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FAQ 

Sagemax FAQ's eIFU 

 

Wat kunt u op deze website vinden?  

De website biedt tandheelkundigen online toegang tot gebruiksaanwijzingen voor Sagemax-producten, zowel 

gebruiksaanwijzingen die momenteel geldig zijn als vorige versies van de gebruiksaanwijzingen. 

 

Wat betekent het symbool van de gebruiksaanwijzingen? 

Dit symbool met het websiteadres op de verpakking van een Sagemax-product betekent dat de 

gebruiksaanwijzingen voor dat product online op de website beschikbaar zijn. 

 

Wat betekenen de symbolen op de verpakking? 

Alle symbolen die op onze verpakking worden gebruikt, worden toegelicht in het glossarium van symbolen, dat u 

kunt bekijken en downloaden op de pagina “Glossarium van symbolen”, in het menu op de startpagina.  

 

Hoe moet ik elektronische gebruiksaanwijzingen printen, downloaden of bekijken? 

Voor de huidige versie klikt u op de titel van de gebruiksaanwijzingen. U kunt het bestand aan de hand van de 

functie Adobe Reader downloaden, bekijken, zoeken of printen. 

 

Hoe vraag ik een papieren exemplaar van de gebruiksaanwijzingen aan? 

U kunt een papieren exemplaar van de gebruiksaanwijzingen gratis krijgen. Stuur een e-mail met het betreffende 

REF-nummer van het product en uw adres naar: info@sagemax.com 

 

Hoe kan ik een vorige versie van de gebruiksaanwijzingen bekijken? 

Vorige versies worden in het archief weergegeven. 

 

Wat moet ik doen als ik de gebruiksaanwijzingen voor mijn product niet vind? 

Neem contact op met uw verkoopagent of stuur een e-mail met het betreffende REF-nummer van het product en 

uw adres naar: info@sagemax.com als u de gebruiksaanwijzingen die u nodig hebt niet kunt vinden. 

 

Hoe kan ik mijn taalinstellingen wijzigen? 

Ga naar taalinstellingen in de hoofding en selecteer de gewenste taal in het uitklapmenu. De gebruiksaanwijzingen 

worden in de geselecteerde taal weergegeven. 

 

Hoe weet ik dat ik de huidige versie van de gebruiksaanwijzingen heb? 

De huidige versie wordt op het beginscherm weergegeven. 

• Huidig 

• Archief 

 

Op verzoek kunt u een papieren exemplaar van de gebruiksaanwijzingen gratis krijgen. Stuur een e-mail met het 

betreffende REF-nummer van het product en uw adres naar: info@sagemax.com  
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