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Lees deze handleiding zorgvuldig en volg alle instructies om veiligheid en optimale prestaties van uw iSCC-DUO-PRO™ te 
garanderen. Lees alle waarschuwingen en aandachtspunten voordat u het product in gebruik neemt.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIGE VERWIJZING

DISCLAIMER

Hoewel elk voorzorgsmaatregel is genomen om de nauwkeurigheid van deze handleiding te garanderen, neemt XUNZEL 
geen aansprakelijkheid voor fouten of omissies. De specificaties en productfunctionaliteit kunnen veranderen zonder 
aankondiging.

UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN DE GARANTIE.

De garantie is niet van toepassing onder de volgende condities:

● Schade door ongeval, nalatigheid, misbruik of onjuist gebruik.

● Zonne-energie stromen die de nominale waarden van het product overschrijden.

● Onbevoegde wijziging aan het product of poging tot reparatie.

● Schade ontstaan tijdens verzending.

BELANGRIJK

Lees deze handleiding in zijn geheel voordat u uw iSCC-DUO-PRO™ in gebruik neemt. Verkeerd gebruik kan resulteren in 
schade aan het product en kan zorgen voor ernstig of zelfs dodelijk letsel.

DOCUMENTCODE VAN HANDLEIDING:

iSCC-DUO-PRO Rev02 XU-2303216-AH NL

Contactinformatie XUNZEL:

Email: info@xunzel.com

Web: www.xunzel.com
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1. Inleiding
Hartelijk dank voor uw aankoop van de iSCC-DUO-PRO™ laadregelaar van XUNZEL. Ontworpen met de allernieuwste, 
gebruiksvriendelijke technologieën. De iSCC-DUO-PRO™ is een geavanceerde PWM duo-accu laadregelaar voor RV's, 
caravans, boten en andere
installaties die gelijktijdig laden van twee afzonderlijke (geïsoleerde, onafhankelijke) accu’s vereisen. De laadregelaar is 
voorzien van een ingangsaansluiting voor zonne-energie en twee uitgangsaansluitingen voor accu’s. De iSCC-DUO-PRO™ 
laadt één of twee accu’s tegelijkertijd op met behulp van een geavanceerd meertraps laadalgoritme. Met zijn 
gebruiksvriendelijke ontwerp biedt dit product u een uitstekende oplaadservice voor het opladen van twee onafhankelijke 
accusystemen. Ideaal voor caravans, scheepvaart, straatverlichting, enz. Twee status-LED’s geven de voortgang van het 
opladen van elke accu en de bedrijfstoestand van de laadregelaar aan. De laad- en bedrijfsinstellingen van de laadregelaar 
worden ingesteld met behulp van een drukknop en een 7-segments display.
De iSCC-DUO-PRO™ biedt ook een aansluiting voor een afstandsdisplay (RM-DUOPRO™, optioneel). Hoewel de laadregelaar 
eenvoudig te bedienen en te gebruiken is, is het belangrijk dat u deze gebruikershandleiding zorgvuldig leest, omdat er 
wordt uitgelegd hoe u het apparaat veilig en effectief kunt gebruiken. Ook zorgt het lezen van de handleiding ervoor dat 
u alle functies optimaal kan benutten en zo uw PV-installatie kan verbeteren. Lees de instructies en voorzorgsmaatregelen 
aandachtig door en volg ze op.
2. Belangrijke veiligheidsinformatie 
De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt om potentieel gevaarlijke omstandigheden of belangrijke 
veiligheidsinstructies aan te geven.
        AWAARSCHUWING: Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan. Wees uiterst voorzichtig bij het uitvoeren van deze 
taak.
         OPGELET: Geeft een kritische procedure aan voor een veilige en correcte werking van het apparaat.
         OPMERKING: Geeft een procedure of functie aan die belangrijk is voor de veilige en juiste werking van het apparaat.

2.1. Algemene veiligheidsinformatie
• Lees alle instructies en voorzorgsmaatregelen in de handleiding voordat u met de installatie begint.
• Er bevinden zich geen door de gebruiker te repareren onderdelen in het apparaat. Demonteer het apparaat niet en 

probeer het niet te repareren.
• Installeer indien nodig externe zekeringen/onderbrekers.
• Koppel alle voedingsbronnen los van de laadregelaar voordat u deze installeert.
• Er bevinden zich geen zekeringen of onderbrekers in het apparaat. De stroom moet extern worden verwijderd.
• Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt.
• Controleer of de voedingskabels goed zijn aangesloten om overmatige verwarming door een losse aansluiting te 

voorkomen.

3. Algemene informatie
3.1. Productoverzicht en -karakteristieken
• 12V / 24V automatische detectie.
• Efficiënt PWM opladen, verlengt de levensduur van de accu’s en verbetert de prestaties van het zonne-energiesysteem.
• Laadt twee afzonderlijke accu's op. Bijvoorbeeld de startaccu en de serviceaccu van een boot of stacaravan.
• Programmeerbare laadstroomverhouding (standaardinstelling: een gelijke stroom naar beide accu's).
• Laadspanningsinstellingen voor drie accutypen.
• Gemakkelijk te configureren. Bedieningsknop, 7-segments display, 2 acculaadtoestand-LED's en 3 instellings-LED's.
• Interne temperatuursensor. Temperatuurgecompenseerd opladen.
• Beschermd tegen overstroom.
• Beschermd tegen kortsluiting.
• Beschermd tegen tegenstroom.
• Beveiligd tegen aansluiten met omgekeerde polariteit van de zonnepanelen en/of accu's.
• Ideaal voor Off-Grid en Off-Shore zonne-energie toepassingen, vooral voor toepassingen met twee onafhankelijke 

accusystemen.
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3.2. Karakteristieken

Figuur 1: Karakteristieken

1. Omgevingstemperatuursensor. Meet de omgevingstemperatuur. Wordt gebruikt voor temperatuurgecompenseerd 
opladen.

2. Bedieningsknop.
3. Acculaadtoestand-LED's. Vermeld de laadtoestand van de accu’s.
4. Instellings-LED's. De LED’s branden bij het instellen.
5. 7-segments display. Geeft bij instellen accutype, laadprioriteit en PWMschakelfrequentie (Hz) weer.
6. Poort voor optioneel afstandsdisplay (RM-DUO-PRO™)
7. Aansluitklemmen accu_2.
8. Aansluitklemmen zonnestroom.
9. Aansluitklemmen accu_1.
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4. Installatie

4.1. Algemene installatie opmerkingen
● Lees het volledige Installatie hoofdstuk voordat u met de installatie begint.
● Wees zeer voorzichtig bij het werken met accu’s. Draag oogbescherming. Zorg dat er schoon water beschikbaar is om 

eventueel contact met accuzuur te wassen en te reinigen.
● Gebruik geïsoleerd gereedschap en vermijd het plaatsen van metalen voorwerpen in de buurt van de accu’s.
● Tijdens het opladen kunnen explosieve accugassen aanwezig zijn. Zorg voor voldoende ventilatie.
● Vermijd direct zonlicht en installeer de laadregelaar niet op plaatsen waar deze in contact kan komen met water.
● Losse aansluitingen en/of gecorrodeerde draden kunnen leiden tot een hoge weerstand, deze hoge weerstand kan er 

voor zorgen dat de isolatie van de draden smelt of zelfs brand veroorzaken. Zorg voor goede verbindingen en gebruik 
kabelklemmen om kabels vast te zetten en om te voorkomen dat ze kunnen schuren in mobiele toepassingen.

● Alleen te gebruiken met loodzuur Gel, AGM of natte accu's.
● Elke accuaansluitklem moet worden aangesloten op een accu of accubank. De volgende instructies hebben betrekking 

op het verbinden met een enkele accu, maar deze verbinding kan worden gemaakt met een enkele accu of een accu 
van een accubank. Voordat u uw accu's aansluit op het apparaat, moet u er zeker van zijn dat de accu's compatibel zijn 
met het apparaat en in een goede staat verkeren. Neem bij gebrek aan dergelijke gegevens contact op met de fabrikant 
van uw accu's.

● De zonne laadcontroller is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Beschermt het tegen zonlicht
● De accu’s en de laadregelaar moeten in dezelfde ruimte worden geïnstalleerd.
● Houd er rekening mee dat alle negatieve aansluitingen van dit apparaat. gemeenschappelijk zijn en daarom hetzelfde 

elektrische potentiaal hebben. Als er aarding nodig is, doe dit dan altijd op de negatieve lijn.
● Zorg ervoor dat de kabel tussen accu en laadregelaar zo kort mogelijk is.
● Aanbevolen draaddoorsnede en -lengte voor aansluiting met accu:

        OPMERKING: Neem de aanbevelingen van de fabrikant van de accu in acht. Het wordt sterk aangeraden om een 
zekering rechtstreeks aan te sluiten op de pluspool van de accu om deze te beschermen tegen kortsluiting in de bedrading 
van de accu. De zekering moet overeenkomen met de nominale stroom van de laadregelaar: 20A.

4.2. Montage
        OPMERKING: Zorg bij de montage van de laadregelaar dat er lucht langs de achterkant van de laadregelaar kan 
stromen. Voor voldoende koeling moet boven en onder de laadregelaar een vrije ruimte van ten minste 150mm (6 inch) 
voorhanden zijn. Bij montage in een (deels) afgesloten ruimte moet voor een goede ventilatie worden gezorgd.

          WAARSCHUWING: Gevaar voor explosie! Installeer de laadregelaar nooit in een afgesloten ruimte samen met accu's! 
Installeer accu’s niet in een afgesloten ruimte waar accugassen zich kunnen ophopen.

Stap 1: Kies montagelocatie. Plaats de laadregelaar op een verticaal oppervlak waar hij beschermd is tegen direct zonlicht, 
hoge temperaturen en water.

Stap 2: Controleer vrije ruimte. Plaats de laadregelaar op de plaats waar deze zal worden gemonteerd. Controleer of er 
voldoende ruimte is om de bedrading te trekken, en of er boven en onder de laadregelaar genoeg ruimte is voor voldoende 
luchtstroom.

Stroom

10A

Aanbevolen draadlengte

Minimaal 0.3 meter

Minimaal 1 meter

Aanbevolen draaddoorsnede

Minimaal 6mm2
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Stap 3: Gaten markeren. Gebruik een potlood of pen om de vier bevestigingsgaten op het montageoppervlak te markeren.
Stap 4: Boor gaten. Verwijder de laadregelaar en boor 4,5mm gaten op de gemarkeerde plaatsen. 
Stap 5: Bevestig de laadregelaar. Plaats de laadregelaar op het oppervlak en lijn de montagegaten uit met de in stap 4 
geboorde gaten. Bevestig de laadregelaar op zijn plaats met montageschroeven.

4.3. Bedrading
          OPMERKING: Neem de aanbevolen aansluitvolgorde in acht voor maximale veiligheid tijdens de installatie.

            OPMERKING: De laadregelaar dient, als deze geaard moet worden, aan de gemeenschappelijke negatieve lijn geaard 
te worden.
          OPGELET: Voor mobiele toepassingen dient u alle bedrading vast te zetten. Gebruik kabelklemmen om te voorkomen 
dat de kabels gaan schuren wanneer het voertuig in beweging is. Niet goed vastgemaakte kabels kunnen zorgen voor 
losse verbindingen en verbindingen met een hoge weerstand, wat kan leiden tot oververhitting en/of brand.

Stap 1: Bedrading van de accu’s

        WAARSCHUWING: Gevaar 
voor explosie of brand! Sluit 
nooit de accu's kort.
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Voordat u de accu aansluit, moet u ervoor zorgen dat de accuspanning hoger is dan6V, bij een 12V-systeem, voordat u de 
laadregelaar opstart. Als het systeem 24V is, zorg er dan voor dat de accuspanning niet lager is dan 18V. De systeemspanning 
wordt alleen automatisch herkent bij het opstarten van de laadregelaar.
Sluit eerst Accu_1 aan op de laadregelaar zoals weergegeven in figuur 3. Sluit vervolgens Accu_2 aan op de laadregelaar 
zoals weergegeven in figuur 3.
Zorg ervoor dat de kabellengte tussen de accu en de controller zo kort mogelijk is.
Een in-line zekeringhouder moet in de positieve lijn worden aangesloten. Zorg ervoor dat de afstand tussen de zekeringhouder 
en de positieve pool van de accu maximaal 150mm bedraagt. Stop nog geen zekering in de in-line zekeringhouder.

Stap 2: Bedrading van de zonnepanelen

     Waarschuwing: Gevaar voor elektrische schokken! Wees voorzichtig met bedrading van zonnepanelen. De 
hoogspanningsuitgang van een zonnepaneel kan ernstige schokken of verwondingen veroorzaken. Dek de zonnepanelen 
af voordat u deze bedraadt.
De laadregelaar accepteert alleen zonnepanelen met een nominale spanning van 12V of 24V die niet op het elektriciteitsnet 
zijn aangesloten.

Figuur 4: Bedrading van de zonnepanelen

Stap 3: Controleer bedrading
Controleer de bedrading. Controleer bij elke aansluiting of de polariteit correct is. Controleer of alle zes de klemmen goed 
zijn aangedraaid.
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Figuur 5: Bedrading van het hele systeem
Stap 4: Plaats zekering
Plaats geschikte zekering in elke zekeringhouder (zekeringen en zekeringhouders niet meegeleverd).
Stap 5: Bevestig dat de laadregelaar is ingeschakeld
Wanneer de accuvoeding is ingeschakeld en de laadregelaar opstart, zullen de acculaadtoestand-LED’s op de laadregelaar 
gaan branden. Als de laadregelaar niet opstart of als de acculaadtoestand-LED’s knipperen of niet branden, raadpleeg 
dan het hoofdstuk Probleemoplossing.

Stap 6: Afstandsdisplay aansluiten (RM-DUO-PRO™, optioneel)
Sluit het ene uiteinde van de 10m RJ45-kabel (meegeleverd met het afstandsdisplay) aan op de laadregelaar en het andere 
uiteinde op het afstandsdisplay.
Meestal wordt het afstandsdisplay op een zichtbare plaats in de caravan, cabine, enz. geplaatst waar het gemakkelijk is 
om de laadregelaar te programmeren en de systeemstatus te controleren.

Figuur 6: Aansluiten afstandsdisplay
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5. Gebruik

5.1. PWM technologie (Pulsbreedtemodulatie / Pulse Width Modulation)
De laadregelaar is uitgerust met geavanceerde pulsbreedtemodulatie technologie, wat de prestaties van de accu’s ten 
goede komt.

5.2. Waarschuwingen voor het opladen van accu’s

      WAARSCHUWING: Explosiegevaar! Reconditioneren van een natte accu kan explosieve gassen produceren, daarom 
is een goede ventilatie van de accuruimte noodzakelijk.

       OPGELET: Materiële schade! Reconditionering kan de accuspanning verhogen tot een niveau dat de accu beschadigt. 
Neem contact op met de fabrikant van uw accu's voordat u de accu’s reconditioneert.

     OPGELET: Materiële schade! Overmatig opladen en overmatige gasontwikkeling kunnen de accuplaten beschadigen 
en het materiaal activeren. Overmatig reconditioneren kan schade veroorzaken. Controleer zorgvuldig de specifieke 
vereisten van de accu's die in het systeem worden gebruikt.

5.3. LED-indicatoren & Probleemoplossing

        OPMERKING: Er is een accuspanning van minstens 6V (12V-systeem) of 18V (24Vsysteem) nodig om de laadregelaar 
op te starten.
        OPMERKING: De ingangsspanning van de zonnepanelen moet hoger zijn dan de accuspanning!

Betekenis

Knippert

Knippert langzaam

Brandt continu

Knippert snel

Brandt niet

Acculaadtoestand-LED

Kortsluiting

Volledig opgeladen

Aan het opladen

Accu aangesloten, maar er is 
geen laadstroom aanwezig

Geen accu aangesloten of 
overspanning

Controleer of de aansluitingen van de 
zonnepanelen en de accu’s goed zijn

-
-

Controleer of de aansluitingen van de 
zonnepanelen en de accu’s goed zijn

Controleer bedrading
Stroom indien nodig verminderen
Reset laadregelaar

Probleemoplossing
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6. Instellingen

Nadat u voor 5 seconden de bedieningsknop ingedrukt heeft gehouden, begint één van de drie instellings-LED’s te knipperen. 
Elke instellings-LED geeft een eigen instelling aan. Kies welke instelling u wilt veranderen door op de bedieningsknop te 
drukken. Houdt vervolgens de bedieningsknop voor 5 seconden ingedrukt totdat het ingestelde instellingsnummer knippert 
op het 7-segments display. Kies vervolgens met de bedieningsknop het instellingsnummer dat u nodig heeft, de instelling 
wordt automatisch opgeslagen na enkele seconden wachten.

Elke instellings-LED staat voor een bepaalde instelling:

6.1. Accutype instellingen

6.2. laadprioriteit
Stelt laadprioriteit van accu_1 in. Accu_2 laadt op met de overgebleven laadcapaciteit.

        OPMERKING: Als beide accu’s worden opgeladen, dan deelt de laadregelaar zijn laadcapaciteit volgens de instelling. 
Wanneer accu_1 volledig is opgeladen, zal accu_2 meer laadstroom ontvangen dan ingesteld. Wanneer alleen accu_1 is 
aangesloten, wordt accu_1 opgeladen met 100% van de beschikbare laadcapaciteit.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Instellingsnummer op het display

0%

10%

20%

30%

40%

50% (fabrieksinstelling)

60%

70%

80%

90%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

Laden accu_1 Laden accu_2

Instellings-LED

LED1

LED2

LED3

Instelling

Accutype

Laadprioriteit

PWM-schakelfrequentie (Hz)

Instellingsnumm er 
op het display
1
2
3

Accutype

AGM (Verzegeld)
GEL 
Nat

Absorptielaads
panning
14.2V / 28.4V
14.4V / 28.8V
14.6V / 29.2V

Druppellaadsp
anning 
13.7V / 27.4V
13.7V / 27.4V
13.7V / 27.4V

Reconditioneri
ngslaadspanni ng
14.4V / 28.8V
14.6V / 29.2V
14.8V / 29.6V
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Instellingsnummer op het display

0

1

2

PWM-schakelfrequentie (Hz)

25Hz (fabrieksinstelling)

50Hz

100Hz

NEDERLANDS

6.3. PWM-schakelfrequentie (Hz)

        OPMERKING: Bij een nieuwe accu wordt een PWM-schakelfrequentie van 25Hz aanbevolen. Als de accu oud en 
mogelijk licht gesulfateerd is, kunt u beter 50Hz of 100Hz kiezen, omdat dit helpt met het herstellen van de accu.

7. Probleemoplossing
Zie hoofdstuk 5.3: LED-indicatoren & Probleemoplossing.

7.1. Algemene problemen

Probleem: De accu laadt niet op of doet dit heel langzaam.
Oplossing:: Gebruik een multimeter om de stroom die de zonnepanelen leveren te meten. Als er geen stroom wordt 
gemeten, controleer dan de bedrading van de zonnepanelen. Controleer of de laadprioriteit goed is ingesteld zodat er 
voldoende laadstroom kan worden geleverd aan de accu met het probleem. De tijd die nodig is om een accu of accubank 
op te laden is afhankelijk van:
• De hoeveelheid stroom die door de zonnepanelen wordt geproduceerd.
• De laadprioriteit.
• De acculaadtoestand voordat er begonnen is met opladen.
• De grootte van de accubank.
• De leeftijd van de accu.
• De hoeveelheid energie die door belastingen uit de accu wordt onttrokken.

Probleem: De zonnepanelen ontvangen veel zonlicht, maar de acculaadtoestand-LED’s knipperen snel om aan te geven 
dat er geen laadstroom aanwezig is.
Oplossing: Controleer de bedrading en aansluitingen van de zonnepanelen. Koppel de zonnepanelen los van de laadregelaar. 
Meet met de zonnepanelen in de volle zon de uitgangsspanning van de panelen. Deze spanning moet tussen 17V en 25V 
liggen voor een 12V paneel en tussen 34V en 50V liggen voor een 24V paneel.

Probleem: Se puede escuchar un zumbido en un equipo de radio o las comunicaciones.
Oplossing: Het zoemgeluid kan worden veroorzaakt door een wisselstroomdynamo in een voertuig of de PWM technologie 
van de laadregelaar.
1. Bij mobiele toepassingen: schakel de motor uit. Als het geluid verdwijnt, dan veroorzaakt de wisselstroomdynamo van 

de motor het zoemgeluid.
2. Schakel alle andere laders op de accu uit. Als het zoemgeluid verdwijnt, dan veroorzaakt één van deze laders het 

zoemgeluid.
3. Koppel de zonnepanelen los van de laadregelaar. Als het zoemgeluid verdwijnt, dan veroorzaakt de PWM technologie 

van de laadregelaar het zoemgeluid.
Om het zoemgeluid te verminderen of te elimineren:
• Zorg voor een goede aarding van het systeem.
• Minimaliseer de kabellengte tussen systeemcomponenten.
• De signaalkabels van de apparatuur mogen niet evenwijdig aan de voedingskabels van het systeem lopen.
• Windt de voedingskabel paren (+/-) om elkaar om storing te verminderen.
• Vergroot de afstand tussen de laadregelaar en de apparatuur die last heeft van zoemgeluid.
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Maximale stroomsterkte
Maximale spanning

10A
30V (12V-systeem) / 60V (24V-systeem)

• Vergroot de afstand tussen de antenne van de apparatuur en de voedingskabels van het systeem.
• Voeg een lijnfilter toe, zoals een ontstoringsfilter voor auto's.

Pas de PWM-schakelfrequentie (Hz) aan als het zoemgeluid nog steeds aanhoudt.

8. Onderhoud
Het wordt aanbevolen om de volgende inspectie- en onderhoudstaken minstens twee keer per jaar uit te voeren om 
optimale prestaties van de laadregelaar te garanderen.
• Controleer of de laadregelaar goed is bevestigd in een schone en droge omgeving.
• Controleer of de luchtstroom en ventilatie rond de laadregelaar niet geblokkeerd is. Verwijder alle verontreinigingen 

van het koellichaam.
• Controleer de bedrading op beschadigingen door bijvoorbeeld: zonlicht, wrijvingsslijtage, insecten, ratten, enz. Vervang 

de bedrading indien nodig.
• Controleer of de LED-indicaties overeenkomen met de systeemcondities.
• Draai alle aansluitklemmen vast. Controleer op losse, gebroken of verbrande verbindingen.
• Let op eventuele problemen of foutmeldingen. Neem de nodige corrigerende maatregelen.
  
         OPMERKING: Probeer de behuizing niet te openen en probeer dit product op geen enkele manier aan te passen. Bij 
gebruik van de laadregelaar dat niet in overeenstemming is met de gebruikershandleiding, ongeautoriseerde reparaties 
of ongeoorloofde ingrepen vervalt elke aanspraak op garantie.

9. Technische specificaties

9.1. Algemene specificaties

9.2. Zonne-energie - Ingangsvermogen specificaties

Nominale systeemspanning

Eigen verbruik

Klemgrootte

Afmetingen

Gewicht

Werktemperatuurbereik

Beveiligingen en beschermingsgraad

12V / 24V – Automatische detectie

4mA (‘s nacht) / 10mA (bij laden)

4mm2

137 x 105 x 43mm

0.2 kg

De -35°C a +55°C 

Overstroom, kortsluiting, onjuiste polariteit
en tegenstroom. IP22
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9.3. Opladen accu - Uitgangsvermogen specificaties 

Type laadregelaar

Temperatuurcompen satie

Maximale laadstroom

Accutype

Absorptielaadspanning

Druppellaadspanning

Reconditioneringsla adspanning

PInstelbare PWM (25Hz, 50Hz of 100Hz)

-30mV / °C (12Vsysteem) -60mV / °C (24Vsysteem)

10A (totaal)

AGM (verzegeld)

14.2V / 28.4V

13.7V / 27.4V

14.4V / 28.8V

GEL

14.4V / 28.8V

13.7V / 27.4V

14.6V / 29.2V

Nat

14.6V / 29.2V

13.7V / 27.4V

14.8V / 29.6V
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10. Garantie
Dit product heeft een garantie van twee jaar vanaf de datum van aankoop op materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie 
is niet van toepassing in geval van misbruik of wanneer ongeautoriseerde reparaties of wijzigingen zijn uitgevoerd. Voor 
service onder garantie is een geldig aankoopbewijs vereist.

Verwijdering van afgedankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie
Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet weggegooid mag worden met het 
huishoudelijke afval. Het is uw verantwoordelijkheid om uw afgedankte apparatuur af te voeren naar een daartoe 
aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling 
en recycling van uw afgedankte apparatuur op het moment van verwijdering draagt bij aan het behoud van natuurlijke 
grondstoffen en zorgt ervoor dat deze wordt gerecycled op een manier die de menselijke gezondheid en het milieu 
beschermt. Voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur voor recycling kunt afgeven, kunt u contact 
opnemen met uw plaatselijke gemeente, uw dienst voor de verwerking van huishoudelijk afval of de winkel waar u het 
product heeft gekocht.
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