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1

Este capítulo contém:
•

Convenções ............................................................................................................................ 6

•

Declarações de produtos ........................................................................................................ 7

•

Segurança de manutenção................................................................................................... 10

•

Informações sobre consumíveis ............................................................................................ 11

Sua impressora e os suprimentos recomendados foram projetados e testados para atender a exigências de segurança rígidas. A atenção às seguintes informações garantirá uma operação contínua e segura da impressora Xerox.
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Segurança

Convenções
Nota: Uma nota identifica informações que podem ajudar você.
Aviso: Um aviso identifica algo que pode danificar o hardware ou o software do produto.
Cuidado: Uma atenção indica uma situação potencialmente perigosa que pode ferir você.

Diferentes tipos de instruções incluem:
CUIDADO—FERIMENTO EM POTENCIAL: Indica risco de lesão.
CUIDADO—RISCO DE CHOQUE: Indica risco de choque elétrico.
CUIDADO—SUPERFÍCIE AQUECIDA: Indica risco de queimadura se houver contato.
CUIDADO—RISCO DE INCLINAÇÃO: Indica um perigo de esmagamento.
CUIDADO—RISCO DE COMPRESSÃO: Indica risco de ficar preso entre as peças móveis.
CUIDADO—PEÇAS MÓVEIS: Indica risco de lesão por laceração ou abrasão das peças
rotativas.
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Declarações de produtos
CUIDADO—FERIMENTO EM POTENCIAL: Para evitar riscos de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia a uma saída elétrica com classificação e adequadamente
aterrada que esteja próxima do produto e facilmente acessível.
CUIDADO—FERIMENTO EM POTENCIAL: Para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico, utilize somente o cabo de energia fornecido com este produto ou um cabo de energia
de substituição fornecido por um fabricante autorizado.
CUIDADO—FERIMENTO EM POTENCIAL: Não use este produto com extensões, filtros de
linha com várias tomadas, extensores com várias tomadas ou dispositivos UPS. A capacidade de potência desses tipos de acessórios pode facilmente ser sobrecarregada por uma impressora a laser e resultar em risco de incêndio, danos materiais ou baixo desempenho.
CUIDADO—FERIMENTO EM POTENCIAL: Não use este produto com um filtro de linha. O
uso de dispositivos de proteção contra sobretensão pode resultar em risco de incêndio, danos materiais ou baixo desempenho da impressora.
CUIDADO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar risco de choque elétrico, não coloque ou use
este produto perto da água ou em locais molhados.
CUIDADO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico, não instale este
produto nem faça conexões elétricas ou a cabo, como recursos do fax, cabos de energia ou
telefone, durante tempestades com relâmpago.
CUIDADO—FERIMENTO EM POTENCIAL: Não recorte, torça, enrole, amasse ou coloque
objetos pesados no cabo de alimentação. Não submeta o cabo de alimentação à abrasão
ou estresse. Não coloque o cabo de alimentação entre objetos como móveis e paredes. Se
qualquer um desses itens forem observados, poderá haver risco de incêndio ou choque elétrico. Inspecione o cabo de alimentação regularmente para verificar sinais desses problemas. Remova o cabo de alimentação da tomada elétrica antes de verificá-lo.
CUIDADO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar risco de choque elétrico, verifique se todas as
conexões externas como conexões Ethernet e do sistema telefônico estão corretamente instaladas em suas portas plug-in marcadas.
CUIDADO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico, se você for acessar
a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum
tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de energia
da tomada elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que entram na impressora.
CUIDADO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico ao limpar a parte
externa da impressora, desconecte o cabo de energia da tomada e todos os cabos da impressora antes de prosseguir.
CUIDADO—FERIMENTO EM POTENCIAL: Se o peso da impressora for superior a 20 kg
(44 lb), podem ser necessárias duas ou mais pessoas para levantá-la com segurança.
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Segurança
CUIDADO—FERIMENTO EM POTENCIAL: Ao mover a impressora, siga estas diretrizes para evitar danos a você ou à impressora:
• Certifique-se de que todas as portas e bandejas estejam fechadas.
• Desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica.
• Desconecte todos os fios e cabos da impressora.
• Se a impressora tiver bandejas opcionais de chão separadas ou opções de saída conectadas a ela, desconecte-as antes de mover a impressora.
• Se a impressora tiver uma base com rodinhas, empurre-a com cuidado até o novo local.
Cuidado ao passar por soleiras e falhas no piso.
• Se a impressora não tiver uma base com rodinhas, mas estiver configurada com bandejas opcionais ou opções de saída, remova as opções de saída e retire a impressora das
bandejas. Não tente levantar a impressora e as opções ao mesmo tempo.
• Sempre use as alças da impressora para levantá-la.
• Qualquer carrinho usado para mover a impressora deve possuir uma superfície capaz de
suportar a base completa da impressora.
• Qualquer carrinho usado para mover as opções de hardware deve ter uma superfície capaz de suportar as dimensões das opções.
• Mantenha a impressora na posição vertical.
• Evite movimentos bruscos.
• Tome cuidado para que seus dedos não fiquem embaixo da impressora ao abaixá-la.
• Verifique se há espaço suficiente ao redor da impressora.
CUIDADO—RISCO DE INCLINAÇÃO: A instalação de uma ou mais opções em sua impressora ou multifuncional pode exigir uma base com rodinhas, mobília ou outro recurso para
evitar instabilidades que causem possíveis lesões. Para mais informações sobre as configurações suportadas, entre em contato com o local em que você adquiriu a impressora.
CUIDADO—RISCO DE INCLINAÇÃO: Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, coloque cada bandeja separadamente. Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, carregue cada bandeja separadamente.
CUIDADO—SUPERFÍCIE AQUECIDA: A parte interna da impressora pode estar quente.
Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.
CUIDADO—RISCO DE COMPRESSÃO: Para evitar o risco de lesões por esmagamento, tenha cuidado em áreas marcadas com esta etiqueta. A lesão por esmagamento pode ocorrer
ao redor peças móveis, como engrenagens, portas, bandejas e tampas.
CUIDADO—FERIMENTO EM POTENCIAL: Este produto utiliza um laser. O uso de controles
ou ajustes ou a execução de procedimentos diferentes daqueles especificados no Guia do
usuário pode resultar em exposição perigosa à radiação.
CUIDADO—FERIMENTO EM POTENCIAL: A bateria de lítio neste produto não deve ser
substituída. Existe o risco de explosão se uma bateria de lítio for substituída incorretamente.
Não recarregue, desmonte ou incinere uma bateria de lítio. Descarte as baterias de lítio usadas de acordo com as instruções do fabricante e regulamentos locais.
Este produto foi projetado, testado e aprovado como um produto que atende aos mais rígidos padrões globais de segurança com o uso de componentes específicos do fabricante. Os recursos de
8
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Segurança
segurança de algumas peças nem sempre são óbvios. O fabricante não se responsabiliza pelo uso
de outras peças de substituição.
Para fazer manutenção e reparos não descritos na documentação do usuário, entre em contato
com um representante de serviço.
Este produto utiliza um processo de impressão que aquece a mídia de impressão, e o aquecimento
pode fazer com que a mídia libere emissões. Você deve ler e compreender a seção de instruções
de operação que aborda as diretrizes para a seleção da mídia de impressão a fim de evitar a possibilidade de emissões perigosas.
Este produto pode produzir pequenas quantidades de ozônio durante a operação normal e pode
estar equipado com um filtro desenvolvido para limitar as concentrações de ozônio para níveis
muito abaixo dos limites de exposição recomendados. Para evitar altos níveis de concentração de
ozônio durante o uso extensivo, instale este produto em uma área bem ventilada e substitua os filtros do exaustor e de ozônio se for instruído a fazê-lo nas instruções de manutenção do produto.
Se não há referências a filtros nas instruções de manutenção do produto, então não há filtros que
exigem substituição para este produto.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.
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Segurança

Segurança de manutenção
Não realize qualquer manutenção neste produto que não esteja descrita na documentação do
cliente.
CUIDADO—FERIMENTO EM POTENCIAL: Não use limpadores aerossóis. Limpadores em
aerossol podem ser explosivos quando usados em equipamentos eletromecânicos.
Somente use os suprimentos e materiais de limpeza conforme as instruções.
Não retire as tampas ou as proteções presas com parafusos. Os itens de serviço do cliente não estão localizados atrás dessas tampas.
Em caso de tinta seca ou respingos de toner, use uma escova ou pano úmido para limpar a tinta
seca ou toner respingado. Limpe cuidadosamente para minimizar a geração de poeria durante a
limpeza. Evite usar aspirador de pó. Caso seja necessário o uso do aspirador de pó, a unidade deve
ser projetada para poeiras inflamáveis, ter um motor a prova de explosão e mangueira não
condutora.
CUIDADO—SUPERFÍCIE AQUECIDA: As superfícies metálicas na área do fusor são quentes. Tenha cuidado quando remover atolamentos de papel nessa área e evite tocar nas superfícies metálicas.
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Informações sobre consumíveis
CUIDADO—FERIMENTO EM POTENCIAL: Quando estiver manuseando cartuchos de tinta
ou fusor, por exemplo, evite contato com a pele ou olhos. O contato com os olhos pode causar irritação e inflamação. Não tente desmontar o cartucho. Isso pode aumentar o risco de
contato com a pele ou com os olhos.
Armazene todos os consumíveis de acordo com as instruções fornecidas no pacote ou no
recipiente.
Mantenha todos os consumíveis fora do alcance de crianças.
Nunca jogue tinta seca/toner, cartuchos de impressão ou recipientes de tinta seca/toner diretamente no fogo.
Para obter informações sobre os programas de reciclagem de suprimentos da Xerox®, acesse:
https://www.xerox.com/recycling.
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Informações regulamentares

Regulamentações básicas
Níveis de emissão de ru ído
As medições a seguir foram realizadas em conformidade com a ISO 7779 e reportadas de acordo
com a ISO 9296.
Nota: Alguns modos podem não ser aplicáveis ao seu produto.
Pressão sonora média em 1 metro, dBA
Impressão

1 face: 53
Frente e verso: 50

Pronto

14

Aviso de sensib ilidade à estática
Este símbolo identifica peças sensíveis à estática. Não toque nas áreas próximas a este
símbolo sem antes tocar uma superfície de metal em uma área longe do símbolo.
Para evitar danos de descarga eletrostática ao realizar tarefas de manutenção, como
limpeza de atolamentos de papel ou troca de suprimentos, toque em qualquer estrutura metálica exposta da impressora antes de acessar ou tocar em áreas interiores, mesmo que o símbolo não esteja presente.

ENERGY STAR
Qualquer produto da Xerox com o emblema ENERGY STAR em seu corpo ou em uma
tela de inicialização está certificado e em conformidade com os requisitos da Environmental Protection Agency (EPA) ENERGY STAR desde a data da fabricação.

I n fo r m a ç õ e s s o b r e t e m p e ra t u ra
Temperatura ambiental de operações

10 a 32,2 °C (50 a 90 °F)

Temperatura de envio

-40 a 40 °C (-40 a 104 °F)

Temperatura de armazenamento e umidade
relativa

-40 a 40 °C (–40 a 104 °F), UR de 8 a 80%

I n fo r m a c i ó n d e l a e n e r g í a d e M é x i c o
• Consumo de energía en operación: 570 Wh
• Consumo de energía en modo de espera: 0.1 Wh
• Cantidad de producto por unidad de energía consumida: 4.42 páginas/Wh
14
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Aviso so bre laser
Esta impressora foi certificada nos EUA por estar em conformidade com os requisitos do DHHS 21
CFR capítulo I, subcapítulo J, para produtos a laser de Classe I (1) e, nos demais países, foi certificada como um produto a laser de Classe I em conformidade com os requisitos da IEC 60825-1:
2014.
Os produtos a laser de Classe I não são considerados prejudiciais. O sistema do laser e a impressora foram projetados para que jamais haja acesso humano à radiação do laser acima do nível da
Classe I durante a operação normal ou a manutenção pelo usuário ou sob as condições de manutenção prescritas. A impressora tem um conjunto do cabeçote de impressão sem possibilidade de
manutenção que contém um laser com as seguintes especificações:
• Classe: IIIb (3b) AlGaInP
• Potência nominal (miliwatts): 25
• Comprimento de onda (nanômetros): 775–800

Energia
Co n s u m o d e e n e r g i a d o p r o d u t o
A tabela a seguir documenta as características de consumo de energia do produto.
Nota: Alguns modos podem não ser aplicáveis ao seu produto.
Consumo de energia
(Watts)

Modo

Descrição

Impressão

O produto está gerando uma cópia impressa tendo como origem impulsos eletrônicos.

1 face: 570

Pronto

O produto está aguardando um trabalho de
impressão.

4,9

Modo de
suspensão

O produto está no modo de economia de energia de
nível superior.

0,9

Hibernar

O produto está no modo de economia de energia de
nível inferior.

0,1

Desligado

O produto está conectado a uma tomada, mas o interruptor está desligado.

0,1

Frente e verso: 305

Os níveis de consumo de energia relacionados na tabela anterior representam médias registradas
ao longo do tempo. Picos de energia instantâneos podem ser significativamente mais altos que a
média.

Modo de suspensão
Este produto foi desenvolvido com um modo de economia de energia chamado Modo de suspensão. O Modo de suspensão economiza energia diminuindo o consumo durante longos períodos de
inatividade. O Modo de suspensão é automaticamente ativado quando o produto não é usado durante um período especificado, chamado de Tempo limite do modo de suspensão.
Nota: Tempo limite do modo de suspensão padrão de fábrica para este produto é de 15
minutos.
Impressora Xerox® B310
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Pelo uso dos menus de configuração, o Tempo limite do modo de suspensão pode ser ficar entre 1
e 120 minutos. Se a velocidade de impressão for menor ou igual a 30 páginas por minuto, então é
possível definir o tempo limite para no máximo até 60 minutos. A definição do Tempo limite do
modo de suspensão reduz o consumo de energia, mas pode aumentar o tempo de resposta do
produto. Definir o Tempo limite do modo de suspensão para um valor alto mantém resposta rápida, mas consome mais energia.

Modo de hibernação
Este produto foi desenvolvido com modo de operação com energia extremamente baixa chamado
Modo Hibernação. Ao operar no modo Hibernação, todos os outros sistemas e dispositivos são
desligados com segurança.
O modo Hibernação pode ser inserido usando um dos métodos a seguir:
• Usando o Tempo limite de hibernação
• Usando os modos de Programação de energia
Nota: O padrão de fábrica Tempo de espera até hibernação deste produto em todos os países ou regiões é de 3 dias.
A quantidade de tempo que a impressora aguarda depois que um trabalho é impresso antes que
ele entre no modo de Hibernação pode ser modificada entre uma hora e um mês.

Modo desligado
Caso este produto possua o modo desligado, que ainda consome uma pequena quantidade de
energia, é necessário que o cabo de alimentação seja desconectado da tomada a fim de interromper completamente o consumo de energia do produto.

Us o t o ta l d e e n er g ia
Em algumas situações, é útil estimar o uso total de energia do produto. Como as indicações de
consumo de energia são representadas em unidades de energia Watts, deve-se multiplicar o consumo de energia pelo tempo que o produto permanece em cada modo, para calcular o uso de
energia. O uso total de energia do produto corresponde à soma do uso de energia de cada modo.

A v i s o s r e g u l a m e n t a r e s p a r a p r o d u t o s s e m fi o
Esta seção contém informações regulamentares que se aplicam somente a modelos sem fio.
Caso não tenha certeza se seu modelo é sem fio ou não, acesse http://support.xerox.com.

Av i so d e c o m p o n en t e m o d u l ar
Os modelos sem fio contêm componentes modulares. Para determinar quais componentes modulares estão instalados no seu produto específico, consulte a identificação no próprio produto.

E x p o s i ç ã o à r a d i a ç ã o d e r a d i o fr e q u ê n c i a
A energia de saída de radiação deste dispositivo é muito mais baixa do que os limites de exposição à radiofrequência da FCC e outros órgãos de regulamentação. Uma separação mínima de 20
cm (8 pol.) deve ser mantida entre a antena e qualquer pessoa para que esse dispositivo atenda
aos requisitos da FFC e outros órgãos de regulamentação de exposição à radiofrequência.
16
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I n n o v a t i o n , S c i e n c e a n d Ec o n o m i c D e v e l o p m e n t C a n a d a
Este dispositivo está em conformidade com os padrões RSS isentos de licença da Innovation, Science and Economic Development Canada. A operação está sujeita às duas seguintes condições:
1. Este dispositivo não pode causar interferência, e
2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que pode causar
operação indesejada do dispositivo.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences et
2. Il doit accepter toutes les interférences, y compris les celles qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.

Co n fo r m i d a d e c o m a U n i ã o E u r o p e i a e Á r e a Ec o n ô m i c a
Europeia
A marca CE aplicada neste produto indica conformidade com as diretivas aplicáveis da
União Europeia. O texto completo da declaração de conformidade da União Europeia pode
ser encontrado em https://www.xerox.com/en-us/about/ehs.

Declaração da União Europeia e de Outros Países sobre as bandas de frequência
operacional de potência máxima de RF de transmissores de rádio
Este produto de rádio transmite nas bandas 2,4GHz (2,412–2,472 GHz na União Europeia) ou
5GHz (5,15–5,35, 5,47–5,725 na União Europeia). A saída de potência máxima EIRP dos transmissores, inclusive ganho de antena, é de ≤ 20dBm para ambas as bandas.

D e c l a ra ç ã o d e i n fo r m a ç õ e s d e c o n fo r m i d a d e d a
Co m i s s ã o Fe d e ra l d e Co m u n i c a ç õ e s ( FC C )
Este produto foi testado e aprovado em conformidade com os limites de um dispositivo digital de
Classe B, de acordo com a Parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita às duas seguintes
condições:
1. Este equipamento não pode causar interferência prejudicial e
2. Este equipamento deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que pode causar operação indesejada.
Os limites de Classe B da FCC são definidos para fornecer proteção razoável contra interferência
prejudicial quando o equipamento é operado em uma instalação residencial. Este equipamento
gera, usa e pode radiar energia de radiofrequência se não for instalado e usado de acordo com as
instruções e pode causar interferência prejudicial às radiocomunicações. Contudo, não há garantia
de que não ocorrerá interferência em uma determinada instalação. Se este equipamento causar
interferência prejudicial na recepção de rádio ou televisão, fato que pode ser determinado com a
ativação e desativação do equipamento, o usuário será incitado a tentar corrigir a interferência
com uma das seguintes medidas:
• Redirecione ou reposicione a antena receptora.
• Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
Impressora Xerox® B310
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• Conecte o equipamento em uma tomada de circuito diferente daquela à qual o receptor está
conectado.
• Consulte o seu ponto de compra ou representante de serviço para sugestões adicionais.
O fabricante não é responsável pela interferência de rádio ou televisão causada pelo uso de cabos
diferentes dos recomendados ou por alterações ou modificações não autorizadas neste equipamento. Alterações ou modificações não autorizadas podem anular a autorização do usuário para
operar este equipamento.
Nota: Para assegurar a conformidade com as regulamentações da FCC sobre interferência
eletromagnética para dispositivo de computação Classe B, use um cabo aterrado devidamente blindado. O uso de cabo não devidamente blindado e aterrado pode resultar violação das regulamentações da FCC.
Para obter mais informações sobre meio ambiente, saúde e segurança com relação a este produto
e suprimentos Xerox, entre em contato conforme informações a seguir:
Endereço na Web: https://www.xerox.com/en-us/about/ehs
Chamada (apenas EUA e Canadá): 1–800–ASK-XEROX (1–800–275–9376)
E-mail: EHS-Europe@xerox.com

D e c l a ra ç ã o d e c o n fo r m i d a d e d a I n n o v a t i o n ,
S c i e n c e a n d Ec o n o m i c D e v e l o p m e n t C a n a d a
Este aparelho digital Classe B atende a todos os requisitos da Norma Canadense ICES-003 de
Equipamento Causador de Interferência.

A v i s d e c o n fo r m i t é a u x n o r m e s d e l ’ I n n o v a t i o n , S c i e n c e s e t
D é ve l o p p e m e n t é c o n o m i q u e Ca n a d a
Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative
aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

Alemanha
Alemanha - Blue Angel
O RAL, Instituto Alemão para Garantia da Qualidade e Rotulagem, conferiu à seguinte
configuração deste dispositivo o selo ambiental Blue Angel:
Impressora em rede com impressão automática de 2 faces e USB ou conectividade de
rede.
Esse selo o distingue como um dispositivo que satisfaz aos critérios Blue Angel de aceitação ambiental em termos de projeto, fabricação e operação do dispositivo. Para obter mais informações, acesse www.blauer-engel.de.

Blendschutz
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt
nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.
18
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Importeur
Xerox GmbH
Hellersbergstraße 2-4
41460 Neuss
Deutschland

Re g u l a m e n t a ç ã o Ro H S d a Tu rq u i a
Em conformidade com o Artigo 7 (d), por meio deste documento certificamos que "está em conformidade com a regulamentação EEE”.
“EEE yönetmeliğine uygundur.”

Co n fo r m i d a d e d e Ro H S d a U c râ n i a
Обладнання відповідаєвимогам Технічного регламенту щодо обмеження
використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному
обладнані, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня
2008 № 1057.
(O equipamento está em conformidade com a Regulamentação Técnica, aprovado pela Resolução
do Gabinete do Ministério da Ucrânia de 3 de Dezembro de 2008, em termos de restrições para o
uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos.)
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Fichas de informações de segurança de
produtos químicos
Para obter as Fichas de informações de segurança de produtos químicos referentes à sua impressora, acesse:
• Endereço na Web: https://safetysheets.business.xerox.com/en-us/
• Estados Unidos e Canadá: 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
• Outros mercados, envie uma solicitação por e-mail para EHS-Europe@xerox.com
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Descarte e reciclagem do produto
Não descarte a impressora ou os suprimentos da mesma forma que o lixo doméstico regular. Consulte as autoridades locais quanto ao descarte e às opções de reciclagem.
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América do Norte
A Xerox opera um programa de devolução e reutilização e reciclagem de equipamentos. Entre em
contato com o representante Xerox (1–800–ASK-XEROX) para determinar se este produto Xerox
participa do programa. Para obter mais informações sobre programas ambientais da Xerox, acesse
https://www.xerox.com/en-us/about/ehs.
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Xerox Green World Alliance
O programa Xerox Green World Alliance permite que você retorne suprimentos qualificados à
Xerox para reuso ou reciclagem. Cem por cento dos cartuchos vazios retornados à Xerox são
reutilizados ou desmontados para reciclagem. As embalagens usadas para retornar os cartuchos
também são recicladas.
Para devolver cartuchos Xerox para reutilização ou reciclagem, faça o seguinte:
1. Acesse https://www.xerox.com/office/recycle.
2. Clique em Reciclagem.
3. Selecione uma opção de devolução.
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Diretiva de resíduos de equipamentos
elétricos e eletrônicos (WEEE, Waste from
Electrical and Electronic Equipment)
O logotipo WEEE representa programas e procedimentos específicos da reciclagem
de produtos eletrônicos nos países da União Europeia. Incentivamos a reciclagem
de nossos produtos.
Se você tiver mais dúvidas sobre as opções de reciclagem, entre em contato com o
seu escritório de vendas local.

Aviso de resíduo eletrônico da Í ndia

Este produto, incluindo componentes, consumíveis, partes e peças de reposição estão em conformidade com as “Regras de Resíduo Eletrônico da Índia” e proíbe o uso de chumbo, mercúrio, cromo hexavalente, éteres bifenílicos ou difenílicos polibromados em concentrações superiores a
0,1% em peso e 0,01% em peso para o cádmio, exceto para a isenção prevista na Regra.
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