnen explosief of licht ontvlambaar zijn wanneer ze 
op elektromechanische apparatuur worden gebruikt. 

Gebruik de verbruiksartikelen en schoonmaakmiddelen alleen in overeenstemming met het 
hoofdstuk voor de operator van deze handleiding.   

Verwijder geen kleppen of beschermingen die met schroeven zijn vastgemaakt. Er bevinden 
zich geen onderdelen achter deze panelen die u kunt onderhouden. 

Opmerking 
Dit Xerox-apparaat beschikt over een energiebesparingsfunctie, waardoor er minder energie 
wordt verbruikt wanneer het apparaat niet in gebruik is. Het apparaat kan constant aan blijven 
staan. 

Waarschuwing 
De metalen oppervlakken in het fusergebied zijn heet. Betracht voorzichtigheid bij het 
verhelpen van papierstoringen in dit gebied en voorkom aanraking van metalen oppervlakken. 

Informatie over verbruiksartikelen 
Bewaar alle verbruiksartikelen in overeenstemming met de instructies die op de verpakking of 
container worden gegeven.  

Houd alle verbruiksartikelen uit de buurt van kinderen.  

Gooi toner, tonercassettes of tonercontainers nooit in open vlammen.  

Cassettes 

Vermijd bij het vastpakken van cassettes, zoals inkt- of fusercassettes, contact met de huid of 
ogen. Oogcontact kan irritatie en ontstekingen veroorzaken. Probeer de cassette niet uit elkaar 
te halen. Dit kan het risico op huid- of oogcontact vergroten. 
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Informatie over ozon 
Dit apparaat produceert bij normaal gebruik ozon. Ozon is zwaarder dan lucht. De hoeveelheid 
ozon die wordt geproduceerd, is afhankelijk van het aantal afdrukken dat wordt gemaakt. 
Installeer het systeem in een goed geventileerde ruimte. 

Als u meer informatie wilt hebben over ozon, kunt u de Xerox-publicatie Facts About Ozone 
(artikelnummer 610P64653) aanvragen door in de Verenigde Staten of Canada het nummer 
1-800-828-6571 te bellen. Neem in andere landen contact op met het Xerox Welcome Centre. 

Productrecycling en verwerking van 
lege/verbruikte onderdelen 
VS en Canada 

Als u verantwoordelijk bent voor de verwijdering van dit Xerox-product, moet u er rekening 
mee te houden dat het product een aantal lampen bevat met kwik, en mogelijk ook lood, kwik, 
perchloraat en andere materialen bevat die dienen te worden verwijderd in overeenstemming 
met de toepasselijke milieuvoorschriften. De aanwezigheid van lood, kwik en perchloraat Fis 
volledig in overeenstemming met globale regelgeving die van kracht was toen dit product op 
de markt kwam. 

Xerox werkt met een programma voor terugname en hergebruik/recycling van apparatuur. Aan 
uw Xerox-vertegenwoordiger kunt u vragen of dit Xerox-product deel uitmaakt van het 
programma. Bezoek www.xerox.com/environment voor verdere informatie over 
milieuprogramma's van Xerox. Neem voor meer informatie over recycling en afvalverwerking 
contact op met de lokale overheid. In de Verenigde Staten kunt u tevens de website van 
Electronic Industries Alliance raadplegen: www.eiae.org. 

Perchloraat – Dit product kan een of meer onderdelen bevatten waarin perchloraat is verwerkt, 
bijvoorbeeld batterijen. Mogelijk is een speciale behandeling van toepassing, zie 
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. 



Veiligheid en certificeringen Xerox Nuvera  

1-12 Handleiding Veiligheid en certificaties 

Europese Unie 
Apparatuur gebruikt in een huiselijke omgeving 

 

Dit symbool op uw apparatuur betekent dat u de apparatuur niet bij het huisvuil kunt zetten. 

In overeenstemming met Europese wetgeving moet lege/verbruikte elektrische en 
elektronische apparatuur bij het weggooien van huisafval worden gescheiden. 

Huishoudens in de lidstaten van de EU mogen gebruikte elektrische en elektronische 
apparatuur gratis aan de daarvoor bestemde verzameldepots retourneren. Neem voor 
informatie contact op met uw gemeentelijke afvalophaaldienst. 

Wanneer u nieuwe apparatuur koopt, kan het in sommige lidstaten zijn dat uw plaatselijke 
verkoper uw oude apparatuur kosteloos moet terugnemen. Vraag dit na bij uw verkoper. 

Apparatuur gebruikt in een zakelijke omgeving. 

 

Dit symbool op uw apparatuur betekent dat u deze apparatuur dient weg te gooien in 
overeenstemming met de afgesproken nationale procedures. 

In overeenstemming met de Europese wetgeving moeten verbruikte elektrische en 
elektronische apparaten volgens de overeengekomen procedures worden verwijderd. 

Neem voordat u apparatuur verwijdert contact op met uw leverancier of met het Xerox 
Welcome Centre voor informatie over het retourneren van verbruikte apparatuur. 
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Batterijverklaring 

 

Deze symbolen op de producten en/of bijbehorende documenten betekenen dat gebruikte 
elektrische en elektronische producten en batterijen niet bij het gewone huisvuil mogen 
worden gezet. 

Voor juiste verwerking, ophalen en recycling van oude producten en gebruikte batterijen, 
brengt u ze naar de relevante verzamelpunten, in overeenstemming met uw nationale 
wetgeving en de richtlijn 2002/96/EC en 2006/66/EC. 

Als u deze producten en batterijen op de correcte manier weggooit, helpt u bij het behoud van 
waardevolle resources en voorkomt u mogelijke negatieve effecten op de gezondheid van de 
mens en het milieu, die anders uit verkeerde afvalverwerking zouden kunnen voortkomen. 

Neem voor meer informatie over het inzamelen en de recycling van oude producten en 
batterijen contact op met uw gemeente, het gemeentelijke afvalverwerkingsbedrijf of de 
winkel waar u de producten en batterijen hebt gekocht. 

Het kan zijn dat u een boete kunt oplopen voor het verkeerd weggooien van dit afval, in 
overeenstemming met de nationale wetgeving. 

Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie 

Als u elektrische en elektronische apparatuur wilt weggooien, neemt u contact op met uw 
dealer of leverancier voor meer informatie. 

Informatie over afvalverwijdering in andere landen buiten de Europese 
Unie 

Deze symbolen zijn alleen geldig in de Europese Unie. Als u deze artikelen wilt weggooien, 
neemt u contact op met uw gemeenteraad of de dealer en vraagt u om de correcte 
afvalmethode. 

Verwijderen  

Batterijen mogen alleen worden vervangen door een onderhoudsbedrijf dat is goedgekeurd 
door de fabrikant. 
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Extra informatie 

Voor meer informatie over milieu, gezondheid en veiligheid met betrekking tot dit Xerox-
product en Xerox-verbruiksartikelen, kunt u contact opnemen met de klantenservice: 

Verenigde Staten: 1-800 828-6571 

Canada: 1-800 828-6571 

Europa: +44 1707 353 434 

Andere landen: Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor afvalverwerking en 
informeer naar de geldende richtlijnen. 

Voor vragen en problemen in de VS brengt u een bezoek aan www.xerox.com en voert u een 
zoekterm, bijvoorbeeld PSDS, in het zoekveld in.   

Voor informatie over productveiligheid buiten de VS kunt u de website www.xerox.com 
bezoeken en gebruikt u daar de koppeling Wijzigen om het land van uw keuze te selecteren. 

 

 





 

 

 


