
Productsymbolen Xerox
Nuvera®100/120/144/157 EA- en
MX-productiesystemen
Xerox Nuvera® 200/288/314 EA en MX
Perfecting-productiesystemen
Zie de onderstaande tabel voor de productsymbolen en de betekenis van deze symbolen.

DefinitieSymbool

Voorzichtig
Dit symbool geeft een verplichte handeling aan voor
het voorkomen van schade aan deze gebieden.

Waarschuwing
Dit symbool waarschuwt gebruikers voor gebiedenwaar
een kans bestaat op lichamelijk letsel.

Hittewaarschuwing
Dit symbool waarschuwt gebruikers voor gebieden met
hete oppervlakken die niet moeten worden aangeraakt.

Hittewaarschuwing: verbrandingsgevaar
Dit symbool waarschuwt gebruikers voor gebieden met
hete oppervlakken die niet moeten worden aangeraakt.

Laserwaarschuwing
Dit symbool geeft aan dat er gebruik wordt gemaakt
van een laser en verwijst de gebruiker naar de
desbetreffende veiligheidsinformatie.

Afknelgevaar
Dit waarschuwingssymbool waarschuwt gebruikers voor
gebieden waar een kans bestaat op lichamelijk letsel.

Waarschuwing hoogspanning
Dit waarschuwingssymbool waarschuwt gebruikers voor
gebieden waar hoogspanning aanwezig is. Werk ter
voorkoming van lichamelijk letsel zeer voorzichtig in deze
gebieden.

Vergrendelen



DefinitieSymbool

Ontgrendelen

Niet aanraken

Niet in open vuur werpen / verbranden

Paper Jam (Papierstoring)

Gebruik geen transparanten / overheadsheets

Gebruik geen tabbladen

Gebruik geen drukmaterialen met nieten of papieren
of metalen clips

Plaats geperforeerd papier zoals aangegeven

Plaats etiketten zoals aangegeven



DefinitieSymbool

Plaats tabbladen zoals aangegeven

Plaats briefhoofdpapier zoals aangegeven

Plaats transparant drukmateriaal zoals aangegeven

Plaats voorgedrukt drukmateriaal zoals aangegeven

Geperforeerd papier

• 2 of 3 gaten
• 2 of 4 gaten

Tweekoppige pijl

Indicatie linkerrichting



DefinitieSymbool

Indicatie rechterrichting

Indicatie bovenrichting

Indicatie onderrichting

Lijn voor maximale vulling
Plaats het papier niet boven deze lijn in de lade.

Nieten

Indicator groot drukmateriaalformaat
Hier ziet u waar voor grote drukmateriaalformaten de
ladehendel op moet worden ingesteld.

Plaatsingspijlen

Reinig de glasplaat zoals aangegeven

Toner

Toner op

Toner vol

Gebruik geen niet-MICR (wit)
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Gebruik geen EA-toner (groen)

Gebruik geen MICR-toner (rood)

Tonerafvalcontainer
Verwijder als de container vol is de dop van de
dophouder aan de zijkant van de volle
tonerafvalcontainer en zet de dop stevig vast op de
opening boven op de volle container.

Gevaarlijk gebied

• Draai de handgreep niet als de lamp rood is.
• Als de lamp groen is, mag u de handgreep draaien.

Perforatorafvalbak

Perforatorhandgreep

Aan
Dit symbool geeft aan dat de hoofdstroomschakelaar
op Aan staat.

Uit
Dit symbool geeft aan dat de hoofdstroomschakelaar
op Uit staat.

Standby
Dit symbool geeft aan dat de secundaire
stroomschakelaar op Stand-by staat.
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Niet weggooien bij normaal huishoudelijk afval

• Als dit symbool erop staat, betekent dit dat u het
voorwerp, zoals een door de klant vervangbaar
onderdeel (KVO), niet mag weggooien met het
normale huishoudelijke afval. U moet deze
voorwerpen afvoeren in overeenstemming met de
in uw land geldende procedures.

• Dit symbool staat vaak op batterijen en betekent
dat gebruikte elektrische en elektronische producten
en batterijen niet met het gewone huisvuil mogen
worden meegegeven.

• Neem voor meer informatie over inzameling en
recyclen contact opmet deplaatselijke gemeentelijke
diensten, uw vuilnisdienst of het verkooppunt waar
u de voorwerpen hebt aangeschaft.
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