Xerox® Phaser® 3260/3052
Σύμβολα εκτυπωτή
Σύμβολο

Περιγραφή
Προειδοποίηση:
Υποδεικνύει έναν κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
τραυματισμό ή θάνατο αν δεν αποφευχθεί.
Προειδοποίηση καυτής επιφάνειας:
Καυτή επιφάνεια πάνω ή μέσα στον εκτυπωτή. Προσέξτε για να
αποφύγετε τραυματισμούς.
Κίνδυνος σύνθλιψης:
Αυτό το σύμβολο προειδοποίησης ενημερώνει τους χρήστες για τις
περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού.
Προσοχή:
Υποδεικνύει μια υποχρεωτική ενέργεια που πρέπει να ληφθεί για να
αποφευχθούν οι υλικές ζημιές.
Μην αγγίζετε τμήμα ή περιοχή του εκτυπωτή.

Μην αγγίζετε τμήμα ή περιοχή του εκτυπωτή.

Μην εκθέτετε τις φύσιγγες τυμπάνου σε άμεσο ηλιακό φως.

Μην καίτε το εξάρτημα.

Μην καίτε τις κασέτες γραφίτη.

Μην καίτε τις φύσιγγες τυμπάνου.

Κίνδυνος σύνθλιψης:
Για να αποφύγετε τραυματισμούς, προσέξτε σε αυτήν την περιοχή.

Μην εκθέτετε την κασέτα εκτύπωσης σε άμεσο ηλιακό φως.

Σύμβολο

Περιγραφή
Μην εκθέτετε τη μονάδα εκτύπωσης στο φως περισσότερο από 10
λεπτά.
Καυτή επιφάνεια. Περιμένετε το χρονικό διάστημα που υποδεικνύεται
προτού την αγγίξετε.
Ενεργοποίηση

Απενεργοποίηση

Μη χρησιμοποιείτε χαρτί με συρραπτικά ή με συνδετήρες
οποιασδήποτε μορφής.

Μη χρησιμοποιείτε διπλωμένο, τσαλακωμένο, παραμορφωμένο ή
ζαρωμένο χαρτί.

Μην τοποθετείτε και μη χρησιμοποιείτε χαρτί για εκτυπωτές
ψεκασμού.

Μην επανατοποθετείτε χαρτί που έχει ήδη εκτυπωθεί ή
χρησιμοποιηθεί.

Μη χρησιμοποιείτε postcard.

Μη χρησιμοποιείτε φακέλους.

Μη δημιουργείτε αντίγραφα χαρτονομισμάτων.

Προσθέστε χαρτί ή μέσα εκτύπωσης.

Ένδειξη επιπέδου χαρτιού

Σύμβολο

Περιγραφή
Εμπλοκή χαρτιού

Μην τοποθετείτε χαρτί στο δίσκο πάνω από τη γραμμή MAX.

Τοποθετήστε χαρτί/μέσο εκτύπωσης προς την κατεύθυνση που
υποδεικνύεται.
Τοποθετήστε χαρτί/μέσο εκτύπωσης στο δίσκο bypass όπως
υποδεικνύεται.
Ωθήστε για να ανοίξετε.
Κλείδωμα

Ξεκλείδωμα

Συνδετήρας

Ψύξη

Χρόνος που παρήλθε

Ένδειξη κατεύθυνσης

Τροφοδοτήστε χαρτί

Πρωτότυπο μονής όψης

Σύμβολο

Περιγραφή
Διάτρητο χαρτί

Διαφάνεια

Τοποθετήστε το επιστολόχαρτο με την όψη προς τα επάνω.

Τοποθετήστε το επιστολόχαρτο με την όψη προς τα κάτω.

Τοποθετήστε τις ετικέτες με την όψη προς τα κάτω.

USB
Universal Serial Bus
LAN
Τοπικό δίκτυο
Θύρα Ethernet

Ασύρματο

Βάρος

Πλήκτρο "Ενεργοποίηση/Επανενεργοποίηση"
Πλήκτρο "Τερματισμός"
Ένδειξη/λυχνία LED γραφίτη
Πλήκτρο ECO
Μετάβαση στην οικολογική λειτουργία, για να μειωθεί η κατανάλωση
γραφίτη και η χρήση χαρτιού.

Σύμβολο

Περιγραφή
Πλήκτρο WPS
(Wi-Fi Protected Setup)
Ένδειξη κατάστασης
Αυτό το εξάρτημα μπορεί να ανακυκλωθεί.
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