Nordic Ecolabel

IBM Değiştirilebilen Toner Kartuşlar

NORDIC SWAN
kriterlerine göre üretilir.
IBM Değiştirilebilen Toner kartuşlar Nordic (Doğaya Uyumlu) Etiketleme
standardına göre test edilir ve "Nordic Swan" etiketi sürüm 5.1'i taşımaya
onaylıdır.
Nordic Swan, laser yazıcı kartuşlarının:
• Avrupa Ecolabel onaylı standartları karşıladığını
• Yüksek kalite standartlarını karşıladığını
• Sıkı çevre standartlarını karşıladığını
• Sağlık ve güvenlik standartlarını karşıladığını onaylar

NORDIC
SWAN 5.1
Ecolabel

Turbon Group tarafından geliştirildi. Turbon Group, IBM'nin Küresel Ortağıdır.

www.turbongroup.com/ibm

Nordic Swan Sertifikasyonuna İlişkin Müşteri Bilgilendirmesi
Sayın Müşteri,
Nordic Swan 5.1 sürümünü taşıyan Toner Kartuş satın aldığınız için çok teşekkür ederiz. Nordic Swan etiketli Toner
Kartuşlar, sıkı Nordic doğaya uyumlu etiketleme direktiflerine göre üretilir. “Nordic Swan”ın kullanımı, tasdik
yetkililerince talep edilen sıkı çevresel kriterleri üretim yöntemlerinde uygulamayı kanıtlayabilen üreticilerle sınırlıdır.
Her ürün grubu dış denetime bağlıdır ve bilgiler düzenli bir şekilde güncellenir.
Nordic Swan etiketli Lazerli Kartuşların teknik kriterleri:
•
Nordic Swan onaylı toner kartuşları yeniden üretilen kartuşlardır. Kullanıcılardan boş kartuşlar toplanır,
parçalarına ayrılır, temizlenir, ve eski ve yeni parçalarla yeniden monte edilir.
•
Her kartuş, fabrikadan çıkmadan önce kalite testine tabi tutulur, düzenli zaman aralıklarında örnek kartuşlar,
sayfa verimini ölçmek için ve kartuşun ömrü boyunca yazdırma kalitesini yüksek bir seviyede tutmayı garanti etmek için
ömür testine tabi tutulur.
•

Swan etiketli toner kartuşları, orijinal kartuşun sayfa verimi ve kalitesiyle rekabet etmek için tasarlanır.

•

Her bir swan etiketli kartuş, özel kurulum rehberi, garanti bildirimi ve boş kartuşları tekrar kullanma ve

toplamaya ilişkin bilgileri içerir.
•

Herhangi bir hatalı Lazerli Kartuş durumunda, lütfen prosedürler ilgili bizimle iletişime geçin.

Nordic Swan etiketli Laser Toner Kartuşların kullanımı için Güvenlik Tavsiyeleri:
•
Kartuşun kurulumu ve tüketimi esnasında bu üründe kullanılan toner tozu ne insan sağlığına zararlıdır ne
de çevre için tehlikeli herhangi bir madde içerir.
•
Yalnızca "BG-prüfzert" toner test etme ilkelerine BGW-VW-SG2 veya "TÜV Rheinland LGA Ürünleri
GmbH"ye göre analiz edilmiş toner tozları kullanılabilir. Her ürün için A.T. yasamasına göre Güvenlik Bilgisi Veri
Sayfası (SIS) mevcuttur. Sayfalar toner tozunun kullanımı için kapsamlı güvenlik tavsiyeleri içerir.
Nordic Swan etiketli Laser Toner Kartuşlar için Geri Dönüşüm Bilgileri:
•

Toner tozunun atığı ve diğer atıklar, yerel/ulusal çevre düzenlemesine göre toplanır ve kullanılır.

•
Lütfen kartuşunuz boşalınca onu geri dönüşüme gönderin ve gereksiz atıkları azaltarak çevreyi korumaya
devam edin. Daha fazla bilgi için lütfen daha fazla kartuş paketi bulun ve bizimle ya da ortaklarımızla iletişime geçin.
Nordic Swan veya teknik kalite özellikleriyle alakalı daha fazla soru veya bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

