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Lees deze veiligheidsvoorschriften zorgvuldig voordat u de unit installeert of gebruikt.
Lees de documenten in de doos, en op de CD-ROM of DVD-ROM.
Beschikbaarheid van het huidige model hangt af van uw land/regio. Raadpleeg uw dealer.
Controleer het typeplaatje op de unit. Op sommige units bevindt het typeplaatje zich op de onderkant.

PNQX8117ZA

P0316AG0

Voor uw veiligheid
Ter voorkoming van ernstig of dodelijk letsel dient u dit
gedeelte zorgvuldig door te lezen voordat u de unit gebruikt. Zo verzekert u een correcte en veilige werking
van uw unit.

WAARSCHUWING
Voeding en aardaansluiting
• Gebruik geen voedingsbron die niet voldoet aan de
specificaties aangegeven op het apparaat (of op de
wisselstroomadapter). Raadpleeg uw dealer of elektriciteitsmaatschappij als u niet zeker weet wat voor
voeding uw stroomnet geeft. Zorg dat u de stopcontacten en verlengsnoeren niet overbelast. Dit kan
brand of een stroomschok veroorzaken.
• Gebruik nooit een beschadigd netsnoer of een beschadigde stekker of wisselstroomadapter. Gebruik
van beschadigde onderdelen kan leiden tot elektrische schokken, kortsluiting of brand. Neem voor een
vervanging contact op met uw dealer.
• Als de stekker van het netsnoer drie pennen heeft,
dient deze te worden aangesloten op een driepolig
stopcontact dat op de juiste wijze geaard is. Als de
stekker van het netsnoer niet in het stopcontact past,
of als er enige twijfel bestaat over of het stopcontact
geaard is, neem dan contact op met een erkende
elektricien. Probeer niet de aarding te omzeilen (bijvoorbeeld met behulp van een verloopstekker).
• Sluit het netsnoer stevig aan op het stopcontact (en
de wisselstroomadapter). Wanneer de stekker beschadigd is of het stopcontact los zit, mogen deze
niet gebruikt worden.
• Doe niets dat het netsnoer, de stekker of de wisselstroomadapter zou kunnen beschadigen. Een beschadigd net snoer of een beschadigde stekker of
wisselstroomadapter kan brand of een elektrische
schok veroorzaken. Als het netsnoer, de stekker of
de wisselstroomadapter beschadigd of gerafeld is,
neem dan contact op met uw dealer voor vervanging.
• Om de unit los te koppelen, trekt u niet aan het netsnoer maar aan de stekker. Het netsnoer kan beschadigd raken als u er hard aan trekt, en dat kan
brand of een stroomstoot veroorzaken.
• Zorg dat de unit en het netsnoer (en de wisselstroomadapter) niet in aanraking komen met spatwater, en
voorkom dat deze nat worden. Als u dat niet doet,
kan dit brand, elektrische schok of letsel veroorzaken. Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact
als ze toch nat worden en neem contact op met uw
dealer.
• Zorg dat de stekkeraansluiting stofvrij is. Stof kan de
isolatie beschadigen en brand veroorzaken. Haal de
steller van het netsnoer regelmatig uit het stopcontacten maak deze schoon met een droge doek.
• Raak de stekker nooit aan met natte handen. U loopt
dan namelijk het risico een elektrisch schok te krijgen.

2

• Maak niet langer gebruik van de unit als er rook uit
de unit komt, de unit buitensporig heet wordt, een abnormale geur verspreidt of vreemde geluiden maakt.
Deze situaties kunnen brand of een elektrische schok
veroorzaken. Schakel de unit onmiddellijk uit, trek de
stekker uit het stopcontact en neem voor service contact op met de dealer. Zorg ervoor dat er een gemakkelijk bereikbaar stopcontact in de buurt van het product aanwezig is wanneer u het gebruikt.
Veiligheidsmaatregelen
• Als vreemde voorwerpen (metaal, brandbare objecten, water of andere vloeistoffen) in de unit terechtkomen, schakel de unit dan uit en haal de stekker onmiddellijk uit het stopcontact. Neem voor onderhoud
contact op met uw dealer. Gebruik van een vervuilde
unit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
• Open geen kleppen en probeer de unit niet uit elkaar
te halen of aan te passen. Hoog voltage kan brand of
elektrische schokken veroorzaken. Neem voor onderhoud contact op met uw dealer.
• Raak de unit en de stekker tijdens onweer niet aan. U
zou namelijk een stroomstoot kunnen krijgen.
• Gebruik geen spuitbussen met brandbare inhoud om
de unit schoon te maken.
• Plaats geen kleine onderdelen waar kleine kinderen
erbij kunnen. Er bestaat het gevaar dat de rollen worden ingeslikt. Als u denkt dat ze zijn ingeslikt, neem
dan meteen contact op met een arts.
Reinigingspapier voor de rollen
• Gebruik het reinigingspapier voor de rollen niet in de
buurt van een kachel of open vuur. Het reinigingspapier voor de rollen bevat brandbare isopropylalcohol.

WAARSCHUWING
Voeding
• De unit mag alleen door middel van het bijgeleverde
netsnoer (en de wisselstroomadapter) worden aangesloten. Het bijgeleverde netsnoer (en de wisselstroomadapter) is alleen bedoeld voor gebruik met
deze unit. Gebruik het netsnoer (en de wisselstroomadapter) niet voor andere apparaten.
• Als de unit voor een langere periode niet wordt gebruikt, schakel het unit dan uit en trek de stekker van
het netsnoer uit het stopcontact.
Installatie en verplaatsing
• Plaats de unit niet op een locatie waar deze niet stabiel is of wordt blootgesteld aan sterke trillingen.
• Gebruik de unit niet wanneer een lade aan de rand
van een oppervlak hangt.

• Gebruik de laden niet als handvat wanneer u de unit
optilt.
• Zorg dat u de stekker uit het stopcontact trekt wanneer u de unit verplaatst. Als de unit wordt verplaatst
met aangesloten netsnoer kan dit leiden tot schade
aan het snoer waardoor brand of elektrische schokken kunnen ontstaan.
• Stel de unit niet bloot aan regen of vocht om brand
en elektrische schokken te voorkomen.
• Plaats de unit niet op een vochtige, hete, vette of
stoffige plaats.
• Blokkeer de luchtopeningen niet. Dit kan veroorzaken
dat de warmte wordt opgebouwd, en resulteren in
brand.
• De unit laten vallen kan letsel veroorzaken. Wees
voorzichtig als u de unit verplaatst. Als de unit zwaar
is, verplaats deze dan met twee personen. Houd de
lades of geleiders niet vast om de unit te verplaatsen.

• Zorg ervoor dat de unit is geïnstalleerd in een goed
geventileerde ruimte om de dichtheid van ozon in de
lucht niet te verhogen. Omdat ozon is zwaarder dan
lucht, is het aanbevolen dat lucht op vloerniveau
wordt geventileerd.
KV-S4085C, KV-S4065C
• Zorg bij het schoonmaken van de binnenkant van de
scanner dat u de rechte padlade (1) sluit. Als de
rechte padlade open is kunt u letsel oplopen als u het
ingekeepte gedeelte (2) aanraakt.

(2)

Veiligheidsmaatregelen
• Als de unit valt of beschadigd raakt, schakel de unit
dan uit en haal de stekker uit het stopcontact. Doet u
dit niet, dan kan dat brand of een elektrische schok
veroorzaken.
• Leg geen zware voorwerpen op de unit. De unit kan
ernstig beschadigd raken en/of lichamelijk letsel veroorzaken als de unit valt.
• Plaats geen vloeistoffen op/boven de unit. Gemorste
vloeistof in de unit kan ernstige schade veroorzaken.
• Zorg ervoor dat uw vingers niet bekneld raken bij het
sluiten van de ADF-klep. Dit kan letsel veroorzaken.
• Zorg dat u het hete oppervlak niet aanraakt. De
transportband en de scanglasplaat kunnen heet zijn
na langdurig scannen.

(1)
KV-S7097, KV-S7077, KV-S7075C
• Plaats geen gedrukte materialen met magnetische
inkt of kaarten met een magnetisch strip op de glasplaat. Er bevinden zich magneten in afdekplaat en
deze kunnen schade veroorzaken aan gegevens die
aanwezig zijn op afgedrukte materialen en kaarten
met een magnetische strip.

Reinigingspapier voor de rollen
• Zorg dat u de vloeistof van het reinigingspapier voor
de rollen met isopropylalcohol niet inademt of drinkt.
• Het reinigingspapier voor de rollen kan schadelijk zijn
voor de gevoelige huid. Gebruik beschermende
handschoenen.
Imprinter en inktcartridge (Optie)
• Demonteer de imprinter en inktcartridge niet. Als de
inkt in aanraking komt met uw ogen, spoel dan goed
met schoon water. Als u irritatie of pijn blijft voelen na
het spoelen, dient u onmiddellijk contact op te nemen
met een oogarts.
• Houd de inktcartridge buiten het bereik van kinderen.
Als een kind per ongeluk aan de inkt likt, laat het kind
dan onmiddellijk overgeven en raadpleeg uw arts
• Verbrand de inktcartridge niet.
Unit met ionisator
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Andere belangrijke informatie
Verwijdering van oude apparatuur
Alleen voor de Europese Unie en landen met
recyclingsystemen

Dit symbool op het product, de verpakking en/of bijgeleverde documenten betekent dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen.
Voor de juiste verwerking, herstel of recycling van
oude producten, dient u deze overeenkomstig de
geldende wettelijke voorschriften naar de daarvoor
aangewezen inzamelpunten te brengen.
Door de producten op de juiste wijze te verwerken
helpt u waardevolle materialen te behouden en mogelijke negatieve effecten op gezondheid en milieu te
voorkomen. Neem contact op met uw gemeente voor
meer informatie over inzamelen en recyclen.
Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming
met de nationale wetgeving.

Belangrijke veiligheidsinstructies
Wanneer u uw product gebruikt, dienen de volgende
voorzorgsmaatregelen altijd te worden opgevolgd om
brandgevaar, stroomschok en persoonlijk letsel te
voorkomen:
1. Gebruik dit product niet in de buurt van water,
bijvoorbeeld bij een badkuip, wasbak, aanrecht
of wasteil, in een vochtige kelder of bij een
zwembad.
2. Gebruik alleen een stroomkabel zoals gespecificeerd in deze handleiding.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Het internationale ENERGY STAR-programma
(Alleen voor Verenigde Staten, Canada en de
EU)

Als ENERGY STAR®-partner heeft Panasonic vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY
STAR-richtlijnen voor energie-efficiëntie.
Uitleg van grafische symbool op het typeplatje

Informatie over verwijdering in andere
landen buiten de Europese Unie

: wisselstroom
: gelijkstroom*1
*1

Alleen model met wisselstroomadapter en imprinter

Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie.
Neem wanneer u dit product wilt weggooien, contact
op met de lokale overheid of uw leverancier en vraag
wat de juiste verwijderingsmethode is.

(For EU only)
Panasonic Corporation
Website: http://www.panasonic.com

