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Avertisment:
Indică un pericol care, dacă nu este evitat, poate provoca o rănire
gravă sau decesul.

Avertizare de temperatură mare:
Suprafaţă fierbinte pe imprimantă sau în interiorul imprimantei.
Procedaţi cu grijă pentru a evita vătămările corporale.

Pericol de ciupire:
Acest simbol de avertisment alertează utilizatorii atunci când există
posibilitatea de vătămare corporală.

Avertisment laser:
Acest simbol indică faptul că se utilizează un laser și alertează
utilizatorul să consulte informațiile de siguranță adecvate.

Atenţie:
Indică o acţiune necesară pentru evitarea deteriorării bunurilor.

Nu atingeţi nicio componentă sau zonă a imprimantei.

Nu atingeţi nicio componentă sau zonă a imprimantei.

Feriţi cartuşele cilindru de lumina directă a soarelui.

Nu aruncaţi articolul în foc.

Nu aruncaţi în foc cartuşele cu toner.

Nu aruncaţi în foc cartuşele cilindru.

Pericol de ciupire:
Pentru a evita vătămările corporale, procedați cu atenție în această
zonă.
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Suprafaţă fierbinte. Aşteptaţi perioada indicată înainte de a o atinge.

Pornit
Acest simbol indică faptul că comutatorul de pornire/oprire este în
poziția Pornit.

Oprit
Acest simbol indică faptul că comutatorul de pornire/oprire este în
poziția Oprit.

Nu utilizaţi coli de hârtie capsate, prinse cu orice fel de cleme.

Nu utilizaţi hârtii îndoite, pliate, ondulate sau şifonate.

Nu încărcați sau utilizați hârtie destinată imprimantelor cu jet de
cerneală.

Nu alimentaţi hârtie pe care aţi mai imprimat sau pe care aţi mai
folosit-o.

Nu utilizați cărți poștale.

Nu utilizați plicuri.

Nu copiați bani.

Adăugaţi hârtie sau alt suport de imprimare/copiere.

Indicator nivel hârtie
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Nu încărcați hârtie în tava de deasupra linieiMAX.

Blocaj de hârtie

Blocare

Deblocare

Clemă de hârtie

Răcire

Timp scurs

Indicator direcţie

Încărcați hârtia/suportul în direcția indicată.

Alimentare hârtie

Hârtie perforată

Folie transparentă

Încărcați hârtia cu antet cu fața în sus.

Încărcați hârtia cu antet cu fața în jos.
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Încărcați etichetele cu fața în jos.

USB
Universal Serial Bus

LAN
Local Area Network (rețea locală)

Port Ethernet

Stare

WiFi

Greutate

Acest articol poate fi reciclat.
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