Reciclagem de computadores
- Computadores não podem ser descartados nos postos de coleta de lixo Segundo obrigação ditada pela lei de promoção do aproveitamento dos recursos, computadores devem ser
reciclados. A coleta não é feita pela cidade. As formas e procedimentos para reciclagem são conforme a seguir.

Aparelhos elegíveis

⬅Verifique a existência da marca de reciclagem de PCs

●Computadores desktop

O fabricante irá coletar e reciclar produtos que possuam essa marca sem
nenhum custo adicional. A taxa de coleta e reciclagem deve ser paga quando
houver o descarte de produtos que não possuam essa marca.

(incluindo casos em que apenas o
gabinete, sem o monitor, é reciclado)

●Laptops
●Monitores LCD
●Monitores CRT

◆Como faço para que o computador que eu não uso mais seja coletado?

① Solicite diretamente ao fabricante do qual você comprou o computador. Consulte o site da
empresa, etc. pelo link ou número de telefone usado para pedidos de coleta, assim como o
tempo necessário para a operação.
② Entre em contato com a Associação de Promoção PC3R para computadores que não são
coletados por nenhum fabricante e computadores montados pelo próprio usuário.
Número do telefone: 03 (5282) 7685 Número de fax: 03-3233-6091 Site: http://www.pc3r.jp/

◆Qual é a tarifa para se reciclar um PC sem a marca de reciclagem?
Tarifas para a coleta e reciclagem são fixadas por cada fabricante de forma independente.
Verifique com o fabricante (através do website, etc.) para obter mais detalhes.

* Impressoras não são elegíveis à reciclagem.
Consulte a pág. 22 para obter instruções de
descarte.

Usuários de computadore pessoais

◆Você também pode negociar a reciclagem no ponto de compra, em
vendedores de computadores usados ou em centros de reciclagem.

❶

Para ter seu computador antigo coletado, solicite ao
fabricante. Ao fazer isso, uma taxa*1 deve ser paga
para produtos que não possuam a marca de
reciclagem de PC.

Solicitação de coleta
Formulário de Envio Eco U-Pack

❷

Embale o computador
em um único pacote e
anexe o formulário de
envio.

Centro de Informações de reciclagem do fabricante
●O formulário de envio do Eco
U-pack será enviado ao cliente

Levar

❸

ou

Entregue o computador à
agência dos correios*2 solicitar a retirada do pacote
mais próxima ou peça que
a agência de correio
venha retirar em sua casa.

Correios
●Computadores antigos
coletados são enviados a um
centro de reciclagem

Centro de reciclagem do fabricante
Envio

* 1 Envie o pagamento de acordo com método designado pelo fabricante. *2 Excluindo agências dos correios simples.

● O computador que lhe serviu tão
bem será reciclado com cuidado.

Reciclagem de telefones celulares
- Celulares sem uso podem se transformar em recursos reaproveitáveis –

モバイル・リサイクル・ネットワーク

Para promover a redução de lixo e a reciclagem, os telefones celulares não são coletados ou
descartados em Nagaizumi. Os telefones celulares usam metais preciosos, como ouro e prata, além de metais
raros, como níquel. Esses metais servem de valiosos recursos e podem ser reutilizados em aplicações
industriais.
Não descarte telefones celulares velhos como lixo. Deixe-os na loja ou atacadista de eletrônicos de consumo
mais próximo. Os telefones celulares são coletados sem custo, independentemente da marca ou fabricante.
Rede de Reciclagem de Telefones Celulares
* Consulte as págs. 15-24 para a lista (alfabética em japonês).
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