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VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN RICHTLIJNEN 
Lees deze hele handleiding voordat u dit apparaat gebruikt en let extra op deze 
veiligheidswaarschuwingen en richtlijnen. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats 
voor toekomstig gebruik. 

• Zorg ervoor dat u het PC-papier op de bouwplaat niet beschadigt. 

• Zorg ervoor dat u geen hete onderdelen aanraakt, zoals warmteblokken, 
extrusiemondstuk, geëxtrudeerde gloeidraad en de verwarmde bouwplaat. 

• Draag geen handschoenen bij het bedienen of repareren om verstrikking te 
voorkomen. 

• Houd de printer en alle accessoires buiten het bereik van kinderen. 

• Verwijder of ontkoppel de USB-kabel niet tijdens het afdrukken vanaf een 
computer. 

• Trek of draai nooit aan de zwarte kabel. 

• Forceer of scheur niets tijdens het uitpakken en instellen. Dit kan schade aan de 
printer en/of de accessoires veroorzaken. 

• Grijp tijdens het gebruik niet in de printer. 

• Laat de printer en de geëxtrudeerde gloeidraad altijd afkoelen voordat u naar 
binnen grijpt. 

• Zorg ervoor dat de printer is uitgeschakeld en dat de stekker uit het stopcontact is 
getrokken voordat u reparaties of onderhoud uitvoert. 

• Installeer dit apparaat niet op een onstabiele ondergrond waar het kan vallen en 
persoonlijk letsel of schade aan het apparaat en/of andere apparatuur kan 
veroorzaken. 

• Stel het product niet bloot aan extreme kracht, schokken of schommelingen in 
temperatuur of vochtigheid. 

• Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. 

• Stel dit apparaat niet bloot aan water of vocht van welke aard dan ook. Plaats geen 
dranken of andere verpakkingen met vocht op of in de buurt van het apparaat. Als 
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er vocht in of op het apparaat terechtkomt, haal dan onmiddellijk de stekker uit het 
stopcontact en laat het apparaat volledig drogen voordat u de stroom weer 
inschakelt. 

• Raak het apparaat, het netsnoer of andere aangesloten kabels niet aan met natte 
handen. 

• Alleen gebruiken in een goed geventileerde ruimte. Niet gebruiken in nauwe, 
besloten ruimtes. 

• Controleer het apparaat en het netsnoer vóór gebruik op fysieke schade. Niet 
gebruiken als er fysieke schade is opgetreden. 

• Voordat u het apparaat op een stopcontact aansluit, moet u er zeker van zijn dat 
het stopcontact hetzelfde type en niveau van stroomvoorziening biedt als het 
apparaat vereist. 

• Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is. 

• Voorkom beschadiging van het netsnoer. Laat het niet beklemd of bekneld raken, 
laat er niet op gelopenworden en laat het niet verstrikt raken met andere kabels. 
Zorg ervoor dat het netsnoer geen struikelgevaar oplevert. 

• Trek nooit de stekker uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken. Pak 
altijd de aansluitkop of het adapterhuis vast. 

 

INLEIDING 
Bedankt voor de aankoop van deze 3D-printer van Monoprice! Deze printer is voorzien van 
één extruder, die in staat is om te printen in PLA, ABS en andere materialen. U kunt printen 
vanaf een Windows®- of Mac®-pc via een USB-aansluiting of u kunt 3D-model bestanden 
afdrukken die op een geheugenkaart zijn opgeslagen, zonder dat er een pc-aansluiting 
nodig is. Deze printer is eenvoudig in te stellen en te gebruiken wanneer u de instructies in 
deze handleiding volgt. 
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EIGENSCHAPPEN 
• Enkele extrusie printkop 

• Kan PLA, ABS, hout, kopervulling, staalvulling, bronzen vulling, en andere materialen 
printen 

• Open frame ontwerp voor gebruiksgemak en onderhoud 

• Inclusief een geheugenkaart met Cura, Repetier-Host, en een voorbeeld van een 3D 
model. 

 

KLANTENSERVICE 
De Monoprice klantenservice afdeling is toegewijd om ervoor te zorgen dat uw bestel-, 
inkoop- en leveringservaring ongeëvenaard is. Als u problemen heeft met uw bestelling, 
geef ons dan een kans om het probleem op te lossen. U kunt contact opnemen met een 
Monoprice klantenservice medewerker via de live chat link op onze website 
www.monoprice.com of via e-mail op support@monoprice.com. Kijk op de website voor 
ondersteuningstijden en links. 
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PAKKETINHOUD 
Maak een inventarisatie van de inhoud van het pakket om er zeker van te zijn dat u alle 
onderstaande items heeft. Als er iets ontbreekt of beschadigd is, neem dan contact op met 
de Monoprice klantenservice voor een vervanging. 

1x 3D-printer 

1x Gloeidraadrek 

2x Frame beugels 

1x Plastic schraper 

1x USB-kabel 

1x geheugenkaart 

4x inbussleutel (2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm) 

5x M5x20 schroef 

13x M4x6 schroef 

1x steeksleutel (8mm) 

1x wisselstroomkabel 

1x Gebruiksaanwijzing 
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PRODUCTOVERZICHT 

 
1. Extruder 

2. Lcd-touch screen 

3. Micro USB- en microSD™-poorten 

4. Stroomschakelaar 

5. Wisselstroomaansluiting  
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6. Gloeidraadhouder 

7. Aanvoermechanisme 
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INSTALLATIE 

 
Alle instructies gaan ervan uit dat u tijdens de montage naar de voorkant van de printer 
kijkt. 

1. Gebruik het verpakkingsmateriaal om de printer op zijn kant te leggen, zodat u de 
gaten aan de onderkant kunt zien. Plaats het verticale deel van het frame tegenover 
de gaten in de bodem, lijn de gaten aan de onderkant van het verticale frame uit 
met de gaten in het horizontale frame en gebruik vervolgens de bijgeleverde 2,5 
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mm zeskantsleutel en 4x M5x20 schroeven om het verticale frame aan het 
horizontale frame te bevestigen (2 schroeven aan elke kant). 

2. Plaats de printer op zijn poten, zodat u toegang hebt tot beide zijden. Zoek de 2x 
Frame Beugels. Die met de inkeping moet aan de linkerkant en aan de achterkant 
worden geïnstalleerd. Lijn de T-moeren in de verticale en horizontale frameprofielen 
uit met de gaten in de beugels. Bevestig de beugels met de bijgeleverde 4 mm 
zeskantsleutel en 8x M4x6 schroeven aan de verbinding tussen de verticale en 
horizontale frameprofielen. 

3. De Z-as loodschroef wordt opgeborgen in de linker Y-as-onderstel en wordt 
vastgezet met twee plastic beugels. Gebruik de 2,5 mm zeskantsleutel om de plastic 
beugels te verwijderen. U moet het bed naar achteren verplaatsen om bij de 
achterste meeste beugel te komen. Verwijder de Z-as loodschroef van de linker Y-
as-onderstel, vervang vervolgens de plastic beugels en draai de schroeven vast om 
ze vast te zetten. 

4. Draai met behulp van de bijgeleverde 3 mm zeskantsleutel de schroef in de 
bovenkant van de motorkoppeling los, zodat de Z-as loodschroef erin kan worden 
gezet. 

5. Steek de Z-as loodschroef door het gat in de bovenkant van het frame en steek de 
schroef door het gat in de behuizing van de extruder tot het schroefdraadgedeelte 
van de schroef volledig in de motorkoppeling is gestoken. Als het goed is geplaatst, 
zal de bovenkant gelijk zijn aan het frame. Draai de bij de vorige stap losgedraaide 
schroef vast om de Z-as loodschroef aan de motor te bevestigen. 

6. Gebruik de 2,5mm zeskantsleutel en 2x M4x6 schroeven om de lcd-display module 
aan het frame van de printer te bevestigen. Steek de stekker in de achterkant van 
de module. 

7. Lijn de T-moeren in het frame uit met de gaten in de gloeidraadhouder en zet de 
gloeidraadhouder met behulp van de 2,5mm zeskantsleutel en 2x M4x6 schroeven 
vast aan het frame. 

8. Monteer het hete einde van de extruder aan de beugel op de X-as brug door de 
positioneringsstaven en magneten uit te lijnen. Zorg ervoor dat de kabels aan de 
bovenkant zitten. 
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9. Steek de drie kabelaansluitingen in de juiste aansluitingen aan de linkervoorzijde 
van het linker Y-as onderstel, onder de opslaglocatie van de Z-as loodschroef, zoals 
beschreven in stap 3 hierboven. 

 

INSTELLEN 
Waarschuwing! Zorg ervoor dat u het printoppervlak op het bouwplatform niet verwijdert 
of beschadigt. Dit papier is essentieel om ervoor te zorgen dat het 3D-model zich tijdens 
het printen goed hecht aan het bouwplatform. Als deze tape beschadigd of versleten is, 
vervang deze dan door schilderstape, Kapton®-tape of gewone afplaktape. 
Voer de volgende stappen uit om de printer voor te bereiden voor gebruik. 

1. Plaats de printer op een vlakke, stabiele ondergrond met voldoende ventilatie en 
een stopcontact in de buurt. 

2. Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar in de stand UIT staat. Steek het 
meegeleverde netsnoer in de wisselstroomaansluiting aan de rechterkant van de 
printer en steek het andere uiteinde vervolgens in een nabijgelegen stopcontact. 
Zet de aan/uit-schakelaar in de stand AAN. 

3. Steek de meegeleverde geheugenkaart in de sleuf aan de rechterkant van de lcd-
module. 

4. Druk op de knop Voorverwarmen in het hoofdmenu. 

  
5. Druk op de knop Mondstuk en stel de temperatuur van het mondstuk in op de 

gewenste waarde. De streefwaarde is afhankelijk van het type gloeidraad dat wordt 
gebruikt. Voor de meegeleverde PLA-gloeidraad moet de temperatuur tussen 
200~220°C liggen. 
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6. Raak de bed-knop aan en vervolgens de temperatuur tot de gewenste temperatuur 
voor uw gloeidraadtype. 

7. Druk op de knop start voorverwarmen. De printer begint met het voorverwarmen 
van het mondstuk en het verwarmde afdrukbed tot de gewenste waarde(n) en de 
knop start voorverwarmen verandert in stop voorverwarmen. De knoppen 
mondstuk en bed geven de temperaturen weer wanneer deze veranderen. 

8. Open uw gloeidraad terwijl de printer opwarmt. Gebruik een schaar of zijsnijtang 
om het uiteinde van de gloeidraad diagonaal te knippen om een punt te maken, 
zoals te zien is op de onderstaande afbeeldingen. Plaats de gloeidraadspoel op het 
gloeidraadrek. 

  
9. Druk op de knop terug op het voorverwarm-menu aan om terug te keren naar het 

hoofdmenu en druk vervolgens op de knop verplaatsen in het hoofdmenu om het 

menu verplaatsen te openen. Druk op de  knop in de Z-kolom om de extruder 
ongeveer 3~5 cm boven het bouwplatform te verhogen. 

10. Terwijl u de hendel op het invoermechanisme 
samenknijpt, plaatst u de gloeidraad en drukt u 
deze in de opening. Blijf duwen tot u weerstand 
voelt als het het hete einde raakt. Dit moet 
ongeveer 30 cm gloeidraad zijn. Laat de hendel op 
het invoermechanisme los. 
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11. Druk op de  knop in de E-kolom in het menu verplaatsing om de gloeidraad in de 
extruder/het hete einde te zetten. Blijf de knop indrukken totdat enkele 
centimeters gloeidraad is geëxtrudeerd. 

 
12. Met behulp van de bijgeleverde plastic schraper, reinigt u de geëxtrudeerde 

gloeidraad van het mondstuk en het bouwplatform. Het is normaal dat de 
gloeidraad uit het mondstuk sijpelt terwijl de printer heet is. 

13. Druk op de  knop op het menu verplaatsen om terug te keren naar het 
hoofdmenu. 

14. Druk op de knop Afdrukken in het hoofdmenu. De printer leest de inhoud van de 
geheugenkaart en geeft deze op het scherm weer. Tik op het cat.gcode-bestand om 
het afdrukken van het model te starten. Het afdrukken van het voorbeeld kan tot 3 
uur in beslag nemen. 

 
15. Nadat de eerste laag is afgedrukt, drukt u op de knop pauze of annuleren om het 

afdrukken te stoppen. 
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16. Vergelijk de eerste laag met de afbeeldingen in onderstaande tabel om te bepalen 
of het bouwplatform al dan niet geëgaliseerd moet worden. Als de printer moet 
worden bijgesteld, drukt u op de knop annuleren in het menu afdrukken om het 
afdrukken te stoppen. Het hoofdmenu verschijnt. 

Fout 

 

Het mondstuk is te ver van het 
platform verwijderd. Dit kan ertoe 
leiden dat het geëxtrudeerde 
materiaal niet aan het bouwplatform 
blijft plakken. 

Goed 

 

Het mondstuk bevindt zich op de 
juiste hoogte boven het platform. 

Fout 

 

Het mondstuk bevindt zich te dicht 
bij het platform. Dit kan leiden tot 
schade aan het mondstuk en het 
bouwplatform. 

 

ONDERSTEUNDE NIVELLERING 
Als de afstand tussen het mondstuk en het bouwplatform niet juist is, gebruik dan de 
automatisch nivelleren-functie om de afstand tussen het mondstuk en het bouwplatform 
aan te passen. U wilt automatisch nivelleren uitvoeren voordat u de printer voor het eerst 
gebruikt of nadat deze is verplaatst. 

Let op dat de automatisch nivelleren-functie de lokale compensaties voor elke locatie op 
een 5"x5" raster zal bepalen. Het zal de globale Z compensatie-niveau voor de bedafstand 
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niet instellen. Dit wordt ingesteld door het compensatie-niveu af te stellen tijdens het 
afdrukken of in het menu dat de automatisch nivelleren functie start. Zie de GLOBALE Z 
LIVE COMPENSATIE-NIVEAU sectie hieronder voor details. 

1. Als de printer aan is en het hoofdmenu wordt weergegeven, drukt u op de knop 
verplaatsen in het hoofdmenu en vervolgens op de knop afstemmen in het menu 
verplaatsen om het menu compensatie-niveau instellen te openen. 

 
2. Druk op de knop automatisch nivelleren. De printer verplaatst de extruder naar 

verschillende punten en meet de afstand van het mondstuk tot het drukbed om op 
elk punt het juiste lokale compensatie-niveau te bepalen. Deze functie werkt alleen 
met het metalen printbed, dat standaard op de MP10-printer staat. 

 
3. Druk op de knop verplaatsen in het hoofdmenu om het menu verplaatsen te 

openen en druk vervolgens op de  knop in de Z-kolom om de extruder ongeveer 
1-2 inch boven het bouwplatform te verhogen. 

4. Reinig de geëxtrudeerde gloeidraad met behulp van de plastic schraper van het bed 
en het hete einde. 

5. Druk op de knop bijstellen in het menu verplaatsing om het menu compensatie-
niveau instellen te openen. Als het mondstuk te dichtbij stond, druk dan op de VER-
knop. Als het mondstuk te ver weg was, druk dan op de knop DICHTBIJ. Hiermee 
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wordt het Z-compensatie-niveau met 0,1 mm aangepast. Zodra het gat is waar u het 

wilt, druk op de  knop om de gegevens op te slaan en het menu te verlaten. 

6. Start het afdrukken opnieuw op door de stappen 14-16 in het gedeelte INSTELLEN 
hierboven te volgen. 

 

GLOBALE Z LIVE COMPENSATIE-NIVEAU 
Tijdens het afdrukken van het model kunt u deze functie gebruiken om de afstand tussen 
het mondstuk en het bed fijn af te stellen. Druk op de toets bijstellen om het menu bed 
niveau correctie te openen en druk vervolgens op de knop VER of DICHTBIJ om de afstand 
tussen het mondstuk en het bed te vergroten of te verkleinen. Dit kan helpen bij het 
verkrijgen van een goede eerste laag, maar wees voorzichtig om de printer een korte 
periode de tijd te geven om de wijziging door te voeren. 

  
 

OPTIONELE WI-FI INSTALLATIE 
U kunt de printer draadloos verbinden met een 2,4GHz Wi-Fi®-netwerk om modellen af te 
drukken vanaf uw Android™-telefoon of tablet. Voer de volgende stappen uit om de Wi-Fi-
verbinding voor uw apparaat in te stellen. 

1. Open Notepad op uw PC om een nieuw bestand aan te maken. 

2. Kopieer het onderstaande blok gcode in het lege tekstbestand. 

3. Vervang de SSID in de gcode door uw netwerk SSID en het WACHTWOORD in de 
gcode door het wachtwoord van uw netwerk. Uw wachtwoord kan geen 
puntkomma's bevatten. 
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4. Sla het bestand met de bestandsnaam WiFi.gcode op een microSD™-kaart op. 

5. Plaats de microSD-kaart in de kaartsleuf van de printer. 

6. Selecteer Afdrukken in het hoofdmenu van de printer. De printer leest de inhoud 
van de microSD-kaart. 

7. Zoek en selecteer het WiFi.gcode-bestand. Zodra de printer de printkop centreert, is 
het proces voltooid en moet uw printer op uw Wi-Fi®-netwerk zijn aangesloten. 

Opmerkingen: 
1. Het kan moeilijk zijn om verbinding te maken met het Wi-Fi® -netwerk als u een 

2,4GHz- en 5GHz-netwerk met dezelfde SSID hebt. Probeer in dat geval de SSID van 
het 5GHz netwerk te wijzigen. Voor het beste resultaat verplaatst u de printer naar 
een locatie dichter bij de Wi-Fi-router of het toegangspunt. 

2. De printer kan niet zowel een Wi-Fi als een USB-verbinding gebruiken. 
 

G-code blok 
M106 S0 ; ventilator uitzetten als hij al aan stond. 

M106 S200 ; zet de ventilator aan om het starten aan te geven. 

G28 X Y ; thuis X & Y om het begin aan te geven 

;  

;  

M550 SSID 

M551 WACHTWOORD 

;  

;  

G1 X150 Y150 Y150 F1000 ; CENTREER bed om aan te geven dat het 

is voltooid. 

M106 S0 ; ventilator uitzetten om voltooiing aan te geven. 

M84 ; motoren uitschakelen 

 

Let op dat in het bovenstaande gcode blok vier regels beginnen met een puntkomma. De 
1e, 3e en 4e regel hebben één enkele spatie na de puntkomma en de 2e regel heeft twee 
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spaties na de puntkomma. Deze spaties moeten aanwezig zijn, dus gebruik geen 
tekstverwerker die de achterste spaties verwijdert. 
 

SOFTWARE INSTALLATIE EN CONFIGURATIE 
Zoals u heeft gezien, kunt u een model direct vanaf een gcode-bestand op een microSD™-
kaart afdrukken en dit is de methode die de voorkeur heeft, omdat er geen continue 
verbinding met uw computer nodig is. U kunt gcode-bestanden downloaden naar de 
microSD-kaart en deze afdrukken zonder dat u modelbestanden hoeft te bouwen. 

U kunt echter uw eigen gcodebestanden maken met behulp van een open source 
programma, zoals Cura of Repetier-Host, die vooraf zijn geïnstalleerd op de microSD-kaart 
die bij de printer wordt geleverd. Deze programma's gebruiken 3D-modellen (meestal . STL- 
of . OBJ-bestanden) en genereren met behulp van machinespecifieke informatie een 
gcode-bestand met gedetailleerde instructies voor de printer om het geselecteerde model 
te maken. Wij raden u aan om te beginnen met Cura, omdat het een Slicing Engine bevat. 

 

Cura installeren 
1. Gebruik een kaartlezer om de inhoud van de meegeleverde microSD™-kaart te 

lezen. Zoek en dubbelklik op het Cura_3.3.1.exe bestand om het setup programma te 
starten. 
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2. Klik op de knop volgende op het welkomstscherm en klik dan op de knop ik ga 
akkoord op het scherm van de licentieovereenkomst. 

 
3. Gebruik de bestandszoeker om een installatiemap te selecteren of accepteer de 

standaardmap (aanbevolen). Klik op de knop volgende om verder te gaan. 
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4. Zorg ervoor dat alle vakjes zijn aangevinkt en klik vervolgens op installeren om 
verder te gaan. 

 
5. Klik op voltooien om de installatie af te ronden en het Cura programma te starten. 

 
6. Klik op Printer > Printer > Printer toevoegen .... 

 
  



21 

7. Klik op de optie andere en kies dan de Monoprice MP10 invoer. Klik op de knop 
printer toevoegen om verder te gaan. 

 
8. Het scherm met de machine-instellingen wordt weergegeven. Klik op de knop 

sluiten om de Cura installatie af te voltooien. 
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Repetier-Host 
U kunt de Repetier-Host ook installeren vanaf het bestand op de meegeleverde microSD™-
kaart. De onderstaande screenshots tonen de juiste Repetier-Host instellingen voor deze 
printer. 
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TECHNISCHE ONDERSTEUNING 
Monoprice biedt u graag gratis, live, online technische ondersteuning om u te helpen met 
al uw vragen over de installatie, de configuratie, het oplossen van problemen of 
productaanbevelingen. Als u ooit hulp nodig heeft met uw nieuwe product, kom dan 
online om te praten met een van onze vriendelijke en deskundige technische 
ondersteuningsmedewerkers. Technische ondersteuning is beschikbaar via de online chat-
knop op onze website www.monoprice.com of via e-mail door een bericht te sturen naar 
tech@monoprice.com. Kijk op de website voor ondersteuningstijden en links. 

 

REGELNALEVING 
Bericht voor FCC 

 
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de 
volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie 
veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief 
interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken. 

Het aanpassen van de apparatuur zonder toestemming van Monoprice kan ertoe leiden dat 
de apparatuur niet langer voldoet aan de FCC-eisen voor digitale apparaten van klasse B. In 
dat geval kan uw recht om de apparatuur te gebruiken beperkt zijn door de FCC-
regelgeving en kunt u worden verplicht om eventuele storingen in radio- of 
televisiecommunicatie op eigen kosten te corrigeren. 

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een 
digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten 
zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in 
een residentiële installatie. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en 
kan deze uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met 
de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter 
geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze 
apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan 
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worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te doen, wordt de gebruiker 
aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de 
volgende maatregelen te nemen: 

• Richt de ontvangstantenne anders of verplaats de antenne. 

• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. 

• Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere stroomkring dan die 
waarop de ontvanger is aangesloten. 

• Raadpleeg de verkoper of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp. 

Het wijzigen van de apparatuur zonder toestemming van Monoprice kan ertoe leiden dat 
de apparatuur niet langer voldoet aan de FCC-eisen voor digitale apparaten van Klasse A. 
In dat geval kan uw recht om de apparatuur te gebruiken beperkt zijn door de FCC-
regelgeving en kunt u worden verplicht om eventuele storingen in radio- of 
televisiecommunicatie op eigen kosten te corrigeren. 

 

 
EU-verklaring van overeenstemming 
Monoprice, Inc. verklaart dat het in deze gebruiksaanwijzing of handleiding beschreven 
product in overeenstemming is met de onderstaande richtlijnen. De volledige tekst van de 
EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: 
https://www.monoprice.com/product?p_id=34437 overeenstemming is te vinden in deze 
gebruikershandleiding. 

• EMC-richtlijn 2004/108/EC  

• Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU  

• RoHS2 richtlijn 2011/65/EU 

• WEEE-richtlijn 2012/19/EC 

• Verpakking en verpakkingsafval  richtlijn 94/62/EC 

• REACH richtlijn 1907/2006/EC  

https://www.monoprice.com/product?p_id=34437
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WEEE-informatie 
Gebruikersinformatie voor consumentenproducten die vallen onder EU-richtlijn 2012/19/EU 
betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). 

Dit document bevat belangrijke informatie voor de gebruikers met betrekking tot de 
correcte verwijdering en recycling van Monoprice producten. De consument is verplicht 
deze mededeling na te leven voor alle elektronische producten met het volgende symbool: 

 
Voor consumenten in de Europese Unie: Deze EU-richtlijn schrijft voor dat het product met 
dit symbool en/of de verpakking niet met ongesorteerd huishoudelijk afval mag worden 
verwijderd. Het symbool geeft aan dat dit product gescheiden van het gewone huisvuil 
moet worden afgevoerd. Het is uw verantwoordelijkheid om deze en andere elektrische en 
elektronische producten af te voeren via daartoe door de overheid of lokale autoriteiten 
aangewezen inzamelingspunten. Correcte verwijdering en recycling zal bijdragen tot het 
voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke 
gezondheid. Voor meer gedetailleerde informatie over het weggooien van uw ongewenste 
product kunt u contact opnemen met uw lokale autoriteiten of de 
afvalverwijderingsservice. 

  



27 

Veiligheidsaanwijzing 

 
WAARSCHUWING: Gebruik dit product niet in de buurt van water, bijvoorbeeld in een 
natte kelder of in de buurt van een zwembad of op een plaats waar per ongeluk contact 
met water of vloeistof kan optreden. 

WAARSCHUWING: Vermijd het gebruik van dit product tijdens een elektrische storm. Door 
de blikseminslag kan er een risico van elektrische schokken op afstand ontstaan. 

WAARSCHUWING: De externe voedingsadapter of het netsnoer is het apparaat waarmee 
het apparaat wordt losgekoppeld. Het stopcontact moet zich in de buurt van de 
apparatuur bevinden en moet gemakkelijk toegankelijk zijn. 

WAARSCHUWING: Gebruik dit product in een goed geventileerde ruimte. 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft® en Windows® zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in 
de Verenigde Staten en/of andere landen. 
SD® en microSD® zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van SD-3C, LLC in 
de Verenigde Staten, andere landen of beide. 
DuPont™ en Kapton® zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van E.I. du Pont 
de Nemours and Company. 
Wi-Fi ® is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance. 
Android™ is een handelsmerk van Google LLC. 


