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Custom Solution for Dell™ by Ergotron

Dell Compact Charging Cart - 36 Devices

011HY3A00011HY3A00
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Ga voor service naar www.ergotron.com/Dell
of naar www.dell.com/support

De Dell Compact Charging Cart vervoert, beveiligt en 

laadt 36 notebooks, bedoeld voor gebruik in instellingen, 

chromebooks, ultrabooks of tablets.

Model:
ERGITD-015
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Opties en specifi caties
1. Afsluitbare voordeuren

2. Afsluitbare achterdeur

3. Afsluitbare voor- en achterdeur 

Grendel met hangslotbeugel

4. Twee aansluitingen voor externe voeding

5. Netschakelaar met 

indicatielampje

6. Opgerold snoer met afneembaar 

netsnoer

7. Ergonomische greep

8. In twee richtingen remmende 

draaiwielen (blauwe tab)

9. Twee draaiwielen met rem

10. Afneembare apparaatscheiders met 

kabelgeleiders

11. Planken met hoogte-instelling

12. Middenpaneel met stopcontacten 

en doorvoeropeningen voor snoeren

13. Opslagladen voor voedingsadapters

14. Bovenplank met hoge rand van 0,6 cm

15. Hoekbumpers

Lijst meegeleverde artikelen:

Shelf labels (1-40)
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Installeren en aan de slag

Voordeuren ontsluiten en openen.

Achterdeur openen.

a. Met sleutel ontsluiten.
b. Greep optillen.
c. Greep rechtsom draaien.
d. Deur openen.

a. Met sleutel ontsluiten.
b. Greep optillen.
c. Greep rechtsom draaien.
d. Deuren openen.
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a. Apparaatkabels in scheidingen geleiden.
b. Adapters door wagentje routeren naar achterkant van wagentje en in stopcontacten steken.

a. Apparaat in scheiding steken.
b. Stroomsnoer in apparaat steken.

Adapters en gebundelde snoeren op adapterplanken opbergen.

Installeren en aan de slag
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Scheidingen verwijdert u zo

Scheidingen vervangt u zo

a. Stroomsnoer in basis van wagentje en in wandstopcontact steken.
b. Aan-/uitknop indrukken om de stroom in te schakelen.

Installeren en aan de slag
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De plankhoogte stelt u zo in
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CN-0PVF4X-ERD00-XXX-####

-29 °C
-20 °F

  60 °C
140 °F

Relative
Humidity 

Range
5-95% rH

  0 °C
32 °F

  30 °C
 86 °F

10-90% rH
Relative

Humidity 
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Onderhoud en garantie

OPMERKING: Als u contact opneemt met de klantendienst, 

geef dan het serienummer door dat zich boven de externe 

kabelbeheerbak bevindt.

Het serienummer is 

vereist als u gebruik wilt 

maken van uw recht op 

garantie.

Voeding

230~,10 A 50 Hz

Fysieke afmetingen

Hoogte: 106 cm 

Lengte: 73 cm 

Breedte: 64 cm 

Gewicht (zonder mobiele apparaten): 80 kg 

Draagvermogen:

Bovenblad: 11,3 kg 

Planken (boven, midden, onder): 27,2 kg 

Adapterplanken: 5,4 kg

Punttest/hoek: 10 graden

Over het algemeen compatibel met de meeste apparaten met 

schermen van 33 cm en sommige apparaten met schermen van 

35,5 cm.

  Milieu

Temperatuurbereik:

In bedrijf: -0 ° tot 30 °C 

Opslag -29 ° tot 60 °C 

Relatieve vochtigheid (maximaal):

In bedrijf: 10% - 90% (niet condenserend)

Opslag:  5% - 95% (niet condenserend)

Hoogte (maximaal): 2000 m 

Specifi caties

In bedrijf Opberging

Verhoogde omgevingstemperatuur tijdens bedrijf: het moet overwogen worden 

om het wagentje te installeren in een omgeving die compatibel is met de maximale 

omgevingstemperatuur van 30 graden C.

Ga voor service naar www.ergotron.com/Dell
of naar www.dell.com/support

Temperatuurbereik

Bereik 

relatieve 

vochtigheid

Bereik 

relatieve 

vochtigheid

Temperatuurbereik
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Gids voor probleemoplossing

De witte aan-/uitschakelaar knippert. Wat betekent dat?

Er is sprake van een overstroomconditie die niet kan worden opgelost. Stroomtoevoer naar de apparaten is afgesloten. Een 

overstroomconditie kan betekenen dat er een defect apparaat is geïnstalleerd of dat iets wat in een extern stopcontact is 

gestoken teveel stroom veroorzaakt. Om dit te corrigeren, moet u de oorzaak van de overstroomconditie verwijderen, daarna 

de stekker uit de muur trekken en weer terugsteken of de aan-/uitschakelaar UIT en daarna weer AAN zetten om te resetten. Als 

u niet kunt bepalen welk apparaat er verantwoordelijk is voor de overstroomconditie, maak dan de stekkers van alle apparaten 

los, schakel het wagentje in en steek de stekkers van de apparaten er een voor een weer in om te bepalen welk apparaat de 

overstroomconditie veroorzaakt.

Als ik de stekker van de unit in het stopcontact steek, wordt de zekering uitgeschakeld. Help!

De wagentjes zijn ontworpen voor gebruik op een circuit van 10 ampère. Als u andere apparaten op hetzelfde circuit hebt 

aangesloten, kunt u het overbelasten. Laat een gekwalifi ceerde elektromonteur controleren of er voldoende vermogen 

aanwezig is.

Hoe laat ik het wagentje gemakkelijker sturen?

Dit wagentje heeft in twee richtingen blokkeerbare draaiwielen om het wagentje gemakkelijker bestuurbaar te maken.  Hoe?  

In twee richtingen blokkeerbare draaiwielen draaien niet heen en weer: ze blokkeren de richting van de wielen zodat ze in 

een rechte lijn draaien.  Druk op de blauwe tabs van deze wielen (die zich onder de greep bevinden) als u het wagentje meer 

dan een meter moet verplaatsen. Als u binnen nauwe ruimten moet manoeuvreren, laat dan de tabs los zodat de draaiwielen 

kunnen draaien.

Deze symbolen waarschuwen gebruikers 
voor een veiligheidsomstandigheid 
waaraan aandacht besteed moet worden. 
Alle gebruikers moeten het belang van 
de volgende Veiligheidsgevaren kunnen 
herkennen en begrijpen als zij daarmee 
geconfronteerd worden op het product 
of in de documentatie.   Kinderen die de 
Veiligheidswaarschuwingen niet kunnen 
herkennen en niet op de juiste wijze 
daarop kunnen reageren mogen dit 
product niet gebruiken zonder toezicht van 
volwassenen!

Overzicht symbolen 

voor gevaren
Symbool Woordsignaal Gevarenniveau

LET OP
EEN OPMERKING geeft aan dat er belan-
grijke informatie is die u helpt dit product 
beter te gebruiken.

VOORZICHTIG
VOORZICHTIG geeft aan dat er mogelijke 
schade kan ontstaan aan de hardware of 
verlies van data en vertelt u hoe het probl-
eem te vermijden.

WAARSCHUWING
Een WAARSCHUWING geeft aan dat er 
een kans is op beschadiging van appa-
ratuur, verwonding van een persoon, of een 
dodelijk ongeluk.

ELEKTRISCH
Elektrisch geeft een kans op een elektrisch 
gevaar aan, dat – als het niet vermeden 
wordt – verwonding van een persoon, brand 
en/of overlijden tot gevolg kan hebben.



9 of 13777-24-069-E-00 rev. C • 07/18

N
E

D
E

R
L

A
N

D
S

  OPGELET:  Volg alle veiligheidsmaatregelen met 

betrekking tot het gebruik en onderhoud die vermeld zijn 

in deze naslaggids! Nalaten deze veiligheidsmaatregelen 

na te leven kan leiden tot letsel of tot beschadiging van de 

apparatuur.

  OPGELET:  Gebruik geen tv/monitor bovenop het 

wagentje.

  OPGELET:  Deze apparatuur is niet voorzien van een aan-/

uitschakelaar; de enige stroomaansluiting is het netsnoer. 

Daarom moet het stopcontact gemakkelijk te bereiken zijn en 

moet het vlak bij de apparatuur geïnstalleerd zijn. 

  WAARSCHUWING – de dood of ernstig letsel kan 

het gevolg zijn als kinderen op meubilair met audio- en/of 

videoapparatuur klimmen. Een afstandsbediening of speelgoed 

dat op het meubilair is geplaatst, kan een kind aanmoedigen om 

op het meubilair te klimmen waardoor het kan omvallen en op 

het kind kan terechtkomen.

  WAARSCHUWING – het verplaatsen van audio- en/of 

videoapparatuur naar meubilair dat niet specifi ek is ontworpen 

voor de ondersteuning van audio- en/of videoapparatuur kan 

de dood of ernstig letsel ten gevolge hebben als het meubilair 

instort of over een kind heen valt.

Er zijn specifi eke risico’s verbonden aan het gebruik van apparatuur met elektriciteitssnoeren. Wees hiermee voorzichtig en wees 

bewust van de risico’s als er kinderen in de buurt van het wagentje zijn.

    WAARSCHUWING: Het niet-volgen van de volgende informatie over de elektrische veiligheid kan resulteren in brand of 

dood door elektrische schokken.

    Elektrisch: Elektrische snoeren kunnen gevaarlijk zijn. Verkeerd gebruik kan brand of dood door elektrische schokken 

veroorzaken. 

• Controleer elektrische snoeren grondig elke keer voordat u ze gebruikt.

• Gebruik geen beschadigde snoeren.

• Steek de stekker volledig in het stopcontact. 

• Houd de stekker vast om het snoer uit het stopcontact te halen. 

• Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen. 

• Gebruik niet te veel kracht om verbindingen te maken.

• Gebruik voor dit wagentje alleen voedingsadapters van Dell die worden meegeleverd met de Dell-systemen.

• Steek het snoer niet in een verlengsnoer.

• Verwijder metalen tanden of pennen van een snoer niet en buig of verander ze niet.

• Rijd niet met voorwerpen over het snoer, sleep ze er niet over en plaats ze er niet op.

• Loop niet op het snoer.

• Vermijd oververhitting. Rol het snoer uit en bedek het niet met materialen.

• Voer het snoer niet door deuropeningen, gaten in plafonds, muren of vloeren.

    Elektrisch: Houd het wagentje uit de buurt van water. 

• Niet gebruiken als het product nat is.

• Plaats het wagentje niet in de buurt van brandbare vloeistoff en of gassen. 

Elektrische veiligheid van de apparatuur

  GEVAAR!
Gevaar voor elektrische schokken!

GEVAAR! Elektrische snoeren kunnen gevaarlijk zijn. 
Verkeerd gebruik kan brand of dood door elektrische 
schokken veroorzaken.
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    WAARSCHUWING:  Het niet volgen van de volgende veiligheidswaarschuwingen kan ernstig persoonlijk letsel of schade 

aan de apparatuur ten gevolge hebben.

Controleer regelmatig op schade, vuil en puin. Alle geverfde en plastic onderdelen die voor het wagentje zijn gebruikt, 

kunnen gereinigd worden met de meest voorkomende verdunde, niet-schurende oplossingen zoals kwarternaire 

ammoniaksamenstellingen, ammoniakenzymereinigingsmiddelen, bleekwater of alcoholoplossingen. Het is aanbevolen om 

elk reinigingsmiddel te testen op een klein onopvallend oppervlak om ervoor te zorgen dat het geen schade aanbrengt aan het 

oppervlak van het wagentje.

     • Markeringen van blijvende markers, whiteboardmarkers en pennen kunnen worden verwijderd met isopropylalcohol van 91% 

en een zachte doek.

     • Jodiumvlekken kunnen worden verwijderd met de meest gebruikte reinigingsmiddelen en een zachte doek.

     • Gebruik geen staalwol of andere schurende materialen die de afwerking van het oppervlak kunnen aantasten.

    Elektrisch: Om de kans op elektrische schokken te vermijden mag u geen elektrische componenten blootstellen aan 

water, reinigingsmiddelen of andere mogelijk corroderende vloeistoff en of substanties.

  Elektrisch: Dompel het wagentje of de onderdelen ervan niet onder in vloeistof of laat geen vloeistof in het wagentje 

stromen. Veeg alle reinigingsmiddelen direct met een vochtige doek van het oppervlak. Droog het oppervlak grondig na het 

schoonmaken.

  Elektrisch: Gebruik geen brandbare reinigingsmiddelen op het oppervlak van het wagentje.

  OPGELET: Aanpassingen, reparaties, vervanging - probeer NIET om onderdelen van het wagentje aan te passen, te 

repareren of te vervangen, behalve wanneer u daartoe opdracht hebt gekregen via door Ergotron goedgekeurde documentatie 

(zoals installatieaanwijzingen). Alleen Ergotron, Inc. of een door Ergotron gecertifi ceerd bedrijf mag onderdelen van het wagentje 

aanpassen, repareren of vervangen. Gebruik het wagentje niet als er een onderdeel ontbreekt of beschadigd is. Neem direct 

contact op met Ergotron om een vervangingsonderdeel te bestellen.

  OPGELET: Draaiwielen - controleer de draaiwielen regelmatig om ervoor te zorgen dat ze schoon en vrij zijn van puin dat 

soepele bewegingen niet mogelijk maakt. Verplaats het wagentje niet over ongelijkmatige, vuile of beschadigde oppervlakken. 

  OPGELET: Klantapparatuur - zorg ervoor dat de apparatuur in evenwicht staat en veilig op het wagentje is bevestigd. Neem 

contact op met Ergotron voor informatie over het verplaatsen van de onderdelen van het wagentje.

  OPGELET: Veranderingen of wijzigingen die niet uitdrukkelijk door Ergotron goedgekeurd zijn, kunnen de machtiging van 

de gebruiker voor het gebruik van de apparatuur ongeldig maken.

Reiniging en onderhoud
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Aanbevelingen voor veilig gebruik

Aan het gebruik van het wagentje tijdens het verplaatsen of stationair gebruik (voor opladen of opslag) zijn er specifi eke risico‘s 

verbonden.  Wees hiermee voorzichtig en wees bewust van de risico’s als er kinderen in de buurt van het wagentje zijn.

    WAARSCHUWING: Het niet opvolgen van de volgende veiligheidswaarschuwingen voor het gebruik van het wagentje 

kan ernstig persoonlijk letsel of schade aan de apparatuur ten gevolge hebben.

Alleen volwassenen mogen dit wagentje verplaatsen.

• Laat niemand op het wagentje zitten, staan of klimmen. 

• Til het wagentje niet op van de grond.

• Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Om oververhitting te voorkomen moet u ten minste een vrije ruimte van 127 mm rond 

de ventilatieopeningen vrijhouden.

Het wagentje is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.

• Gebruik het wagentje niet om andere apparatuur in op te bergen of mee te vervoeren dan die die in deze gids is aangegeven. 

• Gebruik het wagentje niet voor de opslag van vloeistoff en of reinigingsmiddelen.

• Plaats geen zware voorwerpen op het oppervlak of de plank van het wagentje.  

- Het maximale draagvermogen van het bovenvlak is 11,4 kg. 

- Het maximale draagvermogen van elke apparaatplank is 27,2 kg.

- Het maximale draagvermogen van elke adapterplank is 5,4 kg.

Het wagentje verplaatsen

• Voordat u het wagentje verplaatst:

1. Trek de stekker van het netsnoer uit de wand.

2. Zorg ervoor dat het snoer opgerold en vastgezet is.

3. Sluit en vergrendel de deuren.

4. Verwijder voorwerpen van het bovenste werkvlak.

5. Ontgrendel de voorste draaiwielen.

• Duw het wagentje (trek er niet aan) voor een optimale manoeuvreerbaarheid en om spierspanningen te voorkomen.

• Verplaats het wagentje niet over ruwe, oneff en of onregelmatige oppervlakken zoals grind.

Het wagentje parkeren

Volg deze beveiligingswaarschuwingen wanneer het wagentje stil staat:

• Parkeer het wagentje niet op plaatsen waar er veel verkeer langskomt.

• Voer snoeren niet door deuropeningen, gaten in plafonds, muren of vloeren.

• Voer snoeren niet door gangen, klaslokalen of andere gebieden waar erop kan worden gestapt.

• Laat het wagentje niet zonder toezicht achter in gebieden waar kinderen er toegang tot hebben.

• Houd de wagendeuren gesloten en vergrendeld als het wagentje zonder toezicht staat of geparkeerd is om op te laden of op 

te bergen.

• Houd de voorste draaiwielen van het wagentje op de rem als hij zonder toezicht achterblijft.
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Waste Electrical and Electronic Equipment 

(WEEE) Directive

This label indicates that this product should not 
be disposed of with household waste. It should be 
deposited at an appropriate facility to enable 
recovery and recycling. For information on how 
to recycle this product in your country, please 

visit: Dell.com/recycle.

   
  (WEEE)

Òîçè åòèêåò îçíà÷àâà, ÷å òîçè ïðîäóêò íå áèâà äà ñå 
èçõâúðëÿ çàåäíî ñ äîìàêèíñêèòå îòïàäúöè. Òîé òðÿáâà 
äà áúäå èçõâúðëåí íà ïîäõîäÿùî ìÿñòî, çà äà ñå 
ïîçâîëè âúçñòàíîâÿâàíåòî èëè ðåöèêëèðàíåòî ìó. 
Çà èíôîðìàöèÿ îòíîñíî îòãîâîðíîñòòà çà ðåöèêëèðàíå 

íà òîçè ïðîäóêò âúâ âàøàòà ñòðàíà, ìîëÿïîñåòåòå:  
Dell.com/recycle .

Směrnice WEEE (Waste Electrical and 

Electronic Equipment)

Tento štítek označuje, že tento produkt nesmí být 
likvidován s domovním odpadem. Musí být předán 
specializované sběrně pro recyklaci a další využití. 
Pokyny o recyklaci tohoto produktu ve vaší zemi viz: 
Dell.com/recycle.

Direktiv for bortskaffelse af elektrisk og 

elektronisk udstyr (WEEE)

Denne etiket indikerer, at dette produkt ikke bør 
kasseres sammen med husholdningsaffald. Det bør 
bortskaffes ved en egnet facilitet for at muliggøre 
genbrug. For information om hvordan dette produkt 

Dell.com/recycle.

Richtlijn WEEE, Waste Electrical and 

Electronic Equipment (afdanken van 

elektrische en elektronische apparaten)

Dit label geeft aan dat dit product niet via 
huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Het 
moet gedeponeerd worden bij een daarvoor 
geschikte voorziening zodat herstel en recycling 
mogelijk zijn. Raadpleeg voor meer informatie over 

verantwoorde recycling van dit product in uw land de 
website: Dell.com/recycle.

Elektriliste ja elektrooniliste seadmete 

kasutusjärgne töötlemine (direktiiv WEEE)

Selline silt tähistab toodet, mida ei tohi pärast 
kasutust olmejäätmete hulka visata. Taoline toode 

nõuetekohaselt töödeldakse. Toote käitlemise kohta 
oma kodumaal leiate teavet aadressilt  

Dell.com/recycle.

Direktiivi sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 

(WEEE)
Tämä tarra tarkoittaa, että tuotetta ei tule hävittää 
kotitalousjätteen joukossa. Se tulee toimittaa 
asianmukaiseen paikkaan uudelleenkäyttöä tai 
kierrätystä varten. Tietoja tämän tuotteen 
kierrättämisestä eri maissa saat seuraavasta 

osoitteesta: Dell.com/recycle.

Direktiva o odlaganju električne in 

elektronske opreme (WEEE)

Ta znak označuje, da izdelek ni primeren za 
odlaganje skupaj z običajnimi gospodinjskimi 
odpadki. Odložiti ga je treba na ustreznem mestu za 

Dell.com/recycle.

Residuos de Aparatos Eléctricos 

Esta etiqueta indica que la eliminación de este 
producto no se puede hacer junto con el deshecho 
doméstico. Se debe depositar en una instalación 

Para obtener más información sobre cómo reciclar este 
producto en su país, visite el sitio web: Dell.com/recycle.

Direktiv för kassering av elektrisk och 

elektronisk utrustning (WEEE - Waste 

Electrical and Electronic Equipment)

Den här etiketten betyder att produkten inte får 

återvinningsstation. Information om hur produkten 
återvinns i ditt land finns på adressen Dell.com/

recycle. Inom EU betyder den här etiketten att produkten 
inte får slängas i hushållsavfallet. Den ska lämnas in på en 
återvinningsstation. Information om hur produkten återvinns 

Dell.com/recycle.

Waste Electrical and Electronic Equipment 

(WEEE) Yönergeleri

Bu etiket, ürünün ev elektroniği aletleri atıkları ile 

saklanması gerekir. Bu ürünün geri döşünümünün 

ziyaret edin: Dell.com/recycle. EEE Yönetmeliğine 

Kullaniminin Sinirlandirilmasina Dair Yönetmelik

Directive sur la mise au rebut des appareils 

électriques et électroniques (Waste Electrical 

Cette étiquette indique que ce produit ne doit pas 
être jeté avec les déchets ménagers. Il doit être mis 
au rebut dans un centre de dépôt spécialisé pour un 
recyclage approprié. Pour obtenir davantage 
d’informations sur le recyclage approprié de ce 

Dell.com/recycle.

Richtlinine für Abfall von elektrischen und 

elektronischen Geräten (WEEE)

Dieses Etikett weist darauf hin, dass dieses Produkt 
nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden sollte. 

abgegeben werden, um Wiedergewinnung und 
Recycling zu ermöglichen. Weitere Informationen 

über das Recyceln dieses Produkts erhalten Sie unter: 
Dell.com/recycle.

       
 )

 Dell.com/recycle.

Waste Electrical and Electronic Equipment 
(WEEE), azaz az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékaira vonatkozó irányelv

Az ilyen címkével jelölt terméket tilos háztartási 
hulladékként kezelni. Az ilyen hulladékot 

érdekében a megfelelő elfogadóhelyre kell szállítani. 

Dell.com/recycle.

Direttiva Rifiuti di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (RAEE)

Questa etichetta indica che il prodotto non deve 
essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Deve 
essere depositato in un impianto adeguato che sia 
in grado di eseguire operazioni di recupero e 
riciclaggio. Per informazioni sulle procedure di 

riciclaggio di questo prodotto nel proprio Paese, visitare: 
Dell.com/recycle.

Direktīva par elektriskajiem un 

elektroniskajiem atkritumiem
Šis apzīmējums norāda, ka produktu nedrīkst izmest 
kopā ar sadzīves atkritumiem. Tas ir jānodod 
atbilstošā savākšanas punktā, lai pareizi atjaunotu vai 
pārstrādātu. Informāciju par šī produkta pārstrādes 
iespējām jūsu valstī skatiet: Dell.com/recycle.

Direktyva dėl elektros ir elektroninės įrangos 

atliekų (Waste Electrical and Electronic 

Equipment, WEEE)

Šis ženklas rodo, kad šio gaminio negalima išmesti 
kartu su buitinėmis atliekomis. Nebenaudojamą 
gaminį reikia atiduoti į tam skirtą punktą atnaujinti 
arba perdirbti. Informacijos apie tinkamą šio gaminio 
perdirbimą jūsų šalyje rasite interneto svetainėje:  

Dell.com/recycle.

Direttiva dwar Skart magħmul minn Tagħmir 

Elettroniku u Elettriku (Waste Electrical and 

Din it-tikketta tindika li dan il-prodott m’għandux 
jintrema ma’ l-iskart domestiku. Għandu jintrema 
f’faċilità adattata fejn ikun jista’ jiġi rkuprat u riċiklat. 
Għal aktar tagħrif dwar kif għandek tirriċikla dan 

il-prodott fil-pajjiż tiegħek, jekk jogħġbok żur:  
Dell.com/recycle.

Direktivet for kassert elektrisk og elektronisk 

utstyr (WEEE)

Dette merket angir at produktet ikke skal kastes 
sammen med husholdningsavfall. Det skal leveres 

resirkulering. For informasjon om hvordan du 
resirkulerer dette produktet i ditt land, vennligst besøk:  
Dell.com/recycle.

Dyrektywa dotycząca odpadów urządzeń 

elektrycznych i elektronicznych (WEEE)

Etykieta ta oznacza, że tego produktu nie należy 
wyrzucać razem z odpadami z gospodarstwa 
domowego. Należy go przekazać do 
odpowiedniego zakładu, gdzie zostanie poddany 

odzyskowi i recyklingowi. Informacje o sposobie recyklingu 
tego produktu w poszczególnych krajach można znaleźć 
pod adresem: Dell.com/recycle.

Directiva WEEE (Waste Electrical and 

Electronic Equipment)

Esta etiqueta indica que esse produto não deve ser 
eliminado juntamente com o lixo normal. Deve ser 
depositado numa instalação apropriada para 

como reciclar este produto de forma responsável no seu 
Dell.com/recycle.

Directiva privind deşeurile provenite din 

echipamentele electrice şi electronice (WEEE)

Această etichetă indică faptul că acest produs nu 
trebuie aruncat laolată cu gunoiul menajer. El 
trebuie depozitat într-un loc special amenajat 
pentru a permite recuperarea şi reciclarea. Pentru 

informaţii privitoare la reciclarea în mod reponsabil 
Dell.com/recycle.

 
Ýòà ìàðêèðîâêà îçíà÷àåò, ÷òî äàííûé ïðîäóêò íå 
ñëåäóåò óòèëèçèðîâàòü âìåñòå ñ áûòîâûì ìóñîðîì. 
Ïðîäóêò ñëåäóåò óòèëèçèðîâàòü íà  ñïåöèàëèçèðîâàííîì 
ïðåäïðèÿòèè, ÷òîáû â  äàëüíåéøåì åãî ìîæíî áûëî 

ïåðåðàáîòàòü. Èíôîðìàöèþ î  ïðàâèëàõ óòèëèçàöèè èçäåëèÿ â 
âàøåé ñòðàíå ìîæíî ïîëó÷èòü íà âåá óçëå: Dell.com/recycle .

Smernica o odpadoch z elektrických 

Tento štítok znamená, že sa výrobok nesmie 
likvidovať ako komunálny odpad. Musí sa odovzdať 
na príslušnom mieste na obnovu alebo recykláciu. 

vašej krajine nájdete na stránke: Dell.com/recycle.

Regulatory Notices 

For additional regulatory information, see the Regulatory 
Compliance homepage on www.dell.com at the following 
location: www.dell.com/regulatory_compliance. 

N
E

D
E

R
L

A
N

D
S

Informatie over veiligheid, milieu en regelgeving



13 of 13777-24-069-E-00 rev. C • 07/18

© 2018 Ergotron, Inc. All rights reserved.

Registration, Evaluation, Authorization of 
Chemicals (REACH)
REACH is the European Union (EU) chemical substances 
regulatory framework. Information on substances of very high 
concern contained in Dell products in a concentration above 0.1 % 
weight by weight (w/ w) can be found at Dell.com/REACH.

Регламент относно регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на 
химикали (REACH)

REACH е регулаторната рамка на Европейския съюз (ЕС) за 
химически вещества. Информация за вещества с много голяма 
важност, съдържащи се в изделия на Dell в концентрация над 0,1% 
обемни процента (w/ w), може да се намери на адрес  
Dell.com/REACH.

Směrnice REACH (Registration, Evaluation, 
Authorization of Chemicals)
REACH označuje v Evropské unii (EU) regulační rámec chemických 

látek. Informace o nebezpečných látkách, které jsou ve výrobcích 

společnosti Dell obsaženy v koncentraci větší než 0,1 hmotnostních 

procent, naleznete na adrese Dell.com/REACH.

Registration, Evaluation, Authorization of 
Chemicals (REACH)
REACH er forordningsstrukturen for kemiske stoffer i den 

Europæiske Union (EU). Oplysninger om substanser, som er af stor 

bekymring, og som er indeholdt i Dell-produkter i en koncentration 

over 0,1 vægtprocent kan findes på Dell.com/REACH.

Registration, Evaluation, Authorization of 
Chemicals (REACH)
REACH is het regelgevingskader van de Europese Unie (EU) op 

het gebied van chemische stoffen. Informatie over zeer gevaarlijke 

stoffen in Dell producten in een concentratie van boven de 0,1% 

gewicht per gewicht (w/w) is te vinden op Dell.com/REACH.

Kemikaalide registreerimine, hindamine ja 
autoriseerimine (REACH)
REACH on kemikaale käsitlev Euroopa Liidu (ELi) regulatiivne 

raamistik. Teave ohtlike ainete kohta, mis sisalduvad Delli toodetes 

kontsentratsioonis üle 0,1 massiprotsendi, on saadaval aadressil 

Dell.com/REACH.

Kemikaalien rekisteröinti, arviointi ja 
lupamenettelyt (REACH)
REACH on Euroopan unionin (EU) kemiallisten aineiden puitekehys. 

Tietoja haitallisista aineista, joiden massaprosentti (w/ w) Dellin 

tuotteissa on enemmän kuin 0,1 prosenttia, on osoitteessa  

Dell.com/REACH.

Enregistrement, évaluation, autorisation des 
produits chimiques (REACH)
REACH est le programme de réglementation des produits 

chimiques dans l’Union européenne (UE). Vous trouverez 

des informations sur les substances très préoccupantes que 

contiennent les produits Dell en concentration supérieure à 0,1 % 

en poids par poids (p/p) sur Dell.com/REACH.

Registrierung, Beurteilung und Zulassung von 
Chemikalien (REACH, Registration, Evaluation, 
Authorization of Chemicals)
Die EU-Richtlinie REACH ist das Regelwerk der Europäischen 

Union für chemische Substanzen. Informationen zu bedenklichen 

Substanzen, die in Dell Produkten in einer Konzentration von mehr 

als 0,1 Gewichtsprozent (w/ w, Weight by Weight) enthalten sind, 

finden Sie unter Dell.com/REACH.

Οδηγία REACH (Καταχώριση, αξιολόγηση και 

αδειοδότηση χημικών προϊόντων)

Η οδηγία REACH είναι το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τις χημικές 
ουσίες. Πληροφορίες σχετικά με ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη 
ανησυχία και περιέχονται σε προϊόντα της Dell σε συγκέντρωση άνω 
του 0,1% κατά βάρος (κ.β.) μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Dell.com/REACH.

A vegyi anyagok regisztrálására, értékelésére, 
engedélyezésére és korlátozására vonatkozó 
szabályozás (REACH)

A REACH az Európai Unió (EU) vegyi anyagokra vonatkozó 

szabályozó keretrendszere. A Dell termékekben 0,1% feletti 

arányban található veszélyes anyagokról a következő címen találhat 

bővebb információkat: Dell.com/REACH.

Registrazione, valutazione e autorizzazione 
delle sostanze chimiche (REACH)

REACH è il quadro normativo delle sostanze chimiche dell’Unione 

Europea (UE). Le informazioni sulle sostanze estremamente 

problematiche contenute nei prodotti Dell in una concentrazione 

superiore allo 0,1% in peso per peso (p/ p) sono disponibili 

all’indirizzo Dell.com/REACH.

Ķīmisko vielu reģistrācija, vērtēšana, 
autorizācija (REACH)

REACH ir Eiropas Savienības (ES) ķīmisko vielu regulēšanas 

sistēma. Informāciju par īpaši bīstamām ķīmiskajām vielām, ko satur 

Dell produkti koncentrācijā virs 0,1% svaram uz svaru (w/w), var 

atrast vietnē Dell.com/REACH.

Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, 
autorizacija (REACH)

REACH yra Europos Sąjungos (ES) cheminių medžiagų kontrolės 

sistema. Informaciją apie didelį susirūpinimą keliančias medžiagas, 

kurių koncentracija „Dell“ produktuose pagal svorį yra didesnė nei 

0,1 % svorio (s/s), galima rasti adresu Dell.com/REACH.

Registrazzjoni, Evalwazzjoni, Awtorizzazzjoni 
ta’ Kimiċi (REACH)

REACH hu l-qafas regolatorju tal-Unjoni Ewropea (UE) għal 

sustanzi kimiċi. Informazzjoni dwar sustanzi li jikkawżaw tħassib 

kbir fi prodotti ta’ Dell f’konċentrazzjoni ta’ iżjed minn 0,1% piż b’piż 

(w/w) tista’ tinstab f’ Dell.com/REACH.

Registrering, vurdering og godkjenning av 
kjemikalier (REACH)

REACH er Den europiske union (EU)s forskriftsmessige rammeverk 

for kjemiske stoffer. Informasjon om farlige stoffer i Dell-produkter i 

en konsentrasjon over 0,1 % vektprosent (w/w) finnes på  

Dell.com/REACH.

Rozporządzenie REACH (ang. Registration, 
Evaluation, Authorization of Chemicals)
REACH jest rozporządzeniem Unii Europejskiej (UE) dotyczącym 

substancji chemicznych. Informacje na temat istotnych substancji 

obecnych w produktach Dell w stężeniu procentowym masowym 

powyżej 0,1% można znaleźć pod adresem Dell.com/REACH. 

 

REACH (Registration, Evaluation, Authorization 
of Chemicals - Registo, avaliação e autorização 
de substâncias químicas)
O REACH é o sistema regulador de substâncias químicas da 

União Europeia (UE). As informações sobre substâncias que são 

motivo de grande preocupação existentes nos produtos Dell numa 

concentração acima de 0,1 % peso por peso (p/p) podem ser 

encontradas em Dell.com/REACH.

Înregistrarea, evaluarea şi autorizarea 
substanţelor chimice (REACH)
REACH este cadrul de reglementare a substanţelor chimice în 

Uniunea Europeană (UE). Informaţii privind substanţele periculoase 

conţinute în produsele Dell în concentraţii mai mari de 0,1 % din 

greutate pot fi găsite la adresa web Dell.com/REACH.

Регламент по регистрации, оценке, разрешению 

и ограничению использования химических 

веществ (REACH)

REACH - это документ Европейского союза, регламентирующий 
использование химических веществ. Информация о веществах, 
содержащихся в продукции Dell в массовой концентрации 
более 0,1 % (работа с ними требует повышенной осторожности), 
приведена на сайте Dell.com/REACH.

Registrácia, vyhodnotenie, autorizácia 
chemikálií (REACH)
REACH je regulačný rámec chemických látok Európskej 

únie. Informácie o látkach s veľmi vysokou nebezpečnosťou 

obsiahnutých v produktoch Dell v koncentrácii vyššej ako 

0,1 hmotnostných % (w/w) môžete nájsť na adrese  

Dell.com/REACH.

Registracija, evalvacija, avtorizacija kemikalij 
(REACH)
REACH je regulativni okvir Evropske unije (EU) za kemične snovi. 

Informacije o izjemno problematičnih snoveh, ki so v izdelkih 

podjetja Dell prisotne v koncentracijah nad 0,1 % glede na maso 

(t/t), so na voljo na strani Dell.com/REACH.

Registro, evaluación y autorización de 
productos químicos (REACH)
REACH es el organismo de regulación de sustancias químicas de la 

Unión Europea (UE). La información sobre sustancias de alto riesgo 

contenidas en productos Dell en una concentración superior al 0,1% 

peso por peso (p/p) se puede encontrar en Dell.com/REACH.

REACH (Registration, Evaluation, 
Authorization of Chemicals - registrering, 
utvädering, auktorisation av kemikalier)
REACH är den europeiska unionens (EU) regelverk för kemikaliska 

ämnen. Information om angelägna ämnen i Dell-produkter med 

koncentration över 0,1 % vikt per vikt (w/w) finns på  

Dell.com/REACH.

Kimyasal Maddeleri Kaydetme, Değerlendirme 
ve Onaylama (REACH)
REACH, Avrupa Birliği’nin (AB) kimyasal maddelerle ilgili 

mevzuatıdır. Dell ürünlerinde bulunan, ağırlıkça (w/w) %0,1’in 

üzerinde yoğunluğa sahip yüksek önem arzeden maddelerle ilgili 

bilgi için: Dell.com/REACH sitesini ziyaret edin..

Οδηγία REACH (Καταχώριση, αξιολόγηση και 

αδειοδότηση χημικών προϊόντων)

Η οδηγία REACH είναι το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τις χημικές 
ουσίες. Πληροφορίες σχετικά με ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη 
ανησυχία και περιέχονται σε προϊόντα της Dell σε συγκέντρωση άνω 
του 0,1% κατά βάρος (κ.β.) μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Dell.com/REACH.

A vegyi anyagok regisztrálására, értékelésére, 
engedélyezésére és korlátozására vonatkozó 
szabályozás (REACH)

A REACH az Európai Unió (EU) vegyi anyagokra vonatkozó 

szabályozó keretrendszere. A Dell termékekben 0,1% feletti 

arányban található veszélyes anyagokról a következő címen találhat 

bővebb információkat: Dell.com/REACH.

Registrazione, valutazione e autorizzazione 
delle sostanze chimiche (REACH)

REACH è il quadro normativo delle sostanze chimiche dell’Unione 

Europea (UE). Le informazioni sulle sostanze estremamente 

problematiche contenute nei prodotti Dell in una concentrazione 

superiore allo 0,1% in peso per peso (p/ p) sono disponibili 

all’indirizzo Dell.com/REACH.

Ķīmisko vielu reģistrācija, vērtēšana, 
autorizācija (REACH)

REACH ir Eiropas Savienības (ES) ķīmisko vielu regulēšanas 

sistēma. Informāciju par īpaši bīstamām ķīmiskajām vielām, ko satur 

Dell produkti koncentrācijā virs 0,1% svaram uz svaru (w/w), var 

atrast vietnē Dell.com/REACH.

Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, 
autorizacija (REACH)

REACH yra Europos Sąjungos (ES) cheminių medžiagų kontrolės 

sistema. Informaciją apie didelį susirūpinimą keliančias medžiagas, 

kurių koncentracija „Dell“ produktuose pagal svorį yra didesnė nei 

0,1 % svorio (s/s), galima rasti adresu Dell.com/REACH.

Registrazzjoni, Evalwazzjoni, Awtorizzazzjoni 
ta’ Kimiċi (REACH)

REACH hu l-qafas regolatorju tal-Unjoni Ewropea (UE) għal 

sustanzi kimiċi. Informazzjoni dwar sustanzi li jikkawżaw tħassib 

kbir fi prodotti ta’ Dell f’konċentrazzjoni ta’ iżjed minn 0,1% piż b’piż 

(w/w) tista’ tinstab f’ Dell.com/REACH.

Registrering, vurdering og godkjenning av 
kjemikalier (REACH)

REACH er Den europiske union (EU)s forskriftsmessige rammeverk 

for kjemiske stoffer. Informasjon om farlige stoffer i Dell-produkter i 

en konsentrasjon over 0,1 % vektprosent (w/w) finnes på  

Dell.com/REACH.

Rozporządzenie REACH (ang. Registration, 
Evaluation, Authorization of Chemicals)
REACH jest rozporządzeniem Unii Europejskiej (UE) dotyczącym 

substancji chemicznych. Informacje na temat istotnych substancji 

obecnych w produktach Dell w stężeniu procentowym masowym 

powyżej 0,1% można znaleźć pod adresem Dell.com/REACH. 

 

REACH (Registration, Evaluation, Authorization 
of Chemicals - Registo, avaliação e autorização 
de substâncias químicas)
O REACH é o sistema regulador de substâncias químicas da 

União Europeia (UE). As informações sobre substâncias que são 

motivo de grande preocupação existentes nos produtos Dell numa 

concentração acima de 0,1 % peso por peso (p/p) podem ser 

encontradas em Dell.com/REACH.

Înregistrarea, evaluarea şi autorizarea 
substanţelor chimice (REACH)
REACH este cadrul de reglementare a substanţelor chimice în 

Uniunea Europeană (UE). Informaţii privind substanţele periculoase 

conţinute în produsele Dell în concentraţii mai mari de 0,1 % din 

greutate pot fi găsite la adresa web Dell.com/REACH.

Регламент по регистрации, оценке, разрешению 

и ограничению использования химических 

веществ (REACH)

REACH - это документ Европейского союза, регламентирующий 
использование химических веществ. Информация о веществах, 
содержащихся в продукции Dell в массовой концентрации 
более 0,1 % (работа с ними требует повышенной осторожности), 
приведена на сайте Dell.com/REACH.

Registrácia, vyhodnotenie, autorizácia 
chemikálií (REACH)
REACH je regulačný rámec chemických látok Európskej 

únie. Informácie o látkach s veľmi vysokou nebezpečnosťou 

obsiahnutých v produktoch Dell v koncentrácii vyššej ako 

0,1 hmotnostných % (w/w) môžete nájsť na adrese  

Dell.com/REACH.

Registracija, evalvacija, avtorizacija kemikalij 
(REACH)
REACH je regulativni okvir Evropske unije (EU) za kemične snovi. 

Informacije o izjemno problematičnih snoveh, ki so v izdelkih 

podjetja Dell prisotne v koncentracijah nad 0,1 % glede na maso 

(t/t), so na voljo na strani Dell.com/REACH.

Registro, evaluación y autorización de 
productos químicos (REACH)
REACH es el organismo de regulación de sustancias químicas de la 

Unión Europea (UE). La información sobre sustancias de alto riesgo 

contenidas en productos Dell en una concentración superior al 0,1% 

peso por peso (p/p) se puede encontrar en Dell.com/REACH.

REACH (Registration, Evaluation, 
Authorization of Chemicals - registrering, 
utvädering, auktorisation av kemikalier)
REACH är den europeiska unionens (EU) regelverk för kemikaliska 

ämnen. Information om angelägna ämnen i Dell-produkter med 

koncentration över 0,1 % vikt per vikt (w/w) finns på  

Dell.com/REACH.

Kimyasal Maddeleri Kaydetme, Değerlendirme 
ve Onaylama (REACH)
REACH, Avrupa Birliği’nin (AB) kimyasal maddelerle ilgili 

mevzuatıdır. Dell ürünlerinde bulunan, ağırlıkça (w/w) %0,1’in 

üzerinde yoğunluğa sahip yüksek önem arzeden maddelerle ilgili 

bilgi için: Dell.com/REACH sitesini ziyaret edin..
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WAARSCHUWING:

Deze apparatuur voldoet aan klasse A van CISPR32. In een woonomgeving kan deze apparatuur radiostoringen veroorzaken.

Informatie over veiligheid, milieu en regelgeving

Garantie
5 jaar voor mechanische componenten en functies, 

3 jaar voor elektrische componenten en functies 

en 1 jaar voor kabels.  Alle onderdelen van derden 

vallen onder de garantie zoals gedefi nieerd door de 

fabrikant.    

MAATOPLOSSING VOOR DELL DOOR ERGOTRON.
Ga voor service naar www.ergotron.com/Dell

of naar www.dell.com/support


