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Over deze handleiding
Deze handleiding bevat informatie over voorschriften, veiligheid en het milieu die in lijn is met 
regelgeving in de VS en Canada en met internationale regelgeving voor notebookcomputers, 
desktopcomputers, thin clients en personal workstations.

WAARSCHUWING! Als u de aanwijzingen na dit kopje niet opvolgt, kan dit leiden tot persoonlijk 
letsel of levensgevaar.

VOORZICHTIG: Als u de aanwijzingen na dit kopje niet opvolgt, kan dit beschadiging van de 
apparatuur of verlies van gegevens tot gevolg hebben.

OPMERKING: De tekst na dit kopje biedt belangrijke aanvullende informatie.
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1 Kennisgevingen over voorschriften voor 
notebookcomputers

Dit hoofdstuk bevat land- en regiospecifieke kennisgevingen over voorschriften en normen met 
betrekking tot niet-draadloze en draadloze apparatuur voor de computer. Sommige van deze 
voorschriften gelden mogelijk niet voor uw product.

Een of meer geïntegreerde apparaten voor draadloze communicatie kunnen zijn geïnstalleerd. In 
sommige omgevingen kan het gebruik van apparaten voor draadloze communicatie worden beperkt. 
Dit kan het geval zijn aan boord van een vliegtuig, in ziekenhuizen, in de buurt van explosieven en op 
gevaarlijke locaties. Als u niet zeker weet wat het beleid is voor het gebruik van een bepaald 
apparaat, kunt u het beste vooraf toestemming vragen voordat u het apparaat gebruikt.

Toegang tot wettelijke labels
Wettelijke labels, die wettelijke informatie (bijvoorbeeld FCC-ID) over het land of de regio geven, 
kunnen zich fysiek bevinden aan de onderkant van de computer, in de accuruimte (alleen bepaalde 
modellen), onder het verwisselbare onderpaneel (alleen bepaalde modellen), op de achterkant van 
het beeldscherm, op de draadloze module of de module van het modem.

Sommige producten bieden ook elektronische, wettelijke labels (e-labels) voor de radiomodules van 
de computer. Elektronische labels kunnen worden opgevraagd via de BIOS van het systeem.

OPMERKING: Elektronische labels zijn niet op alle producten beschikbaar.

OPMERKING: Apparaten die niet te koop zijn in de Verenigde Staten of niet zijn bestemd voor 
gebruik in de VS, hebben mogelijk geen FCC ID. 

Elektronische, wettelijke labels weergeven:

1. Zet de computer aan of start deze opnieuw op en druk vervolgens op esc, wanneer het bericht 
“Press ESC key for Startup Menu” onder aan het scherm wordt weergegeven.

2. Druk op f10 om naar Computerinstellingen te gaan.

3. Selecteer met de cursorbesturing of met de pijltoetsen Advanced (Geavanceerd), selecteer 
Electronic Labels (Elektronische labels) en druk vervolgens op enter.

4. Selecteer met de cursorbesturing of met de pijltoetsen een van de vermelde items om een 
elektronisch label weer te geven en druk vervolgens op OK.

OPMERKING: De lijst met beschikbare elektronische labelitems verschilt afhankelijk van het 
computermodel en geïnstalleerde apparaten.

5. Om de menu's van Computer Setup af te sluiten zonder uw wijzigingen op te slaan:

Selecteer het pictogram Exit (Afsluiten) in de rechter benedenhoek van het scherm en volg de 
instructies op het scherm.

– of –

Selecteer met de pijltoetsen Main (Hoofdmenu), selecteer Ignore Changes and Exit (Wijzigingen 
negeren en afsluiten) en druk vervolgens op enter.
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Kennisgeving van de FCC (Federal Communications 
Commission)

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen die worden gesteld aan een digitaal 
apparaat uit klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn bedoeld om een 
redelijke mate van bescherming te bieden tegen schadelijke storing in een woonomgeving. Deze 
apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze energie uitstralen. Als de 
apparatuur niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd of gebruikt, kan deze 
radiocommunicatieverkeer verstoren. Er is echter geen garantie dat zich in bepaalde 
omstandigheden geen storing voordoet.

Als deze apparatuur storende invloed heeft op de ontvangst van radio of televisie, wat kan worden 
vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, moet de gebruiker op een van de 
volgende manieren de storende invloed verhelpen:

● Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.

● Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

● Sluit de apparatuur aan op een stopcontact dat op een ander circuit zit dan waarop de ontvanger 
is aangesloten.

● Vraag uw leverancier of een ervaren radio- of televisietechnicus om hulp.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderhevig aan de 
volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en

2. Dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste 
werking van het apparaat veroorzaakt.

Voor vragen over dit product kunt u schrijven naar:

HP Inc.

1501 Page Mill Road

Palo Alto, CA 94304

of belt u HP op nummer 650-857-1501.

Voor de identificatie van dit product kijkt u naar het artikel-, serie- of modelnummer dat is 
aangebracht op het product.

Modificaties
De Federal Communications Commission vereist dat de gebruiker wordt gewaarschuwd dat elke 
verandering of aanpassing aan het apparaat die niet uitdrukkelijk door HP is goedgekeurd, de 
bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen, teniet kan doen.

Kabels
Om te voldoen aan de wet- en regelgeving van de FCC, moet het apparaat worden aangesloten met 
afgeschermde kabels met metalen RFI/EMI-connectorkappen.
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Producten met draadloosnetwerkapparaten of HP modules voor mobiel 
breedband

Het apparaat mag zich niet bevinden naast of werken in combinatie met enige andere antenne of 
zender.

WAARSCHUWING! Blootstelling aan radiofrequente straling Het uitgestraalde vermogen van dit 
apparaat ligt onder de limieten voor blootstelling aan radiofrequente straling die de FCC heeft 
gesteld. Niettemin is het belangrijk dat u bij normaal gebruik van tablet-pc’s en notebookcomputers 
zorgt dat de kans op blootstelling aan radiofrequente straling minimaal is.

Bij normaal gebruik van tablet-pc's en notebookcomputers met een beeldscherm van 30,5 cm (12 
inch) of kleiner: om volledig uit te sluiten dat de limieten van de FCC voor blootstelling aan 
radiofrequente straling worden overschreden, moet de afstand tussen de antennes en u of andere 
personen minimaal 2,5 cm (1 inch) bedragen. Raadpleeg de bij de computer meegeleverde 
handleidingen voor informatie over de locatie van de antennes voor draadloze communicatie.

Bij normaal gebruik van notebookcomputers met beeldschermen groter dan 30,5 cm (12 inch): om 
volledig uit te sluiten dat de FCC-limieten voor blootstelling aan radiofrequente straling worden 
overschreden, moet bij normaal gebruik de afstand tussen de antennes en u of andere personen 
minimaal 20 cm (8 inch) bedragen. Dit geldt ook wanneer het beeldscherm van de notebookcomputer 
neergeklapt is. Raadpleeg de bij de computer meegeleverde handleidingen voor informatie over de 
locatie van de antennes voor draadloze communicatie.

Kennisgeving voor gebruikers in Brazilië
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, 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.

Este equipamento atende aos limites de Taxa de Absorção Específica referente à exposição a 
campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüências adotados pela ANATEL.

Ao operar o dispositivo a uma distância muito próxima do seu corpo, utilize um acessório de 
armazenamento não metálico para posicionar o dispositivo a uma distância mínima de 1,5 cm do 
corpo.

Kennisgeving voor gebruikers in Canada
Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan alle vereisten die worden genoemd in de Canadese 
richtlijnen voor apparaten die storing kunnen veroorzaken (Canadian Interference-Causing 
Equipment Regulations, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)). Als dit apparaat WLAN- of Bluetooth-
voorzieningen heeft, voldoet het apparaat aan RSS 210 van Industry Canada. Het gebruik is 
onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen storingen veroorzaken en 
(2) dit apparaat moet elke ontvangen storing accepteren, waaronder storingen die een ongewenste 
werking kunnen veroorzaken.
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WAARSCHUWING! Blootstelling aan radiofrequente straling: Het uitgestraalde vermogen van dit 
apparaat ligt onder de limieten voor blootstelling aan radiofrequente straling die Industry Canada 
heeft gesteld. Niettemin is het belangrijk dat u er bij normaal gebruik van het apparaat voor zorgt dat 
de kans op blootstelling aan radiofrequente straling minimaal is. 

Bij normaal gebruik van tablet-pc's en notebookcomputers met een beeldscherm van 30,5 cm (12 
inch) of kleiner: om volledig uit te sluiten dat de limieten van Industry Canada voor blootstelling aan 
radiofrequente straling worden overschreden, moet de afstand tussen de antennes en u of andere 
personen minimaal 2,5 cm (1 inch) bedragen. Raadpleeg de handleidingen van de computer die met 
uw computer zijn meegeleverd voor informatie over de locatie van de antennes voor draadloze 
communicatie.

Bij normaal gebruik van notebookcomputers met beeldschermen groter dan 30,5 cm (12 inch): als u 
volledig wilt uitsluiten dat de FCC-limieten voor blootstelling aan radiofrequente straling worden 
overschreden, moet bij normaal gebruik de afstand tussen de antennes en u of andere personen 
minimaal 20 cm (8 inch) bedragen. Dit geldt ook wanneer het beeldscherm van de notebookcomputer 
neergeklapt is. Raadpleeg de handleidingen van de computer die met uw computer zijn meegeleverd 
voor informatie over de locatie van de antennes voor draadloze communicatie.

VOORZICHTIG: Wanneer u gebruikmaakt van een draadloos IEEE 802.11a-netwerk, mag dit 
product alleen binnenshuis worden gebruikt, omdat het apparaat in het frequentiebereik van 5,15 tot 
5,25 GHz werkt. Industry Canada schrijft voor dat dit product voor het frequentiebereik van 5,15 GHz 
tot 5,25 GHz alleen binnenshuis mag worden gebruikt, om het risico te beperken van schadelijke 
storing van mobiele satellietsystemen die binnen hetzelfde frequentiebereik werken. De 5,25 tot 5,35 
GHz band en de 5,65 tot 5,85 GHz band zijn primair bestemd voor radar met hoog vermogen. 
Radarstations kunnen interferentie met en/of schade aan deze apparatuur veroorzaken.

De antennes voor dit apparaat zijn niet vervangbaar. Elke poging van de gebruiker om bij de 
antennes te komen, zal de computer beschadigen.

Kennisgevingen over voorschriften voor de Europese Unie
Conformiteitsverklaring

Producten met de CE-markering voldoen aan een of meer van de volgende van toepassing zijnde 
EU-richtlijnen:

R&TTE-richtlijn 1999/5/EC; Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC; EMC-richtlijn 2004/108/EC; 
Ecodesign-richtlijn 2009/125/EC; RoHS-richtlijn 2011/65/EU

Naleving van deze richtlijnen wordt beoordeeld op basis van toepasselijke Europese 
geharmoniseerde normen.

De volledige Verklaring van conformiteit vindt u op de volgende website: www.hp.eu/certificates 
(Zoek met de naam van het productmodel of het Regulatory Model Number (RMN) dat u op het label 
met kennisgevingen kunt vinden.)

Het contactpunt voor zaken aangaande kennisgevingen is HP Deutschland GmbH, HQ-TRE, 71025, 
Boeblingen, Duitsland.

Producten met radiocommunicatie (EMF)
Dit product is uitgerust met een apparaat voor radiotransmissie en -ontvangst. Voor 
notebookcomputers is bij normaal gebruik een afstand van 20 cm voldoende om te voldoen aan de 
EU-vereisten op het gebied van blootstelling aan straling van radiofrequenties. Producten die zijn 

4 Hoofdstuk 1   Kennisgevingen over voorschriften voor notebookcomputers



ontworpen voor gebruik dichterbij dan deze afstand, zoals tabletcomputers, voldoen aan de 
toepasselijke EU-vereisten voor gemiddelde bedieningsposities. Producten kunnen worden bediend 
zonder het behoud van een afstand, tenzij anders is aangegeven in de instructies die bij het product 
horen.

Beperkingen voor producten met radiofunctionaliteit
Bij gebruik in de frequentieband tussen 5150 en 5350 MHz mag dit product alleen binnenshuis 
worden gebruikt.

Verklaring Europees telefoonnetwerk (modem/fax)
Het product voldoet hierbij aan de vereisten van ERTC-richtlijn 1999/5/EG (Bijlage II) en beschikt 
daarom over de CE-markering. Wegens verschillen tussen de individuele PSTN's in verschillende 
landen/regio's houdt de goedkeuring echter niet vanzelf in dat een succesvolle werking op ieder 
eindstation van het PSTN-netwerk onvoorwaardelijk wordt gegarandeerd. In geval van problemen 
dient u in de eerste plaats contact op te nemen met de leverancier van uw apparatuur.
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Kennisgeving ergonomie

Duitsland

Bij gebruik van een mobiele computer op het werkstation op kantoor voor werken met 
beeldschermapparatuur in de zin van de VDU-richtlijn (Visual Display Unit) 90/270/EEG, is een extern 
toetsenbord benodigd dat voldoet aan de ergonomische vereisten van de richtlijn. Afhankelijk van de 
aard van de werkzaamheden kan bovendien een externe monitor benodigd zijn die voldoet aan de 
vereisten, teneinde arbeidsomstandigheden te creëren die vergelijkbaar zijn met die van een 
werkstation.

Ref: EK1-ITB 2000 (vrijwillige GS-certificering)

Mobiele computers met de 'GS'-goedkeuringsmarkering voldoen aan de van toepassing zijnde 
ergonomische vereisten. Zonder externe toetsenborden zijn ze alleen geschikt voor kortdurend 
gebruik van VDU-taken.

Tijdens mobiel gebruik onder ongunstige verlichtingsomstandigheden (bijv. direct zonlicht) kunnen er 
reflecties plaatsvinden, die een verminderde leesbaarheid tot gevolg hebben.

Duitsland (Deutscher text)

Wird ein mobiler Computer für Bildschirmarbeitsaufgaben verwendet, wo die Richtlinie 90/270/EEG 
(Bildschirmarbeitsrichtlinie) anzuwenden ist, wird eine geeignete externe Tastatur notwendig. 
Abhängig von der Anwendung und der Aufgabe kann ein geeigneter externer Monitor erforderlich 
sein, um vergleichbare Arbeitsbedingungen zu einem stationären Arbeitsplatz zu erreichen.

Ref: EK1-ITB 2000 (freiwillige GS Zertifizierung)

Mobile Computer, welche das "GS" Zeichen tragen, entsprechen den ergonomischen Anforderungen 
und sind nur für kurzzeitige Benutzung von Bildschirmarbeitsaufgaben geeignet.

Bei mobiler Nutzung mit ungünstigen Lichtverhältnissen (z.B. direkte Sonneneinstrahlung) kann es zu 
Reflexionen und damit zu Einschränkungen der Lesbarkeit der dargestellten Zeichen kommen.

Kennisgeving voor Australië en Nieuw-Zeeland
Deze apparatuur bevat een apparaat voor radiotransmissie. Bij normaal gebruik garandeert een 
afstand van 20 cm dat de niveaus voor blootstelling aan radiofrequente straling voldoen aan de 
normen voor Australië en Nieuw-Zeeland.

Kennisgeving voor gebruikers in Japan
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Certificatiemarkering voor draadloos LAN, draadloos WAN en Bluetooth

This product contains certified radio equipment.

Kennisgevingen voor gebruikers in Zuid-Korea

Kennisgeving voor gebruikers in Mexico

Declaracin para Méxicoó

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este 
equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar 
cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada. El número de 
modelo reglamentario de este producto está en la etiqueta normativa.

Als uw product geleverd wordt met draadloze accessoires, zoals een toetsenbord of muis, en u moet 
het model van uw accessoire identificeren, raadpleegt u het etiket op die accessoire. Het wettelijk 
modelnummer voor dit product staat vermeld op het label met kennisgevingen.

Kennisgeving over draadloze communicatie voor gebruikers 
in Singapore

Schakel eventuele WWAN-apparatuur uit aan boord van een vliegtuig. Het gebruik van deze 
apparatuur aan boord van een vliegtuig is onwettig, kan het functioneren van het vliegtuig in gevaar 
brengen en kan het mobiele netwerk verstoren. Het niet in acht nemen van deze instructie kan 

Kennisgevingen voor gebruikers in Zuid-Korea 7



resulteren in het opschorten of weigeren van mobiele diensten aan de overtreder, dan wel juridische 
maatregelen, dan wel beide.

Gebruikers wordt erop gewezen dat zij het gebruik van radioapparatuur moeten beperken in 
brandstofmagazijnen, chemische fabrieken en op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.

Net als bij andere mobiele apparatuur voor radiotransmissie geldt dat voor een bevredigende werking 
van de apparatuur en voor de veiligheid van personeel geen enkel deel van het menselijk lichaam te 
dicht bij de antennes mag komen als het apparaat in werking is.

Dit apparaat is zo gemaakt dat het voldoet aan de toepasselijke voorschriften voor blootstelling aan 
radiogolven, gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen waarbij marges zijn aangehouden om de 
veiligheid van alle mensen te waarborgen, ongeacht hun gezondheid en leeftijd. Deze richtlijnen voor 
blootstelling aan radiogolven maken gebruik van een grootheid die bekendstaat als de Specific 
Absorption Rate (SAR). De SAR-waarde geeft de hoeveelheid warmte aan die ontstaat in het lichaam 
door blootstelling aan een elektromagnetisch veld. SAR-tests worden uitgevoerd met 
gestandaardiseerde methoden, waarbij de telefoon in alle gebruikte frequentiebanden uitzendt op zijn 
hoogste gecertificeerde vermogen. De SAR-gegevens zijn gebaseerd op de standaarden EN50360 
en EN50361 van CENELEC, die uitgaan van een limiet van 2 watt per kilogram, gemiddeld over 10 
gram weefsel.

Kennisgeving voor draadloze WWAN-communicatie voor 
gebruikers in Thailand

Deze telecomapparatuur voldoet aan de NTC-voorschriften.

NCC-kennisgevingen Taiwan
WLAN-apparaten (802.11a)
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Draadloze LAN 802.11-apparaten/Bluetooth-apparaten/Apparaten voor kort 
bereik

Kennisgeving voor gebruikers die per vliegtuig reizen
De beslissing over het gebruik van elektronische apparatuur aan boord van commerciële vliegtuigen 
is aan de luchtvaartmaatschappij.

Kennisgeving over door de gebruiker vervangbare accu's
Wanneer een accu het einde van de levensduur heeft bereikt, mag de accu niet bij het normale 
huishoudelijke afval worden gedeponeerd. Neem de plaatselijk wet- en regelgeving voor het afvoeren 
van computeraccu's in acht.

HP stimuleert het recyclen van gebruikte elektronica, originele HP printcartridges en oplaadbare 
accu's. Meer informatie over recyclingprogramma's vindt u op de website van HP op 
http://www.hp.com/recycle.

Raadpleeg de gebruikershandleiding bij het product voor informatie over het verwijderen van een 
door de gebruiker vervangbare accu.

Kennisgevingen over de in de fabriek verzegelde accu
Een of meerdere accu's in dit product kunnen niet makkelijk door de gebruiker zelf worden 
vervangen. Als u de accu verwijdert of vervangt, kan dit invloed hebben op uw garantie. Als de accu 
leeg is, neemt u contact op met HP Ondersteuning.

Wanneer een accu het einde van de levensduur heeft bereikt, mag de accu niet bij het normale 
huishoudelijke afval worden gedeponeerd. U dient zich te houden aan de regels over het inleveren 
van klein chemisch afval.
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Laserspecificaties
WAARSCHUWING! Het gebruik van bedieningsmechanismen of aanpassingen, alsmede de 
uitvoering van procedures die niet in de installatiehandleiding van het laserproduct worden 
beschreven, kan blootstelling aan schadelijke straling tot gevolg hebben. U kunt als volgt het risico 
van blootstelling aan gevaarlijke straling verminderen:

● Probeer de behuizing van de module niet open te maken. Het apparaat bevat binnenin geen 
componenten waar u als gebruiker onderhoud aan kunt uitvoeren.

● Voer met het laserapparaat geen bedieningshandelingen uit, breng er geen veranderingen in 
aan of voer er geen procedures mee uit die niet in de installatiehandleiding van het laserproduct 
worden behandeld.

● Laat alleen bevoegde serviceproviders reparaties aan de eenheid uitvoeren.

Dit product kan zijn geleverd met een optisch opslagapparaat (bijvoorbeeld een cd- of dvd-drive) 
en/of een glasvezel-transceiver. Elk apparaat dat een laser bevat, is geclassificeerd als een Klasse 1 
laserproduct conform IEC/EN 60825-1 en voldoet aan de veiligheidsvoorschriften van deze 
standaard. 

Elk laserproduct voldoet aan de Amerikaanse FDA-voorschriften van 21 CFR 1040.10 en 1040.11, of 
voldoet aan die voorschriften uitgezonderd afwijkingen op grond van Laser Notice No. 50, d.d. 24 juni 
2007.

Kennisgevingen over het modem
WAARSCHUWING! Beperk bij gebruik van dit apparaat het risico van brand, elektrische schokken 
en letsel door altijd de basisveiligheidsmaatregelen op te volgen, waaronder:

● Gebruik dit product niet in de buurt van water—bijvoorbeeld bij een badkuip, wasbak, aanrecht 
of wasteil, in een natte kelder of bij een zwembad.

● Gebruik dit product niet tijdens onweer. Er bestaat een klein risico op een elektrische schok door 
blikseminslag.

● Gebruik dit product niet om een gaslek te melden op het moment dat u zich in de buurt van het 
lek bevindt.

● Ontkoppel altijd de modemkabel voordat u de behuizing van het apparaat opent of een niet-
geïsoleerde modemkabel, aansluiting of intern onderdeel aanraakt.

● Als er bij dit product geen telefoonkabel is meegeleverd, gebruik dan alleen nr. 26 AWG of een 
grotere telefoonkabel.

● Sluit geen modem- of telefoonkabel aan op een RJ-45-netwerkconnector.

SLA DEZE INSTRUCTIES OP.
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Goedkeuringen voor het telecommunicatieapparaat
Het apparaat voor telecommunicatie in de computer is goedgekeurd voor telefoonnetwerken in de 
landen en regio's waarvan een keurmerk is geplaatst op het productlabel aan de onderzijde van de 
computer of het modem.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van het product om te controleren of het product is 
geconfigureerd voor het land of de regio waar het product zich bevindt. Als u een ander land of een 
andere regio kiest dan het land of de regio waarin u de computer zult gebruiken, kan dit ertoe leiden 
dat het modem wordt geconfigureerd op een manier die in strijd is met de voorschriften/wetgeving op 
het gebied van telecommunicatie van het desbetreffende land of de desbetreffende regio. Bovendien 
bestaat de mogelijkheid dat het modem niet naar behoren functioneert als niet de juiste instelling voor 
land of regio is gekozen. Als bij het selecteren van een land of regio het bericht verschijnt dat de 
instelling voor het land of de regio niet wordt ondersteund, betekent dit dat het modem niet is 
goedgekeurd voor dit land of deze regio en dus niet mag worden gebruikt.

Kennisgevingen over het modem voor gebruikers in de Verenigde Staten
Dit apparaat voldoet aan deel 68 van de FCC-voorschriften en aan de voorschriften van ACTA. Aan 
de onderzijde van de computer of het modem bevindt zich een label met een productidentificatiecode 
die als volgt is opgebouwd: US:AAAEQ##TXXXX. Geef deze informatie door aan de 
telefoonmaatschappij als u hierom wordt gevraagd.

Van toepassing zijnde certificering van de aansluiting: USOC = RJ11C. Connectoren en 
aansluitingen die worden gebruikt om dit apparaat aan te sluiten op het voorhanden zijnde lichtnet en 
telefoonnetwerk, moeten voldoen aan de voorschriften van deel 68 van de FCC en aan de 
voorschriften van ACTA. Bij dit product worden een telefoonkabel en een modulaire stekker geleverd. 
Deze zijn ontworpen voor een compatibele modulair stopcontact dat ook aan de voorschriften 
voldoet. Raadpleeg de installatie-instructies voor meer informatie.

De REN wordt gebruikt om het aantal apparaten te bepalen dat kan worden aangesloten op een 
telefoonlijn. Te veel REN's op een telefoonlijn kunnen ertoe leiden dat apparaten niet reageren op 
binnenkomende oproepen. Voor de meeste locaties geldt dat het aantal REN's niet meer dan vijf 
(5,0) mag bedragen. Neem contact op met de plaatselijke telefoonmaatschappij als u wilt weten 
hoeveel apparaten er kunnen worden aangesloten op een lijn. Voor producten die na 23 juli 2001 zijn 
goedgekeurd maakt de REN voor het product deel uit van de productcode: US:AAAEQ##TXXXX. De 
cijfers die worden weergegeven met ## zijn de REN zonder decimale punt (bijvoorbeeld 03 is een 
REN van 0,3). Voor producten die eerder zijn gefabriceerd, wordt de REN apart weergegeven op het 
label.

Als dit HP-apparaat schade toebrengt aan het telefoonnetwerk, wordt u van tevoren op de hoogte 
gesteld dat de service tijdelijk niet wordt voortgezet. Als het echter niet haalbaar is u vooraf op de 
hoogte te brengen, wordt u in elk geval zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Ook wordt u erop 
gewezen dat u het recht hebt een klacht in te dienen bij de FCC.

De telefoonmaatschappij kan de faciliteiten, apparatuur, werkwijze of procedures wijzigen, wat 
invloed kan hebben op het functioneren van de apparatuur. Als dit gebeurt, wordt u vooraf op de 
hoogte gesteld, zodat u de nodige maatregelen kunt nemen en u geen hinder ondervindt.

Als u problemen ondervindt met deze apparatuur, belt u de technische ondersteuning. Als dit 
apparaat schade toebrengt aan het telefoonnetwerk, wordt u mogelijk door de telefoonmaatschappij 
verzocht de apparatuur los te koppelen totdat het probleem is verholpen. U dient reparaties aan de 
apparatuur alleen uit te voeren zoals specifiek is besproken in het gedeelte Probleemoplossing van 
de gebruikershandleiding, als die is meegeleverd.

Voor verbinding via lijnen van derden gelden tarieven die door de overheid worden bepaald. Neem 
contact op met het nutsbedrijf, de plaatselijke overheid of de betreffende onderneming voor meer 
informatie.
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Als uw woning is voorzien van speciale beveiligingsapparatuur die is aangesloten op de telefoonlijn, 
controleert u of het installeren van de HP-apparatuur geen invloed heeft op de beveiligingsinstallatie. 
Als u vragen hebt over de beveiligingsinstallatie, neemt u contact op met de telefoonmaatschappij of 
met een erkende installateur.

Volgens de Telephone Consumer Protection Act van 1991 zijn personen niet gerechtigd berichten te 
verzenden via een computer of ander elektronisch apparaat, inclusief een faxapparaat, tenzij in de 
onder- of bovenmarge van elke verzonden pagina van dat bericht of op de eerste pagina van het 
bericht de datum en tijd worden vermeld waarop het bericht is verzonden, alsmede de identificatie 
van het bedrijf, de instantie of de persoon die het bericht verzendt en het telefoonnummer van het 
verzendende apparaat of het bedrijf, de instantie of de persoon. (Het vermelde telefoonnummer mag 
geen 900-nummer zijn of een ander nummer waarvan de gesprekskosten hoger zijn dan de lokale of 
interlokale gesprekskosten.)

Volg de procedure in de instructies voor de faxsoftware als u deze gegevens wilt invoeren in uw 
faxapparaat.
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Verklaringen over modems voor gebruikers in de Verenigde Staten
Raadpleeg de volgende verklaringen van de leverancier van het modem dat in uw computer is 
geïnstalleerd:
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Kennisgevingen over het modem voor gebruikers in Canada
Deze apparatuur voldoet aan de toepasselijke technische specificaties van Industry Canada.

De aansluitfactor (Ringer Equivalence Number, REN) is een indicatie van het maximale aantal 
apparaten dat kan worden aangesloten op een telefooninterface. De aansluiting op een interface kan 
uit elke combinatie van apparaten bestaan, met als enige beperking dat de som van de REN's van 
alle apparaten niet groter is dan 5. De REN voor deze terminalapparatuur is 1,0.

Kennisgevingen over het modem voor gebruikers in Japan
Als de computer aan de onderkant niet is voorzien van een Japans keurmerk, raadpleegt u de 
keurmerken hieronder.

De Japanse certificeringsmarkering voor het V.92K Data/Fax-modem wordt hieronder weergegeven:
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Kennisgevingen over het modem voor gebruikers in Nieuw-Zeeland
Het toekennen van een Telepermit voor eindapparatuur betekent alleen dat Telecom heeft erkend dat 
het product voldoet aan de minimumeisen voor de verbinding met het netwerk. Het geeft geen 
goedkeuring van het product door Telecom aan, noch biedt het een vorm van garantie. Met name 
garandeert de Telepermit niet dat het product goed functioneert in combinatie met andere producten 
van een andere fabrikant of een ander model waarvoor ook een Telepermit is verstrekt.

Met deze apparatuur kunnen in geen enkele situatie hogere snelheden worden bereikt dan waarvoor 
de apparatuur ontworpen is. Telecom aanvaardt geen aansprakelijkheid, mochten er in dergelijke 
omstandigheden moeilijkheden ontstaan.

Als dit apparaat is uitgerust met pulskiezen, let er dan op dat er geen garantie is dat Telecom-lijnen 
pulskiezen altijd zullen blijven ondersteunen.

Als deze apparatuur is aangesloten op dezelfde lijn als andere apparatuur, kan het gebruik van 
pulskiezen aanleiding geven tot belgerinkel of geluiden en kan het ook voor het vals beantwoorden 
zorgen. Mochten dergelijke problemen zich voordoen, dient de gebruiker geen contact op te nemen 
met de storingsdienst van Telecom.

Sommige voorwaarden voor een Telepermit van Telecom hebben betrekking op de apparatuur (de 
computer) waarmee het product wordt gebruikt. Om te voldoen aan de specificaties van Telecom 
moet de computer als volgt zijn ingesteld:

a. Er mag niet meer dan tien keer achtereen naar hetzelfde nummer worden gebeld per half uur.

b. De verbinding moet minstens 30 seconden verbroken zijn tussen het einde van een poging en 
de start van een nieuwe poging.

c. Wanneer automatisch naar verschillende nummers wordt gebeld, moet de verbinding minstens 
vijf seconden verbroken zijn tussen het einde van een poging en de start van een nieuwe 
poging.

d. De apparatuur moet zo zijn ingesteld dat oproepen gegarandeerd worden beantwoord tussen 3 
en 30 seconden na ontvangst (dus ingesteld tussen 2 en 10).

Spraakondersteuning
Alle personen die dit apparaat gebruiken voor het opnemen van telefoongesprekken moeten voldoen 
aan de Nieuw-Zeelandse wetgeving. Dit vereist dat ten minste één partij in het gesprek zich ervan 
bewust is dat het wordt opgenomen. Daarnaast moet worden voldaan aan de in de Privacy Act uit 
1993 opgesomde principes met betrekking tot de aard van de persoonlijke gegevens die worden 
verzameld, het doel van het verzamelen, hoe de gegevens zullen worden gebruikt en wat er aan een 
andere partij openbaar wordt gemaakt.

Dit apparaat mag niet zo worden ingesteld dat er automatische oproepen worden gedaan aan de 
111-nooddienst van Telecom.
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Kennisgeving over het netsnoer
Als er geen netsnoer is geleverd voor de computer of voor een extern voedingsaccessoire dat 
bedoeld is voor gebruik met de computer, schaft u een netsnoer aan dat is goedgekeurd voor gebruik 
in uw land of regio.

Het netsnoer moet geschikt zijn voor het product en voor de spanning en de stroom die op het 
elektrische label van het product zijn aangegeven. De spanning en de stroom van het snoer moeten 
groter zijn dan de spanning en de stroom die op het product zijn aangegeven. Bovendien moet de 
diameter van het snoer minimaal 0,75  mm²/18 AWG zijn en het snoer moet tussen 1,0 m (3,2 ft) en 2 
m (6,56  ft) lang zijn. Neem contact op met een geautoriseerde serviceaanbieder voor meer 
informatie over de vereisten voor netsnoeren.

Een netsnoer moet zodanig worden geleid dat de kans dat erop wordt getrapt of dat het wordt geplet 
tussen voorwerpen die erop of ertegen worden geplaatst, zo klein mogelijk is. Met name moet worden 
gelet op de stekker, het stopcontact en het punt waarop het netsnoer uit het product komt.

Kennisgeving over het netsnoer voor gebruikers in Japan

Netstekker van externe HP voeding

Kennisgeving over Macrovision Corporation
Dit product bevat technologie voor het beveiligen  van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Deze 
technologie wordt beschermd door middel van bepaalde Amerikaanse patenten en andere rechten 
voor intellectueel eigendom van Macrovision Corporation en andere eigenaren. Gebruik van deze 
technologie voor het beveiligen van auteursrechtelijk beschermd materiaal moet worden 
goedgekeurd door Macrovision Corporation en is enkel bedoeld voor thuisgebruik en ander beperkt 
kijkgebruik, tenzij anders is goedgekeurd door Macrovision Corporation. Nabouwen of demonteren is 
verboden.
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2 Kennisgevingen over voorschriften voor 
desktopcomputers, thin clients en 
personal workstations

Kennisgevingen over het modem
WAARSCHUWING! Om het risico van brand, elektrische schokken en letsel bij gebruik van het 
apparaat te beperken, neemt u altijd veiligheidsmaatregelen, waaronder de volgende:

● Gebruik dit product niet in de buurt van water—bijvoorbeeld bij een badkuip, wasbak, aanrecht 
of wasteil, in een natte kelder of bij een zwembad.

● Gebruik dit product niet tijdens onweer. Er bestaat een klein risico op een elektrische schok door 
blikseminslag.

● Gebruik dit product niet om een gaslek te melden op het moment dat u zich in de buurt van het 
lek bevindt.

● Ontkoppel altijd de modemkabel voordat u de behuizing van het apparaat opent of een niet-
geïsoleerde modemkabel, aansluiting of intern onderdeel aanraakt.

● Als er bij dit product geen telefoonkabel is meegeleverd, gebruik dan alleen nr. 26 AWG of een 
grotere telefoonkabel.

● Sluit een modem- of telefoonkabel niet aan op een RJ-45-ethernet- netwerkconnector.

SLA DEZE INSTRUCTIES OP.

Goedkeuringen voor het telecommunicatieapparaat
Het apparaat voor telecommunicatie in de computer is goedgekeurd voor telefoonnetwerken in de 
landen en regio's waarvan een keurmerk is geplaatst op het productlabel aan de onderzijde van de 
computer of het modem.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van het product om te controleren of het product is 
geconfigureerd voor het land of de regio waar het product zich bevindt. Als u een ander land of een 
andere regio kiest dan het land of de regio waarin u de computer zult gebruiken, kan dit ertoe leiden 
dat het modem wordt geconfigureerd op een manier die in strijd is met de voorschriften/wetgeving op 
het gebied van telecommunicatie van het desbetreffende land of de desbetreffende regio. Bovendien 
bestaat de mogelijkheid dat het modem niet naar behoren functioneert als niet de juiste instelling voor 
land of regio is gekozen. Als bij het selecteren van een land of regio het bericht verschijnt dat de 
instelling voor het land of de regio niet wordt ondersteund, betekent dit dat het modem niet is 
goedgekeurd voor dit land of deze regio en dus niet mag worden gebruikt.
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Bepaling over het modem voor gebruikers in de Verenigde Staten
Dit apparaat voldoet aan deel 68 van de FCC-voorschriften en aan de voorschriften van ACTA. Aan 
de onderzijde van de computer of het modem bevindt zich een label met een productidentificatiecode 
die als volgt is opgebouwd: US:AAAEQ##TXXXX. Geef deze informatie door aan de 
telefoonmaatschappij als u hierom wordt gevraagd.

Van toepassing zijnde certificering van de aansluiting: USOC = RJ11C. Connectoren en 
aansluitingen die worden gebruikt om dit apparaat aan te sluiten op het voorhanden zijnde lichtnet en 
telefoonnetwerk, moeten voldoen aan de voorschriften van deel 68 van de FCC en aan de 
voorschriften van ACTA. Bij dit product worden een telefoonkabel en een modulaire connector 
geleverd. Dit product is ontworpen voor een compatibele modulaire connector die ook aan de 
voorschriften voldoet. Raadpleeg de installatie-instructies voor meer informatie.

De REN wordt gebruikt om het aantal apparaten te bepalen dat kan worden aangesloten op een 
telefoonlijn. Te veel REN's op een telefoonlijn kunnen ertoe leiden dat apparaten niet reageren op 
binnenkomende oproepen. Voor de meeste locaties geldt dat het aantal REN's niet meer dan vijf 
(5,0) mag bedragen. Neem contact op met de plaatselijke telefoonmaatschappij als u wilt weten 
hoeveel apparaten er kunnen worden aangesloten op een lijn. Voor producten die na 23 juli 2001 zijn 
goedgekeurd maakt de REN voor het product deel uit van de productcode: US:AAAEQ##TXXXX. De 
cijfers die worden weergegeven met ## zijn de REN zonder decimale punt (bijvoorbeeld 03 is een 
REN van 0,3). Voor producten die eerder zijn gefabriceerd, wordt de REN apart weergegeven op het 
label.

Als dit HP apparaat schade toebrengt aan het telefoonnetwerk, wordt u van tevoren op de hoogte 
gesteld als de service tijdelijk niet wordt voortgezet. Als het echter niet haalbaar is u vooraf op de 
hoogte te brengen, wordt u in elk geval zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Ook wordt u erop 
gewezen dat u het recht hebt een klacht in te dienen bij de FCC.

De telefoonmaatschappij kan de faciliteiten, apparatuur, werkwijze of procedures wijzigen, wat 
invloed kan hebben op het functioneren van de apparatuur. Als dit gebeurt, wordt u vooraf op de 
hoogte gesteld, zodat u de nodige maatregelen kunt nemen en u geen hinder ondervindt.

Als u problemen ondervindt met deze apparatuur, belt u de technische ondersteuning. Als dit 
apparaat schade toebrengt aan het telefoonnetwerk, wordt u mogelijk door de telefoonmaatschappij 
verzocht de apparatuur los te koppelen totdat het probleem is verholpen. U dient reparaties aan de 
apparatuur alleen uit te voeren zoals specifiek is besproken in het gedeelte “Probleemoplossing” van 
de gebruikershandleiding, als die is meegeleverd.

Voor verbinding via lijnen van derden gelden tarieven die door de overheid worden bepaald. Neem 
contact op met het nutsbedrijf, de plaatselijke overheid of de betreffende onderneming voor meer 
informatie.

Als uw woning is voorzien van speciale beveiligingsapparatuur die is aangesloten op de telefoonlijn, 
controleert u of het installeren van de HP apparatuur geen invloed heeft op de beveiligingsinstallatie. 
Als u vragen hebt over de beveiligingsinstallatie, neemt u contact op met de telefoonmaatschappij of 
met een erkende installateur.

Volgens de Telephone Consumer Protection Act van 1991 zijn personen niet gerechtigd berichten te 
verzenden via een computer of ander elektronisch apparaat, inclusief een faxapparaat, tenzij in de 
onder- of bovenmarge van elke verzonden pagina van dat bericht of op de eerste pagina van het 
bericht de datum en tijd worden vermeld waarop het bericht is verzonden, alsmede de identificatie 
van het bedrijf, de instantie of de persoon die het bericht verzendt en het telefoonnummer van het 
verzendende apparaat of het bedrijf, de instantie of de persoon. (Het vermelde telefoonnummer mag 
geen 900-nummer zijn of een ander nummer waarvan de gesprekskosten hoger zijn dan de lokale of 
interlokale gesprekskosten).
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Volg de procedure in de instructies voor de faxsoftware als u deze gegevens wilt invoeren in uw 
faxapparaat.

Bepaling over het modem voor gebruikers in Canada
Dit apparaat voldoet aan de betreffende technische specificaties van Industry Canada.

De REN (Ringer Equivalence Number) wordt gebruikt om het maximale aantal apparaten te bepalen 
dat kan worden aangesloten op een telefooninterface. Het uiteinde van een interface kan uit diverse 
apparaten bestaan. Het aantal REN's van de apparaten mag echter niet hoger zijn dan vijf. De REN 
voor dit apparaat is 1,0.

Bepaling over het modem voor gebruikers in Japan
Als de computer aan de onderkant niet is voorzien van een Japans keurmerk, zie dan de keurmerken 
hieronder.

De Japanse certificeringsmarkering voor de LSI Corporation PCI-SV92EX Soft-modem wordt 
hieronder weergegeven:

Bepaling over het modem voor gebruikers in Nieuw-Zeeland
Het toekennen van een Telepermit voor eindapparatuur betekent alleen dat Telecom heeft erkend dat 
het product voldoet aan de minimumeisen voor de verbinding met het netwerk. Het geeft geen 
goedkeuring van het product door Telecom aan, noch biedt het een vorm van garantie. Met name 
garandeert de Telepermit niet dat het product goed functioneert in combinatie met andere producten 
van een andere fabrikant of een ander model waarvoor ook een Telepermit is verstrekt.

Met deze apparatuur kunnen in geen enkele situatie hogere snelheden worden  bereikt dan waarvoor 
de apparatuur ontworpen is. Telecom aanvaardt geen aansprakelijkheid, mochten er in dergelijke 
omstandigheden moeilijkheden ontstaan.

Als dit apparaat is uitgerust met pulskiezen, let er dan op dat er geen garantie is dat Telecom-lijnen 
pulskiezen altijd zullen blijven ondersteunen.

Als deze equipment is aangesloten op dezelfde lijn als andere apparatuur, kan het gebruik van 
pulskiezen aanleiding geven tot belgerinkel of geluiden en kan het ook voor het vals beantwoorden 
zorgen. Mochten dergelijke problemen zich voordoen, dient de gebruiker geen contact op te nemen 
met de storingsdienst van Telecom.

Sommige voorwaarden voor een Telepermit van Telecom hebben betrekking op de apparatuur (de 
computer) waarmee het product wordt gebruikt. Om te voldoen aan de specificaties van Telecom, 
 moet de computer als volgt zijn ingesteld:

a. Er mag niet meer dan tien keer achtereen naar hetzelfde nummer worden gebeld per half uur. 
Dit geldt voor alle handmatige verbindingspogingen.

b. De verbinding moet minstens 30 seconden verbroken zijn tussen het einde van een poging en 
de start van een nieuwe poging.
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c. Wanneer automatisch naar verschillende nummers wordt gebeld, moet de verbinding minstens 
vijf seconden verbroken zijn tussen het einde van een poging en de start van een nieuwe 
poging.

d. De apparatuur moet zo zijn ingesteld dat oproepen gegarandeerd worden beantwoord tussen 3 
en 30 seconden na ontvangst  (dus ingesteld tussen 2 en 10).

Spraakondersteuning
Alle personen die dit apparaat gebruiken voor het opnemen van telefoongesprekken moeten voldoen 
aan de Nieuw-Zeelandse wetgeving. Dit vereist dat ten minste één partij in het gesprek zich ervan 
bewust is dat het  wordt opgenomen. Daarnaast moet worden voldaan aan de in de Privacy Act uit 
1993 opgesomde principes met betrekking tot de aard van de persoonlijke gegevens die worden 
verzameld, het doel van het verzamelen, hoe dat zal worden gebruikt en wat er aan een andere partij 
openbaar wordt gemaakt.

Deze apparatuur mag niet zo worden ingesteld dat er automatische oproepen worden gedaan aan de 
‘111'-nooddienst van Telecom.

Kennisgeving elektromagnetische compatibiliteit
In deze documentatie vindt u voor uw computer alle land- en regiospecifieke voorschriften en 
kennisgevingen voor voorzieningen van de computer voor zowel draadloze als niet-draadloze 
communicatie en informatie over het voldoen aan richtlijnen. Sommige voorschriften gelden mogelijk 
niet voor uw computer.

Uw computermodel kan zijn voorzien van een of meer geïntegreerde apparaten voor draadloze 
communicatie. In sommige omgevingen kan het gebruik van apparatuur voor draadloze 
communicatie onderhevig zijn aan beperkingen. Dergelijke beperkingen kunnen van toepassing zijn 
aan boord van vliegtuigen, in ziekenhuizen, in de nabijheid van explosieven, op gevaarlijke locaties, 
enzovoort. Als u niet zeker weet welk beleid geldt ten aanzien van het gebruik van dit apparaat, vraag 
dan om toestemming om het te gebruiken voordat u het inschakelt.

Kennisgeving van de FCC (Federal Communications Commission)
Deze apparatuur is getest en blijkt te voldoen aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse 
B, conform Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke 
bescherming te bieden tegen storingen bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur 
genereert en gebruikt radiogolven en kan radiogolven uitzenden. Indien de apparatuur niet in 
overeenstemming met de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan dit tot storingen van 
radiocommunicatie leiden. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat in bepaalde installaties 
geen storingen optreden. Indien deze apparatuur storingen veroorzaakt bij de ontvangst van radio- of 
televisiesignalen, hetgeen kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, wordt 
de gebruiker geadviseerd de storingen te proberen te verhelpen door een of meer van de volgende 
maatregelen te treffen:

● Wijzig de stand of plaats van de antenne.

● Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

● Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een andere groep dan de groep waarop de 
ontvanger is aangesloten.

● Neem contact op met de leverancier of vraag een ervaren radio- of televisiemonteur om hulp.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderhevig aan de 
volgende twee voorwaarden:
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1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en

2. Dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste 
werking van het apparaat veroorzaakt.

Voor vragen over dit product kunt u schrijven naar:

HP Inc.

1501 Page Mill Road

Palo Alto, CA 94304

of belt u HP op nummer 650-857-1501.

Voor de identificatie van dit product kijkt u naar het artikel-, serie- of modelnummer dat is 
aangebracht op het product.

Modificaties
De FCC schrijft voor dat de gebruiker ervan op de hoogte moet worden gesteld dat elke wijziging of 
aanpassing van dit apparaat die niet expliciet door Hewlett-Packard Company is goedgekeurd, ertoe 
kan leiden dat de apparatuur niet meer mag worden gebruikt.

Kabels
Krachtens de regels en voorschriften van de FCC moeten aansluitingen op dit apparaat tot stand 
worden gebracht door middel van afgeschermde kabels met metalen RFI/EMI-connectorkapjes.

Producten met draadloze LAN-apparaten
Dit product is mogelijk uitgerust met een draadloos LAN-apparaat. Dit apparaat mag niet worden 
gekoppeld aan of worden gebruikt met een andere antenne of zender.

WAARSCHUWING! Blootstelling aan radiofrequente straling. Het uitgestraalde vermogen van dit 
apparaat ligt onder de limieten die de FCC stelt aan blootstelling aan radiofrequente straling. Toch 
moet dit apparaat zodanig worden gebruikt dat menselijk contact bij normale werking tot een 
minimum wordt beperkt.

Tijdens normale werking: Om volledig uit te sluiten dat de limieten van de FCC  voor blootstelling aan 
radiofrequente straling worden overschreden, moet de afstand tussen de antennes en u of andere 
personen minimaal 20  cm (8  inch) bedragen. Raadpleeg de documentatie die met uw computer is 
meegeleverd voor informatie over de locatie van de antennes voor draadloze communicatie.

Bepaling over telecommunicatie voor gebruikers in Australië
De computer moet aangesloten zijn op het telecommunicatienetwerk via een snoer dat voldoet aan 
de eisen van AS/CA S008.

WAARSCHUWING! De modems zonder integrale RJ11-aansluiting die met deze computer zijn 
meegeleverd mogen niet op een ander apparaat worden geïnstalleerd.

Deze apparatuur bevat een apparaat voor radiotransmissie. Bij normaal gebruik garandeert een 
afstand van 20 cm dat de niveaus voor blootstelling aan radiofrequente straling voldoen aan de 
normen voor Australië en Nieuw-Zeeland.
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Kennisgeving voor gebruikers in Brazilië
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, 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.

VOORZICHTIG: A alimentação de energia é predefinida para 220/230Vv. Se você possuir tomada 
elétrica de 110/115Vv, por favor, altere a chave na parte traseira do seu computador para a tensão 
correta.

Kennisgeving voor gebruikers in Canada
Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan alle vereisten die worden genoemd in de Canadese 
richtlijnen voor apparaten die storing kunnen veroorzaken (Canadian Interference-Causing 
Equipment Regulations, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)). Als dit apparaat WLAN- of Bluetooth-
voorzieningen heeft, voldoet dit apparaat aan een of meer RSS-standaarden waarvoor geen licenties 
zijn vereist van Industry Canada. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) 
dit apparaat mag geen storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet elke ontvangen storing 
accepteren, waaronder storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

WAARSCHUWING! Blootstelling aan radiofrequente straling Het uitgestraalde vermogen van dit 
apparaat ligt onder de limieten voor blootstelling aan radiofrequente straling die Industry Canada 
heeft gesteld. Niettemin is het belangrijk dat u er bij normaal gebruik van het apparaat voor zorgt dat 
de kans op blootstelling aan radiofrequente straling minimaal is.

Tijdens normale werking: Om volledig uit te sluiten dat de limieten van Industry Canada voor 
blootstelling aan radiofrequente straling worden overschreden, moet de afstand tussen de antennes 
en u of andere personen minimaal 20 cm (8 inch) bedragen. Raadpleeg de documentatie die met uw 
computer is meegeleverd voor informatie over de locatie van de antennes voor draadloze 
communicatie.

VOORZICHTIG: Wanneer u gebruikmaakt van een draadloos IEEE 802.11a-netwerk, mag dit 
product alleen binnenshuis worden gebruikt, omdat het apparaat in het frequentiebereik van 5,15 tot 
5,25 GHz werkt. Industry Canada vereist dat het product binnenshuis wordt gebruikt voor de 
frequentieband van 5,15 GHz tot 5,25 GHz om de mogelijke storende invloed op mobiele-
satellietsystemen op hetzelfde kanaal te beperken. Krachtige radarsystemen zijn de primaire 
gebruikers van de band 5,25 tot 5,35 GHz en 5,65 tot 5,85 GHz. Deze radarstations kunnen de 
werking van dit apparaat storen of schade aan het apparaat veroorzaken.

De antenne van dit apparaat kan niet worden vervangen. Elke poging door de gebruiker om 
wijzigingen aan te brengen, kan uw computer beschadigen.
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Kennisgevingen over voorschriften voor de Europese Unie
Conformiteitsverklaring

Producten met de CE-markering voldoen aan een of meer van de volgende van toepassing zijnde 
EU-richtlijnen:

R&TTE-richtlijn 1999/5/EC; Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC; EMC-richtlijn 2004/108/EC; 
Ecodesign-richtlijn 2009/125/EC; RoHS-richtlijn 2011/65/EU

Naleving van deze richtlijnen wordt beoordeeld op basis van toepasselijke Europese 
geharmoniseerde normen.

De volledige Verklaring van conformiteit vindt u op de volgende website: www.hp.eu/certificates 
(Zoek met de naam van het productmodel of het Regulatory Model Number (RMN) dat u op het label 
met kennisgevingen kunt vinden.)

Het contactpunt voor zaken aangaande kennisgevingen is HP Deutschland GmbH, HQ-TRE, 71025, 
Boeblingen, Duitsland.

Producten met radiocommunicatie (EMF)

Deze apparatuur bevat mogelijk een apparaat voor radiotransmissie en -ontvangst. Voor 
desktopcomputers is bij normaal gebruik een afstand van 20 cm voldoende om te voldoen aan de 
EU-vereisten op het gebied van blootstelling aan radiofrequente straling.

Beperkingen voor producten met radiofunctionaliteit

Bij gebruik in de frequentieband tussen 5150 en 5350 MHz mag dit product alleen binnenshuis 
worden gebruikt.

Verklaring Europees telefoonnetwerk (modem/fax)

Het product voldoet hierbij aan de vereisten van ERTC-richtlijn 1999/5/EG (Bijlage II) en beschikt 
daarom over de CE-markering. Wegens verschillen tussen de individuele PSTN's in verschillende 
landen/regio's houdt de goedkeuring echter niet vanzelf in dat een succesvolle werking op ieder 
eindstation van het PSTN-netwerk onvoorwaardelijk wordt gegarandeerd. In geval van problemen 
dient u in de eerste plaats contact op te nemen met de leverancier van uw apparatuur.

Deze apparatuur is ontworpen voor gebruik met analoge DTMF-netwerken. Deze apparatuur kan 
moeite met de netwerkkoppeling hebben bij PSTN-netwerken die enkel pulskiezen ondersteunen. 
Raadpleeg uw netwerkexploitant voor verdere assistentie.
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Kennisgeving ergonomie

Duitsland

Een computersysteem dat bestaat uit producten met het HP merk voldoet aan de van toepassing 
zijnde Duitse ergonomische vereisten als alle betroffen samenstellende producten de 'GS'-
goedkeuringsmarkering hebben, bijvoorbeeld een zakelijke desktop-pc, toetsenbord, pc-muis en 
monitor.

Duitsland (Deutscher text)

Ein aus HP Produkten bestehendes Computersystem erfüllt die anwendbaren ergonomischen 
Anforderungen, wenn alle verwendeten Komponenten das „GS“ Zeichen tragen, wie z. B. Business 
Desktop PC, Tastatur, PC-Maus und Bildschirm.

Kennisgeving voor gebruikers in Japan

Certificatiemarkering voor draadloos LAN en Bluetooth

If this device contains radio equipment, it is certified radio equipment.

Kennisgevingen voor gebruikers in Zuid-Korea
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Kennisgeving voor gebruikers in Mexico
Declaración para México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este 
equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar 
cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Si su producto se brinda con accesorios inalámbricos como un teclado o un mouse y necesita 
identificar el modelo del accesorio, consulte la etiqueta incluida en ese accesorio.

NCC-kennisgevingen Taiwan
WLAN-apparaten (802.11a)

Draadloze LAN 802.11-apparaten/Bluetooth-apparaten/Apparaten voor kort bereik
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3 Veiligheidsvoorschriften voor 
notebookcomputers

WAARSCHUWING! Lees de handleiding voor veiligheid en comfort om het risico op ernstig letsel te 
verminderen. Hierin worden de juiste installatie van het werkstation, een goede lichaamshouding en 
goede gewoonten wat betreft gezondheid en werk voor computergebruikers beschreven. Ook wordt 
er belangrijke elektrische en mechanische veiligheidsinformatie gegeven. Deze handleiding bevindt 
zich op het web op http://www.hp.com/ergo en op de documentatie-cd die met het product werd 
meegeleverd.

Veiligheidswaarschuwing met betrekking tot hitte
WAARSCHUWING! U kunt het risico van letsel door verbranding of van oververhitting van de 
computer beperken door de computer niet op uw schoot te nemen en de ventilatieopeningen van de 
computer niet te blokkeren. Gebruik de computer alleen op een stevige, vlakke ondergrond. Zorg dat 
de luchtcirculatie niet wordt geblokkeerd door een voorwerp van hard materiaal (zoals een optionele 
printer naast de computer) of een voorwerp van zacht materiaal (zoals een kussen, een kleed of 
kleding). Zorg er ook voor dat de netvoedingsadapter tijdens het gebruik niet in contact kan komen 
met de huid of een voorwerp van zacht materiaal. De computer en de netvoedingsadapter voldoen 
aan de temperatuurlimieten voor oppervlakken die voor de gebruiker toegankelijk zijn, zoals 
gedefinieerd door de International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC/EN 
60950).

Kennisgeving over potentiële veiligheidsproblemen
Gebruik de computer niet als u een van de volgende zaken constateert (of als u andere zorgen over 
de veiligheid heeft): een knappend, sissend of knallend geluid, of een sterke geur of rook die uit de 
computer komt. Het is normaal dat deze zaken zich voordoen wanneer een interne elektronische 
component op een veilige en gecontroleerde manier defect raakt. Deze zaken kunnen echter ook op 
een potentieel veiligheidsprobleem duiden. Neem niet aan dat het een veilige storing betreft. Schakel 
de computer uit, koppel deze los van zijn voedingsbron en neem contact op met de technische 
ondersteuning voor hulp.

Kennisgeving over door de gebruiker vervangbare accu's
WAARSCHUWING! Er is explosiegevaar als de accu wordt vervangen door een accu van een 
onjuist type. Voer afgedankte accu's af volgens de geldende voorschriften.

WAARSCHUWING! Probeer niet de accu uit elkaar te halen, te pletten of te doorboren, zorg dat u 
geen kortsluiting veroorzaakt tussen de externe contactpunten en laat de accu niet in aanraking 
komen met water of vuur. Zo beperkt u het risico op brand en brandwonden.

WAARSCHUWING! Houd de accu uit de buurt van kinderen.

WAARSCHUWING! Voor deze computer mogen uitsluitend de volgende producten worden 
gebruikt: de bij de computer geleverde accu, een door HP geleverde vervangende accu of een 
compatibele accu die als accessoire is aangeschaft bij HP. Zo beperkt u mogelijke veiligheidsrisico's.
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Kennisgeving over het geluidsvolumeniveau van headsets en 
oortelefoons

WAARSCHUWING! Voorkom gehoorbeschadiging en gebruik bij het luisteren een gematigde 

volume-instelling.

Kennisgevingen over het netsnoer
WAARSCHUWING! U kunt het risico op een elektrische schok of schade aan de apparatuur als 
volgt beperken:

● Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat gemakkelijk te bereiken is.

● Sluit de stroom af van de computer door het netsnoer los te koppelen van het stopcontact.

● Als bij het product een geaard netsnoer met een geaarde stekker is geleverd, sluit u het 
netsnoer aan op een geaard stopcontact. Probeer niet de aarding te omzeilen, bijvoorbeeld door 
adapters of stekkerdozen zonder aarding te gebruiken. De aarding is een belangrijke 
veiligheidsvoorziening.

WAARSCHUWING! Gebruik om veiligheidsredenen alleen de bij de computer geleverde 
wisselstroomadapter, een door HP geleverde vervangende wisselstroomadapter of een door HP als 
accessoire geleverde wisselstroomadapter.

Kennisgeving voor gebruikers in Brazilië
Este equipamento deve ser conectado obrigatoriamente em tomada de rede de energia elétrica que 
possua aterramento (três pinos), conforme a norma nbr abnt 5410,visando a segurança dos usuários 
contra choques elétricos.

Toetsenbord schoonmaken
WAARSCHUWING! Gebruik geen stofzuiger om het toetsenbord schoon te maken. Zo beperkt u 
het risico van een elektrische schok en schade aan de interne onderdelen. Een stofzuiger kan 
stofdeeltjes op het oppervlak van het toetsenbord achterlaten. Reinig het toetsenbord regelmatig om 
te voorkomen dat toetsen blijven steken en om stof, pluisjes en kruimels te verwijderen die onder de 
toetsen terechtkomen. U kunt een spuitbus met perslucht en een rietje gebruiken om lucht rondom en 
onder de toetsen te blazen en vuil te verwijderen.

Kennisgeving over reizen per vliegtuig
WAARSCHUWING! Gebruik voor de computer geen adaptersets die voor andere apparaten zijn 
bedoeld, om het risico van een elektrische schok, brand of schade aan de apparatuur te beperken.
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Veiligheidsvoorschriften voor gebruikers in China
China: Kennisgeving van hoogte

Hoogtewaarschuwing voor producten die niet zijn gecertificeerd voor gebruik bij >5000 m

China: Kennisgeving van tropen
Tropenwaarschuwing voor producten die niet zijn gecertificeerd voor gebruik in tropische gebieden

Kennisgeving over aarding van de kabel voor producten met 
een tv-tuner voor gebruikers in Noorwegen en Zweden

VOORZICHTIG: Beperk mogelijke veiligheidsrisico's door een galvanische isolatie te gebruiken bij 
aansluiting op een kabeldistributiesysteem.

BSMI-kennisgeving Taiwan
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4 Veiligheidsvoorschriften voor 
desktopcomputers, thin clients en 
personal workstations

Belangrijke veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING! Lees de handleiding voor veiligheid en comfort om het risico op ernstig letsel te 
verminderen. Hierin worden de juiste installatie van het werkstation, een goede lichaamshouding en 
goede gewoonten wat betreft gezondheid en werk voor computergebruikers beschreven. Ook wordt 
er belangrijke elektrische en mechanische veiligheidsinformatie gegeven. Deze handleiding bevindt 
zich op het web op http://www.hp.com/ergo en op de documentatie-cd die met het product werd 
meegeleverd.

U kunt het risico op een elektrische schok of schade aan de apparatuur als volgt beperken:

● Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat gemakkelijk te bereiken is.

● Sluit de stroom af van de computer door het netsnoer los te koppelen van het stopcontact.

● Als bij het product een geaard netsnoer met een geaarde stekker is geleverd, sluit u het 
netsnoer aan op een geaard stopcontact. Probeer niet de aarding te omzeilen, bijvoorbeeld door 
adapters of stekkerdozen zonder aarding te gebruiken. De aarding is een belangrijke 
veiligheidsvoorziening.

De computer kan zwaar zijn; zorg dat u de computer op ergonomisch correcte wijze tilt wanneer u 
deze verplaatst.

Installeer de computer dicht bij een geaard stopcontact. Het geaarde netsnoer is het belangrijkste 
geaarde ontkoppelende apparaat van uw computer en moet te allen tijde gemakkelijk toegankelijk 
zijn. Voor uw veiligheid is het netsnoer dat met uw computer werd meegeleverd geaard. Gebruik altijd 
het netsnoer op een correct geaard stopcontact om het risico op een elektrische schok te voorkomen.

Sluit de computer aan op een stopcontact voordat u de computer aansluit op de telefoonlijn. Op die 
manier beperkt u het risico van een elektrische schok door het telefoonnetwerk. Koppel tevens eerst 
de telefoonlijn los voordat u de computer loskoppelt van het stopcontact.

Koppel altijd eerst de modemkabel los van het telefoonsysteem voordat u de afdekplaat van de 
computer installeert of verwijdert.

Gebruik de computer niet wanneer de afdekplaat is verwijderd.

Koppel de computer voor uw eigen veiligheid altijd eerst los van de stroomtoevoer en van eventuele 
telecommunicatiesystemen (zoals telefoonlijnen), netwerken of modems voordat u 
onderhoudswerkzaamheden verricht. Op die manier voorkomt u persoonlijk letsel of schade aan de 
apparatuur. De voltageniveaus in de voedingseenheid en het modem van dit product zijn gevaarlijk.

VOORZICHTIG: Als de computer wordt geleverd met een spanningsschakelaar voor gebruik in een 
voedingssysteem van 115 of 230 V, is de spanningsschakelaar vooraf ingesteld op de juiste voltage-
instelling voor gebruik in het land of de regio waar het oorspronkelijk is verkocht. Als u de 
spanningsschakelaar in de verkeerde positie zet, kan dit leiden tot schade aan de computer en het 
vervallen van de geïmpliceerde garantie.
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Dit product is niet geëvalueerd voor verbinding met een “IT”-stroomsysteem (een geaard 
verdeelsysteem zonder directe verbinding met de grond, overeenkomstig IEC/EN 60950).

Voorwaarden voor installatie
Raadpleeg de installatie-instructies voordat u deze apparatuur op de stroomvoorziening aansluit.

WAARSCHUWING! De apparatuur moet zijn voorzien van een goede geaarde aansluiting.

Er kunnen zich geladen en bewegende onderdelen in de computer bevinden. Onderbreek de 
stroomtoevoer naar de apparatuur voordat u de behuizing verwijdert. Plaats de behuizing terug en zet 
deze vast voordat u de stroomtoevoer naar de apparatuur herstelt.

Kennisgeving vervanging accu’s en batterijen
WAARSCHUWING! Dit product bevat mogelijk een interne lithium-mangaandioxide-, vanadium-
pentoxide- of alkalinebatterij of -accu. Als u niet op de juiste manier omgaat met de accu, kan er 
brand ontstaan en kunt u brandwonden oplopen. U kunt het risico van lichamelijk letsel als volgt 
beperken:

● Probeer de accu niet opnieuw op te laden.

● Niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 60°C.

● Korte externe contacten niet demonteren, verpletteren, doorboren of met vuur of water 
verwijderen.

● Er is explosiegevaar als de accu wordt vervangen door een accu van een onjuist type. Voer 
afgedankte accu's af volgens de geldende voorschriften.

● Alleen vervangen met het HP reserveonderdeel dat voor dit product is ontworpen.

Raadpleeg de documentatie bij uw computer voor informatie over het verwijderen van een batterij.

Batterijen, accu's en accumulatoren mogen niet bij het normale huishoudelijke afval worden 
gedeponeerd. Als u de batterijen/accu's wilt inleveren voor hergebruik of op de juiste manier wilt 
vernietigen, kunt u gebruik maken van het openbare inzamelingssysteem voor klein chemisch afval of 
ze terugsturen naar HP of een geautoriseerde HP Business of Service Partner.

De Taiwan EPA verplicht bedrijven die droge batterijen fabriceren of importeren, om, overeenkomstig 
artikel 15 van de Wet op afvalverwijdering, de herstelmarkeringen aan te geven op de batterijen die 
worden gebruikt bij verkopen, als geschenken of in acties. Neem contact op met een geautoriseerd 
Taiwanees recyclingbedrijf voor de juiste verwijdering van accu's/batterijen.

Kennisgeving over het geluidsvolumeniveau van headsets en 
oortelefoons

WAARSCHUWING! Voorkom gehoorbeschadiging en gebruik bij het luisteren een gematigde 

volume-instelling.
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Veiligheidsvoorschriften voor de laser
Voor producten die zijn uitgerust met optischeschijfeenheden of glasvezeltransceivers.

Dit product is mogelijk uitgerust met een optisch opslagapparaat (een cd- of dvd-station) en/of een 
fiberoptische zendontvanger. Deze bevatten lasers en ze zijn geclassificeerd Laserproducten klasse 
1 in overeenstemming met de standaard IEC/EN 60825-1 en ze voldoen aan de daarin opgenomen 
eisen.

Alle laserproducten voldoen aan de US FDA-voorschriften van 21 CFR 1040.10 en 1040.11, of 
voldoen aan deze voorschriften met uitzondering van afwijkingen overeenkomstig de Laser Notice 
No. 50 van 24 juni 2007.

WAARSCHUWING! Het gebruik van bedieningen of aanpassingen of het uitvoeren van andere 
procedures dan die hierin of in de installatiehandleiding van het laserproduct zijn aangegeven, kan 
resulteren in blootstelling aan gevaarlijke straling. U kunt het risico van blootstelling aan gevaarlijke 
straling beperken:

● Probeer de behuizing van de module niet open te maken. Het apparaat bevat binnenin geen 
componenten waar u als gebruiker onderhoud aan kunt uitvoeren.

● Voer met het laserapparaat geen bedieningshandelingen uit, breng er geen veranderingen in 
aan of voer er geen procedures mee uit die niet in deze handleiding worden behandeld.

● Laat alleen officiële servicemonteurs van HP reparaties aan de eenheid uitvoeren.

Eisen voor voeding en netsnoeren
Eisen voor netvoeding klasse I aarding

Ter bescherming tegen stroomfouten moet de apparatuur worden verbonden aan een goede geaarde 
aansluiting. Sluit het netsnoer aan op een gemakkelijk bereikbaar stopcontact. Vervangende snoeren 
bieden mogelijk een minder afdoende foutbescherming. Gebruik alleen het met dit product 
meegeleverde netsnoer of een door Hewlett-Packard goedgekeurde vervanging.

Kennisgeving voor gebruikers in Brazilië
Este equipamento deve ser conectado obrigatoriamente em tomada de rede de energia elétrica que 
possua aterramento (três pinos), conforme a norma nbr abnt 5410,visando a segurança dos usuários 
contra choques elétricos.

Denemarken
Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord, som giver forbindelse til stikproppens jord.

Finland
Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

Noorwegen
Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.

Zweden
Apparaten skall anslutas till jordat uttag.
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Eisen voor voeding
Bepaalde modellen hebben een voedingseenheid met een externe aan-uitschakelaar. Dankzij de 
spanningsschakelaar op het product kan het worden gebruikt met een netspanning van 100-127 of 
200-240 volt. Voedingseenheden op producten zonder externe aan-uitschakelaar zijn uitgerust met 
interne schakelingen die het inkomende voltage meten en automatisch op de juiste voltage 
overschakelen.

Gebruik met het oog op de veiligheid alleen de netvoedingsadapter die bij het product is geleverd of 
een goedgekeurde vervangende adapter van HP. Ga voor bestelnummers van vervangende 
componenten naar http://www.hp.com/cgi-bin/hpsupport/index.pl.

Voor gebruik in Noorwegen
Dit product is tevens ontworpen voor een IT-elektriciteitssysteem met een fase-fasespanning van 
230V.

Vereisten voor de netvoedingskabel
Het netsnoer dat bij het product is geleverd, voldoet aan de eisen die worden gesteld in het land 
waarin u de apparatuur hebt gekocht. Gebruik alleen het netsnoer dat bij het product is geleverd of 
een goedgekeurd vervangend netsnoer van HP of een door HP goedgekeurde bron. Ga voor 
bestelnummers van vervangende componenten naar http://www.hp.com/cgi-bin/hpsupport/index.pl.

Als u het product in een ander land wilt gebruiken, moet het netsnoer voldoen aan de vereisten die 
gelden in dat land. Neem contact op met een geautoriseerde HP Business of Service Partner voor 
meer informatie over de vereisten voor het netsnoer.

WAARSCHUWING! Gebruik geen netsnoeren van andere producten.

Slecht passende netsnoeren kunnen schokken en brand veroorzaken.

De onderstaande vereisten gelden voor alle landen:

1. Het netsnoer moet zijn goedgekeurd door een daartoe bevoegde keuringsinstantie in het land 
waar het netsnoer wordt gebruikt.

2. De lengte van de stroomdraad moet tussen 1,8 m en 3,6 m zijn. Bij een stroomdraad van 2,0 m 
of minder moet de diameter van de draad minimaal 0,75 mm2 zijn of 18AWG. Als de een 
stroomdraad langer is dan 2,0 m, moet de diameter van de draad minimaal 1,0 mm2 zijn of 
16AWG.

Leg het netsnoer zo neer dat niemand erop kan stappen of erover kan vallen, en zorg ervoor dat het 
snoer niet bekneld raakt door objecten die op of tegen het snoer worden geplaatst. U moet goed 
letten op de stekker, het stopcontact en het punt waar het netsnoer uit het product komt.

WAARSCHUWING! Gebruik het product niet als het netsnoer beschadigd is. Vervang het netsnoer 
direct als het ook maar enigszins beschadigd is. Beschadigde snoeren kunnen gevaar opleveren voor 
de gebruiker.

Netsnoervereisten voor gebruikers in Japan
Gebruik in Japan alleen het netsnoer dat bij dit product is geleverd.

VOORZICHTIG: Gebruik het netsnoer dat is meegeleverd met het product niet voor andere 
producten.
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Gevaar voor klemzetten
WAARSCHUWING! Voorkom dat snoeren bekneld raken. Voorkom dat vingers bekneld raken in 
sluitende delen.

Bescherming voor tv-antenneverbindingen
Externe aarding tv-antenne

Als er een externe antenne of kabelsysteem aangesloten is op het apparaat, controleer dan of de 
antenne of het kabelsysteem elektrisch geaard is ter bescherming tegen spanningsstoten en 
opgebouwde statische ladingen. Artikel 810 van de National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 bevat 
informatie met betrekking tot de juiste elektrische aarding van de mast en ondersteunende structuur, 
het aarden van de aansluitdraad op een antenne-afvoereenheid, de grootte van de 
aardingsgeleiders, de locatie van de antenne-afvoereenheid, verbinding met aardingselektroden en 
vereisten voor de geaarde elektrode.

Bliksembeveiliging
Voor extra bescherming van een apparaat tijdens onweer of wanneer het apparaat gedurende 
langere tijd niet wordt gebruikt, haalt u de stekker van het apparaat uit het stopcontact en koppelt u 
de antenne of het kabelsysteem los. Zo kunt u schade aan het apparaat door een blikseminslag of 
door vermogenssprongen voorkomen.

Tabel 4-1  Aarding van de antenne

Referentie Aardingscomponent

1 Elektrische service-apparatuur

2 Elektrisch aardingselektrodesysteem (NEC Art 250, Deel III)

3 Aardingsklemmen

4 Aardingsgeleiders (NEC-gedeelte 810.21)

5 Antenne-afvoereenheid (NEC-gedeelte 810.20)
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Tabel 4-1  Aarding van de antenne (vervolg)

Referentie Aardingscomponent

6 Aardingsklem

7 Aansluitdraad voor de antenne

Opmerking voor de installateur van het CATV-systeem
Deze herinnering is bedoeld om de installateur van het CATV-systeem te wijzen op sectie 820.93 van 
de National Electric Code. Deze bevat richtlijnen voor de juiste aarding en geeft aan dat de 
afscherming van de coaxkabel moet worden aangesloten op het aardingssysteem van het gebouw, 
zo dicht mogelijk bij het punt waar de kabel praktischerwijs het gebouw binnenkomt.

Veiligheidsvoorschriften voor gebruikers in China
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China: Kennisgeving van hoogte
Hoogtewaarschuwing voor producten die niet zijn gecertificeerd voor gebruik bij >5000 m

China: Kennisgeving van tropen
Tropenwaarschuwing voor producten die niet zijn gecertificeerd voor gebruik in tropische gebieden

Kennisgeving aangaande geluid voor gebruikers in Duitsland
Het geluidsdrukniveau (LpA) ligt ver onder 70dB(A) (bedienerspositie, normale werking, volgens ISO 
7779) Gegevens over de geluidsuitstoot van het product zijn te vinden in de productgerelateerde “IT 
ECO-aanduidingen” op het volgende internetadres: http://www.hp.com/go/ted

Schalldruckpegel (LpA) ist weit unterhalb 70 dB(A) (Benutzerposition, normaler Betrieb, nach ISO 
7779) Die Schallemissionswerte der Produkte können in den produktbezogenen “IT ECO 
Declarations” auf folgender Internet Adresse gefunden werden: http://www.hp.com/go/ted

BSMI-kennisgeving Taiwan
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5 Milieuvoorschriften voor 
notebookcomputers

In dit hoofdstuk vindt u land- en regiospecifieke voorschriften en kennisgevingen voor het milieu en 
informatie over het voldoen aan milieurichtlijnen. Sommige van deze voorschriften gelden mogelijk 
niet voor uw product.

Recyclen van elektronische hardware, verpakkingen en 
accu's

Klanten worden door HP aanbevolen om gebruikte electronische hardware, originele verpakkingen 
van HP-inktpatronen en oplaadbare batterijen te recyclen. Ga naar http://www.hp.com/recycle voor 
meer informatie over recyclingprogramma's.

Ga naar http://www.hp.com/jp/hardwarerecycle/ voor meer informatie over het recyclen van het 
product in Japan.

Afvoeren van afgedankte apparatuur door gebruikers

Dit symbool betekent dat het product niet mag worden gedeponeerd bij het overige huishoudelijke 
afval. Bescherm uw gezondheid en het milieu door afgedankte apparatuur in te leveren bij een 
hiervoor bestemd inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. 
Neem voor meer informatie contact op met uw gemeentereinigingsdienst of ga naar 
http://www.hp.com/recycle.

Afvoeren van alkalinebatterijen voor Brazilië

Não descarte o 
produto eletrônico 
em lixo comum

Este produto eletroeletrônico e seus componentes não devem ser descartados no lixo comum, pois 
embora estejam em conformidade com padrões mundiais de restrição a substâncias nocivas, podem 
conter, ainda que em quantidades mínimas, substâncias impactantes ao meio ambiente. Ao final da 
vida útil deste produto, o usuário deverá entregá-lo à HP. A não observância dessa orientação 
sujeitará o infrator às sanções previstas em lei. Após o uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP 
deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada pela 
HP.

Para maiores informações, inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse: http://www.hp.com.br/
reciclar
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Recycling van hardware in Brazilië

Não descarte o 
produto eletrônico 
em lixo comum

Este produto eletroeletrônico e seus componentes não devem ser descartados no lixo comum, pois 
embora estejam em conformidade com padrões mundiais de restrição a substâncias nocivas, podem 
conter, ainda que em quantidades mínimas, substâncias impactantes ao meio ambiente. Ao final da 
vida útil deste produto, o usuário deverá entregá-lo à HP. A não observância dessa orientação 
sujeitará o infrator às sanções previstas em lei. Após o uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP 
deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada pela 
HP.

Para maiores informações, inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse: http://www.hp.com.br/
reciclar

ENERGY STAR®-keurmerk (alleen bepaalde modellen)
ENERGY STAR is een vrijwillig programma van het Amerikaanse U.S. Environmental Protection 
Agency (EPA) dat bedrijven en personen helpt om geld te besparen en ons klimaat te beschermen 
door zuinig om te springen met energie. Producten die het ENERGY STAR-keurmerk voeren, 
voorkomen emissies van broeikasgassen door te voldoen aan strikte energiezuinigheidscriteria die 
zijn opgesteld door het U.S. Environmental Protection Agency. Als ENERGY STAR Partner heeft HP 
bepaald dat de producten met het ENERGY STAR-logo voldoen aan de Amerikaanse EPA-normen 
conform de toepasselijke ENERGY STAR-richtlijnen voor energiebesparing.  Het volgende logo staat 
op alle computers die het ENERGY STAR-keurmerk dragen:

Een belangrijk vereiste van ENERGY STAR voor computerproducten is het energiebeheer waarmee 
het energieverbruik aanzienlijk wordt verminderd als het product niet in gebruik is. Met energiebeheer 
kan een computer, na een vastgestelde periode van inactiviteit, automatisch naar een 
energiebesparende 'slaapstand' of andere energiebesparende modus schakelen. De 
energiebeheervoorzieningen zijn als volgt vooraf ingesteld wanneer de computer op netvoeding 
werkt:

Computertype Tijd voor het activeren van 
de monitorslaapstand

Tijd voor het activeren van 
de computerslaapstand 
(minuten)

Hervatten vanuit de 
slaapmodus

Notebooks, mobiele 
werkstations

De slaapstand activeren na 
<= 15 minuten (kan per 
model verschillen)

De slaapstand activeren na 
<= 30 minuten (kan per 
model verschillen)

Product komt uit de 
slaapstand als u op de aan-
uitknop of slaapstandknop 
drukt.

Als Wake-op-Lan (WOL) is 
ingeschakeld, kan het 
systeem uit de slaapstand 
komen als reactie op een 
netwerksignaal.

Tablets/Slates De slaapstand activeren na 
<= 1 minuut

Niet van toepassing Niet van toepassing

Voor computers die ondersteuning bieden aan een gebruiksprofiel dat altijd aan staat, altijd is 
verbonden als internettoegang beschikbaar is (zoals tablets en slates), worden alternatieve 
energiebesparende modi geleverd, zoals korte of lange inactieve modi (zoals bepaald in de ENERGY 
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STAR-vereisten voor computerprogramma's) die kan zeer weinig energie (</= 10 watt) kosten, en 
indien van toepassing, de accuwerktijd van het product maximaliseren. Deze alternatieve 
energiebesparende modi zijn dynamisch; de slaapstand van de monitor wordt geactiveerd binnen 1 
minuut na inactiviteit.

De slaapstand wordt beëindigd als u op de aan-uitknop of slaapstandknop drukt. Als de functie Wake 
On LAN (WOL) is ingeschakeld, kan de slaapstand ook worden beëindigd als reactie op een 
netwerksignaal.

Aanvullende informatie over de potentiële energiebesparing en financiële besparingen van de 
energiebeheervoorziening vindt u op de website EPA ENERGY STAR Power Management op 
http://www.energystar.gov/powermanagement.

Meer informatie over het ENERGY STAR-programma en de voordelen voor het milieu zijn 
beschikbaar op de website EPA ENERGY STAR op http://www.energystar.gov.

ENERGY STAR en het ENERGY STAR-logo zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn 
van de U.S. Environmental Protection Agency.

Chemische stoffen
HP streeft ernaar haar klanten informatie te verstrekken over de chemische stoffen in onze 
producten, voor zover dit is vereist om te voldoen aan de wettelijke voorschriften zoals REACH 
(Regelgeving EC-nr.1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad). Een rapport met 
chemische informatie voor dit product is te vinden op http://www.hp.com/go/reach.

Milieukennisgevingen China

Chinees pc-energielabel
In overeenstemming met “De verordening van de implementatie van het Chinese energielabel voor 
microcomputers” (CEL-30) heeft deze microcomputer een energie-efficiencylabel. De energie-
efficiencyclassificatie, het TEC (standaardenergieverbruik), en de productcategorieën op het label 
worden bepaald en berekend volgens de standaard GB28380-in 2012.
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1. Energie-efficiencyclassificaties

De classificatie wordt vastgesteld door de standaard met de berekening van een 
basisverbruiksniveau aangevuld door de som van extra verbruik door aanvullende componenten 
zoals werkgeheugen en een grafische kaart. Voor producten van elke classificatie mag de TEC 
niet hoger zijn dan de waarde in de volgende tabel:

Producttype TEC (kilowattuur)

  Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3

Desktop-microcomputer, AIO Categorie A 98,0+∑Efa 148,0+∑Efa 198.0+∑Efa

 Categorie B 125.0+∑Efa 175.0+∑Efa 225.0+∑Efa

 Categorie C 159.0+∑Efa 209.0+∑Efa 259.0+∑Efa

 Categorie D 184.0+∑Efa 234.0+∑Efa 284.0+∑Efa

Draagbare computer Categorie A 20.0+∑Efa 35.0+∑Efa 45.0+∑Efa

Categorie B 26.0+∑Efa 45.0+∑Efa 65.0+∑Efa

Categorie C 54.5+∑Efa 75.0+∑Efa 123.5+∑Efa

OPMERKING: ∑Efa is de som van de vermogensfactor van de extra functies van het product.

2. Standaardenergieverbruik

De aanduiding van het energieverbruik op dit label vertegenwoordigt de gegevens die zijn 
gemeten bij de representatieve configuratie die alle configuraties in de registratie-eenheid omvat 
die volgens CEL-30 is geselecteerd. Het werkelijke energieverbruik van deze specifieke 
microcomputer is dus mogelijk niet gelijk aan de TEC-gegevens op het label.

3. Productcategorie

De productcategorie wordt bepaald door de standaard volgens de configuratie van de 
microcomputer. De indeling in categorieën van producten voldoet aan de voorschriften in de 
volgende tabel:

Producttype Configuratiebeschrijving

 Desktop-microcomputer, AIO Draagbare computer

Categorie A De desktop-microcomputer en AIO 
waarvan de configuratie buiten categorie 
B, C en D valt

De draagbare computer waarvan 
configuratie buiten categorie B en C valt

Categorie B 2 fysieke CPU-kernen, en 
systeemgeheugen van niet minder dan 2 
GB

Een afzonderlijke GPU

Categorie C Meer dan 2 fysieke CPU-kernen, met 
minimaal een van de volgende kenmerken:

1. Systeemgeheugen van niet minder 
dan 2 GB

2. Een afzonderlijke GPU

Het product met een aantal fysieke CPU-
kernen van niet minder dan 2, 
systeemgeheugen van niet minder dan 2 
GB, een afzonderlijke GPU met een 
framebufferbreedte van niet minder dan 
128 bits.

Categorie D Niet minder dan 4 fysieke CPU-kernen, 
met ten minste één van de volgende 
kenmerken:
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Producttype Configuratiebeschrijving

1. Systeemgeheugen van niet minder 
dan 4 GB

2. Een afzonderlijke GPU met een 
framebufferbreedte van niet minder 
dan 128 bits

Raadpleeg standaard GB28380-2012 voor meer informatie over de specificaties.
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Beperking van gevaarlijke stoffen Japan (RoHS)
De tabel met gevaarlijke substanties/elementen en hun inhoud

Zoals vereist door de beheermethoden van China voor het controleren van vervuiling door elektrische 
informatieproducten

 Gevaarlijke substanties en elementen

Naam onderdeel
Lood 
(Pb) Kwik (Hg)

Cadmium 
(Cd)

Zeswaardig 
chroom 
(Cr(VI))

Polybrominaat-
biphenylen (PBB)

Polybrominaat-
diphenylethers 

(PBDE)

Accu X O O O O O

Kabels X O O O O O

Camera X O O O O O

Chassis/Overig X O O O O O

Flash-
geheugenkaartlezer

X O O O O O

Diskettestation X O O O O O

Harde schijf X O O O O O

Hoofdtelefoon X O O O O O

I/O PCA's X O O O O O

Toetsenbord X O O O O O

Lcd-paneel (Liquid 
Crystal Display)

X O O O O O

Media (cd/dvd/diskette) O O O O O O

Geheugen X O O O O O

Moederbord, processor, 
warmte-opvangers

X O O O O O

Muis X O O O O O

Optische harde schijf X O O O O O

Optioneel 
dockingapparaat

X O O O O O

Stroomadapter X O O O O O

Voeding X O O O O O

Afstandsbediening X O O O O O

Smart card/Java™ card-
lezer

X O O O O O

Luidsprekers, extern X O O O O O

TV-tuner X O O O O O
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 Gevaarlijke substanties en elementen

Naam onderdeel
Lood 
(Pb) Kwik (Hg)

Cadmium 
(Cd)

Zeswaardig 
chroom 
(Cr(VI))

Polybrominaat-
biphenylen (PBB)

Polybrominaat-
diphenylethers 

(PBDE)

USB-flash-
geheugenstation

X O O O O O

USB-hub X O O O O O

Webcamera X O O O O O

Draadloze ontvanger X O O O O O

Draadloze kaarten X O O O O O

Dit formulier is opgesteld in overeenstemming met de voorzieningen van SJ/T 11364.

O: Geeft aan dat de inhoud van genoemde gevaarlijke substanties in alle homogene materialen in het onderdeel binnen de 
limieten vallen die zijn vereist in GB/T 26572.

X: Geeft aan dat de inhoud van genoemde gevaarlijke substanties de grenzen overschrijdt in GB/T 26572 in ten minste één 
homogeneen materiaal in het onderdeel.

Alle onderdelen die in deze tabel met een 'X' zijn aangegeven, voldoen aan de Europese RoHS-wetgeving.

OPMERKING: De markering gebruiksperiode milieubescherming waarnaar is verwezen, is bepaald overeenkomstig 
normale bedieningsomstandigheden van het product, zoals temperatuur en luchtvochtigheid.

Beperking van gevaarlijke stoffen Japan (RoHS) 43



44 Hoofdstuk 5   Milieuvoorschriften voor notebookcomputers



Beperking van gevaarlijke stoffen India (RoHS)
Dit product voldoet aan de “India E-waste (Management and Handling) Rule 2011” en verbiedt het 
gebruik van lood, kwik, zeswaardig chroom, polybroombifenylen of polybroomdifenylethers in 
concentraties van meer dan 0,1% van het gewicht en 0,01% van het gewicht voor cadmium, behalve 
voor de uitzonderingen die in bijlage 2 van deze bepaling zijn vastgelegd.

Informatie voor de verordening (EU) nr. 1275/2008 van de 
commissie

Voor gegevens over het energieverbruik van het product, ook wanneer het netwerkapparaat in stand-
bystand staat waarbij alle bekabelde netwerkpoorten en draadloze apparaten zijn aangesloten, gaat 
u naar sectie P14 "Aanvullende informatie" in de IT ECO-verklaring van het product op 
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html.

Schakel een draadloos netwerk in en uit aan de hand van de instructies in de gebruikershandleiding 
van het apparaat of in het besturingssysteem, indien van toepassing. Informatie is ook beschikbaar 
op http://www.hp.com/support.
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IT ECO-aanduidingen
Voor notebookcomputers gaat u naar http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/
productdata/iteconotebook-o.html.

Beperking van gevaarlijke stoffen Japan (RoHS)

A Japanese regulatory requirement, defined by specification JIS C 0950, 2008, mandates that 
manufacturers provide Material Content Declarations for certain categories of electronic products 
offered for sale after July 1, 2006.

To view the JIS C 0950 material declaration for this product, visit http://www.hp.com/go/jisc0950.

Mexicaanse wet op duurzaam energiegebruik
Dit product is beoordeeld als voldoend aan de Mexicaanse wet op duurzaam energieverbruik, die 
voorschrijft dat het stroomverbruik bij normaal gebruik (inactieve stand) en in de standbystand op het 
product staat aangegeven. Uw product is een van de vele configuraties binnen deze groep modellen; 
het stroomverbruik in de inactieve stand van uw specifieke configuratie kan afwijken van de 
informatie op het label. Het feitelijke stroomverbruik van uw product kan hoger of lager zijn dan de 
waarde die staat aangegeven op het Mexicaanse productenergielabel, afhankelijk van factoren zoals 
configuratie (gebruikte componenten en modules) en gebruik (uitgevoerde taken, geïnstalleerde en 
actieve software, enz.).

EEE-bepaling voor Turkije

Beperking van gevaarlijke stoffen Oekraïne (RoHS)
De apparatuur voldoet aan de vereisten van de Technische regelgeving, zoals goedgekeurd 
krachtens de resolutie van het kabinet van het Ministerie van de Oekraïne per 3 december 2008 
№ 1057, voor wat betreft de beperkingen ten aanzien van het gebruik van gevaarlijke stoffen in 
elektrische en elektronische apparatuur.
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Perchloraatmateriaal—mogelijk is een speciale behandeling 
van toepassing

Zie http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

De realtime-klokbatterij of de knoopcelbatterij van dit product kan perchloraat bevatten, waarvoor bij 
recycling of verwijdering in Californië een speciale behandeling vereist kan zijn. 
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6 Milieuvoorschriften voor 
desktopcomputers, thin clients en 
personal workstations

Dit hoofdstuk bevat land - en regiospecifieke kennisgevingen over het milieu en informatie over 
normen. Sommige van deze voorschriften gelden mogelijk niet voor uw product.

Recyclen van elektronische hardware, verpakkingen en 
accu's

Klanten worden door HP aanbevolen om gebruikte electronische hardware, originele verpakkingen 
van HP-inktpatronen en oplaadbare batterijen te recyclen. Ga naar http://www.hp.com/recycle voor 
meer informatie over recyclingprogramma's.

Voor informatie over het recyclen van het product in Japan, raadpleegt u http://www.hp.com/jp/
hardwarerecycle/.

Afvoeren van afgedankte apparatuur door gebruikers
Dit symbool betekent dat het product niet mag worden gedeponeerd bij het overige huishoudelijke afval. 
Bescherm de gezondheid en het milieu door afgedankte apparatuur in te leveren bij een hiervoor 
bestemd inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Neem 
voor meer informatie contact op met uw gemeentereinigingsdienst of ga naar http://www.hp.com/
recycle.

Afvoeren van alkalinebatterijen voor Brazilië

Não descarte o 
produto eletrônico 
em lixo comum

Este produto eletroeletrônico e seus componentes não devem ser descartados no lixo comum, pois 
embora estejam em conformidade com padrões mundiais de restrição a substâncias nocivas, podem 
conter, ainda que em quantidades mínimas, substâncias impactantes ao meio ambiente. Ao final da 
vida útil deste produto, o usuário deverá entregá-lo à HP. A não observância dessa orientação 
sujeitará o infrator às sanções previstas em lei. Após o uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP 
deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada pela 
HP.

Para maiores informações, inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse: http://www.hp.com.br/
reciclar

Recycling van hardware in Brazilië
Este produto eletroeletrônico e seus componentes não devem ser descartados no lixo comum, pois 
embora estejam em conformidade com padrões mundiais de restrição a substâncias nocivas, podem 
conter, ainda que em quantidades mínimas, substâncias impactantes ao meio ambiente. Ao final da 
vida útil deste produto, o usuário deverá entregá-lo à HP. A não observância dessa orientação 
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Não descarte o 
produto eletrônico 
em lixo comum

sujeitará o infrator às sanções previstas em lei. Após o uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP 
deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada pela 
HP.

Para maiores informações, inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse: http://www.hp.com.br/
reciclar

ENERGY STAR®-keurmerk (alleen bepaalde modellen)
ENERGY STAR is een vrijwillig programma van het Amerikaanse U.S. Environmental Protection 
Agency (EPA) dat bedrijven en personen helpt om geld te besparen en ons klimaat te beschermen 
door zuinig om te springen met energie. Producten die het ENERGY STAR-keurmerk voeren, 
voorkomen emissies van broeikasgassen door te voldoen aan strikte energiezuinigheidscriteria die 
zijn opgesteld door het U.S. Environmental Protection Agency. Als ENERGY STAR Partner heeft HP 
bepaald dat de producten met het ENERGY STAR-logo voldoen aan de Amerikaanse EPA-normen 
conform de toepasselijke ENERGY STAR-richtlijnen voor energiebesparing.  Het volgende logo staat 
op alle computers die het ENERGY STAR-keurmerk dragen:

Een belangrijk vereiste van ENERGY STAR voor computerproducten is energiebeheer waarmee het 
energieverbruik aanzienlijk wordt verminderd als het product niet in gebruik is. Met energiebeheer 
kan een computer, na een vastgestelde periode van inactiviteit, automatisch naar een 
energiebesparende 'slaapstand' of andere energiebesparende modus schakelen. De 
energiebeheervoorzieningen zijn als volgt vooraf ingesteld wanneer de computer op netvoeding 
werkt:

Computertype Tijd voor het activeren van 
de monitorslaapstand

Tijd voor het activeren van 
de computerslaapstand 
(minuten)

Opstarten vanuit de 
slaapmodus

Desktopcomputers, 
geïntegreerde 
desktopcomputers, 
werkstations

De slaapstand activeren na 
<= 15 minuten (kan per 
model verschillen)

De slaapstand activeren na 
<= 30 minuten (kan per 
model verschillen)

De slaapstand van het 
product wordt beëindigd door 
een interactie van de 
gebruiker met elk 
invoerapparaat, waaronder 
de muis of het toetsenbord.

Als Wake-op-Lan (WOL) is 
ingeschakeld, kan het 
systeem uit de slaapstand 
komen als reactie op een 
netwerksignaal.

Thin clients De slaapstand activeren na 
<= 15 minuten (kan per 
model verschillen)

De slaapstand activeren na 
<= 30 minuten wanneer de 
slaapstand wordt 
ondersteund door het 
besturingssysteem (kan per 
model verschillen)

Wanneer de slaapstand 
wordt ondersteund door het 
besturingssysteem, wordt de 
slaapstand beëindigd door 
een interactie van de 
gebruiker met elk 
invoerapparaat, waaronder 
de muis of het toetsenbord.

Als Wake-op-Lan (WOL) is 
ingeschakeld, kan het 
systeem uit de slaapstand 
komen als reactie op een 
netwerksignaal.
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De slaapstand wordt beëindigd als u op de aan-uitknop of slaapstandknop drukt. Als de functie Wake 
On LAN (WOL) is ingeschakeld, kan de slaapstand ook worden beëindigd als reactie op een 
netwerksignaal.

Aanvullende informatie over de potentiële energiebesparing en financiële besparingen van de 
energiebeheervoorziening vindt u op de website EPA ENERGY STAR Power Management op 
http://www.energystar.gov/powermanagement.

Meer informatie over het ENERGY STAR-programma en de voordelen voor het milieu zijn 
beschikbaar op de website EPA ENERGY STAR op http://www.energystar.gov.

ENERGY STAR en het ENERGY STAR-logo zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn 
van de U.S. Environmental Protection Agency.

Chemische stoffen
HP doet er alles aan om klanten informatie te verschaffen over de chemische stoffen in onze 
producten, om zo te voldoen aan juridische vereisten als REACH (EG-richtlijn nr. 1907/2006 van het 
Europese Parlement en de Raad). Een rapport met chemische informatie over dit product is 
beschikbaar op http://www.hp.com/go/reach.

Opmerking betreffende kwik
Deze overeenkomst is van toepassing op de All-in-One-computers met ingebouwde 
beeldschermvensters die geen LED-achtergrondverlichting gebruiken.

Dit HP product kan het volgende materiaal bevatten dat mogelijk speciale behandeling vereist aan 
het einde van de levensduur:

● Kwik in de fluorescerende lamp in het lcd-scherm

Voor het afvoeren van kwik gelden mogelijk richtlijnen in verband met de bescherming van het milieu. 
Neem contact op met de lokale instanties of de EIA (Electronic Industries Alliance) 
(http://www.eiae.org) voor meer informatie over afvoeren en recyclen.

Perchloraatmateriaal–mogelijk is een speciale behandeling 
van toepassing

De realtime-klokbatterij van de computer kan perchloraat bevatten, waarvoor bij recycling of 
verwijdering in Californië een speciale behandeling vereist kan zijn. Zie http://www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate/.
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Milieukennisgevingen China

Chinees pc-energielabel
In overeenstemming met “De verordening van de implementatie van het Chinese energielabel voor 
microcomputers” (CEL-30) heeft deze microcomputer een energie-efficiencylabel. De energie-
efficiencyclassificatie, het TEC (standaardenergieverbruik), en de productcategorieën op het label 
worden bepaald en berekend volgens de standaard GB28380-in 2012.

1. Energie-efficiencyclassificaties

De classificatie wordt vastgesteld door de standaard met de berekening van een 
basisverbruiksniveau aangevuld door de som van extra verbruik door aanvullende componenten 
zoals werkgeheugen en een grafische kaart. Voor producten van elke classificatie mag de TEC 
niet hoger zijn dan de waarde in de volgende tabel:

Producttype TEC (kilowattuur)

  Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3

Desktop-microcomputer, AIO Categorie A 98.0+∑Efa 148.0+∑Efa 198.0+∑Efa

 Categorie B 125.0+∑Efa 175.0+∑Efa 225.0+∑Efa

 Categorie C 159.0+∑Efa 209.0+∑Efa 259.0+∑Efa

 Categorie D 184.0+∑Efa 234.0+∑Efa 284.0+∑Efa

Draagbare computer Categorie A 20.0+∑Efa 35.0+∑Efa 45.0+∑Efa

Categorie B 26.0+∑Efa 45.0+∑Efa 65.0+∑Efa
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Producttype TEC (kilowattuur)

Categorie C 54.5+∑Efa 75.0+∑Efa 123.5+∑Efa

OPMERKING: ∑Efa is de som van de vermogensfactor van de extra functies van het product.

2. Standaardenergieverbruik

De aanduiding van het energieverbruik op dit label vertegenwoordigt de gegevens die zijn 
gemeten bij de representatieve configuratie die alle configuraties in de registratie-eenheid omvat 
die volgens CEL-30 is geselecteerd. Het werkelijke energieverbruik van deze specifieke 
microcomputer is dus mogelijk niet gelijk aan de TEC-gegevens op het label.

3. Productcategorie

De productcategorie wordt bepaald door de standaard volgens de configuratie van de 
microcomputer. De indeling in categorieën van producten voldoet aan de voorschriften in de 
volgende tabel:

Producttype Configuratiebeschrijving

 Desktop-microcomputer, AIO Draagbare computer

Categorie A De desktop-microcomputer en AIO 
waarvan de configuratie buiten categorie 
B, C en D valt

De draagbare computer waarvan 
configuratie buiten categorie B en C valt

Categorie B 2 fysieke CPU-kernen, en 
systeemgeheugen van niet minder dan 2 
GB

Een afzonderlijke GPU

Categorie C Meer dan 2 fysieke CPU-kernen, met 
minimaal een van de volgende kenmerken:

1. Systeemgeheugen van niet minder 
dan 2 GB

2. Een afzonderlijke GPU

Het product met een aantal fysieke CPU-
kernen van niet minder dan 2, 
systeemgeheugen van niet minder dan 2 
GB, een afzonderlijke GPU met een 
framebufferbreedte van niet minder dan 
128 bits.

Categorie D Niet minder dan 4 fysieke CPU-kernen, 
met ten minste één van de volgende 
kenmerken:

1. Systeemgeheugen van niet minder 
dan 4 GB

2. Een afzonderlijke GPU met een 
framebufferbreedte van niet minder 
dan 128 bits

 

Raadpleeg standaard GB28380-2012 voor meer informatie over de specificaties.
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Beperking van gevaarlijke stoffen China (RoHS)
De tabel met gevaarlijke substanties/elementen en hun inhoud

Zoals vereist door de beheermethoden van China voor het controleren van vervuiling door elektrische 
informatieproducten

 Gevaarlijke substanties en elementen

Naam onderdeel
Lood 
(Pb) Kwik (Hg)

Cadmium 
(Cd)

Zeswaardig 
chroom 
(Cr(VI))

Polybrominaat-
biphenylen (PBB)

Polybrominaat-
diphenylethers 

(PBDE)

Accu X O O O O O

Kabels X O O O O O

Camera X O O O O O

Chassis/Overig X O O O O O

Flash-
geheugenkaartlezer

X O O O O O

Diskettestation X O O O O O

Harde schijf X O O O O O

Hoofdtelefoon X O O O O O

I/O PCA's X O O O O O

Toetsenbord X O O O O O

Lcd-paneel (Liquid 
Crystal Display)

X O O O O O

Media (cd/dvd/diskette) O O O O O O

Geheugen X O O O O O

Moederbord, processor, 
warmte-opvangers

X O O O O O

Muis X O O O O O

Optische harde schijf X O O O O O

Optioneel 
dockingapparaat

X O O O O O

Stroomadapter X O O O O O

Voeding X O O O O O

Afstandsbediening X O O O O O

Smart card/Java™ card-
lezer

X O O O O O

Luidsprekers, extern X O O O O O

TV-tuner X O O O O O
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 Gevaarlijke substanties en elementen

Naam onderdeel
Lood 
(Pb) Kwik (Hg)

Cadmium 
(Cd)

Zeswaardig 
chroom 
(Cr(VI))

Polybrominaat-
biphenylen (PBB)

Polybrominaat-
diphenylethers 

(PBDE)

USB-flash-
geheugenstation

X O O O O O

USB-hub X O O O O O

Webcamera X O O O O O

Draadloze ontvanger X O O O O O

Draadloze kaarten X O O O O O

Dit formulier is opgesteld in overeenstemming met de voorzieningen van SJ/T 11364.

O: Geeft aan dat de inhoud van genoemde gevaarlijke substanties in alle homogene materialen in het onderdeel binnen de 
limieten vallen die zijn vereist in GB/T 26572.

X: Geeft aan dat de inhoud van genoemde gevaarlijke substanties de grenzen overschrijdt in GB/T 26572 in ten minste één 
homogeneen materiaal in het onderdeel.

Alle onderdelen die in deze tabel met een 'X' zijn aangegeven, voldoen aan de Europese RoHS-wetgeving.

OPMERKING: De markering gebruiksperiode milieubescherming waarnaar is verwezen, is bepaald overeenkomstig 
normale bedieningsomstandigheden van het product, zoals temperatuur en luchtvochtigheid.
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Beperking van gevaarlijke stoffen India (RoHS)
Dit product voldoet aan de “India-regel voor elektronisch afval (beheer en verwerking) 2011” en 
verbiedt het gebruik van lood, kwik, zeswaardig chroom, polybroombifenylen of 
polybroomdifenylethers in concentraties van meer dan 0,1 gewicht % en 0,01 gewicht % voor 
cadmium, behalve voor de uitzonderingen die in bijlage 2 van de regel bepaald zijn.

Informatie voor de verordening (EU) nr. 1275/2008 van de 
commissie

Voor gegevens over het energieverbruik van het product, ook wanneer het netwerkapparaat in stand-
bystand staat waarbij alle bekabelde netwerkpoorten en draadloze apparaten zijn aangesloten, gaat 
u naar sectie P14 "Aanvullende informatie" in de IT ECO-verklaring van het product op 
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html.

Schakel een draadloos netwerk in en uit aan de hand van de instructies in de gebruikershandleiding 
van het apparaat of in het besturingssysteem, indien van toepassing. Informatie is ook beschikbaar 
op http://www.hp.com/support.
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IT ECO-aanduidingen
Desktop-pc's en thin clients

http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html?
jumpid=reg_R1002_USEN

Werkstations

http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecoworkstatio.html

Beperking van gevaarlijke stoffen Japan (RoHS)

A Japanese regulatory requirement, defined by specification JIS C 0950, 2008, mandates that 
manufacturers provide Material Content Declarations for certain categories of electronic products 
offered for sale after July 1, 2006.

To view the JIS C 0950 material declaration for this product, visit http://www.hp.com/go/jisc0950.

Mehiški zakon o uporabi trajnostne energije
Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía de México

Se ha etiquetado este producto en conformidad con la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de 
la Energía de México, que requiere la divulgación del consumo de energía del modo de uso normal 
(modo inactivo) y del modo de espera. Su producto es una de las muchas configuraciones de esta 
familia de modelos; el consumo de energía del modo inactivo de su configuración específica puede 
diferir de la información de la etiqueta. El consumo real de energía de su producto puede ser mayor o 
menor que el valor informado en la etiqueta de energía de producto para México a causa de factores 
como la configuración (componentes y módulos seleccionados) y el uso (tareas que se están 
efectuando, software instalado y en ejecución, etc.).

OPMERKING: Esta ley no es aplicable a los workstations.

This product has been labeled in compliance with the Mexico Sustainable Energy Use Law requiring 
disclosure of power consumption in the normal use (idle mode) and standby modes. Your product is 
one of many configurations in this model family; the idle mode power consumption of your specific 
configuration may vary from the information on the label. Actual power consumption of your product 
may be higher or lower than the value reported on the Mexico product energy label due to factors 
such as configuration (components and modules chosen) and usage (tasks being performed, 
software installed and running, etc.).

OPMERKING: Workstations are not labeled because the law is not applicable to the workstation 
product category.

EEE voorschrift voor Turkije
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http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html?jumpid=reg_R1002_USEN
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html?jumpid=reg_R1002_USEN
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecoworkstatio.html
http://www.hp.com/go/jisc0950


Omejevanje uporabe nekaterih nevarnih snovi (RoHS) za 
Ukrajino

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, approved by the Resolution 
of Cabinet of Ministry of Ukraine as of December 3, 2008 № 1057, in terms of restrictions for the use 
of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.
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TCO Certified Edge certificering
Dit gedeelte is alleen van toepassing op producten met het logo van TCO Certified Edge.
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