Multifunkční tiskárna Xerox® AltaLink® B80XX
Symboly na produktu
Symbol

Popis
Varování:
Označuje nebezpečí, které může způsobit vážné zranění nebo smrt, pokud se mu nevyhnete.
Varování týkající se horkého povrchu:
Horký povrch na tiskárně nebo v tiskárně. Buďte opatrní, abyste se nezranili.
Nebezpečí přivření:
Tento výstražný symbol upozorňuje uživatele na místa s možností úrazu.
Upozornění:
Označuje povinnou akci, kterou je nutné provést, aby nedošlo k poškození majetku.

Nedotýkejte se této části tiskárny

Nedotýkejte se této části nebo oblasti tiskárny.

Nedotýkejte se této části nebo oblasti tiskárny.

Tiskové jednotky nevystavujte přímému slunečnímu světlu.

Tuto položku nespalujte.

Nespalujte kazety s tonerem.

Nespalujte tiskové jednotky.

Symbol

Popis
Nespalujte odpadní nádobku.

Nebezpečí přivření:
Buďte v této oblasti opatrní, abyste předešli úrazu.

Nevkládejte papír do této oblasti

Chcete-li předejít výskytu čar na výtiscích, předlohy je nutné správně vložit do podavače
dokumentů.

Horký povrch. Před manipulací počkejte uvedenou dobu.
Zapnuto

Vypnuto

Klidový režim a napájení

Zemnicí svorka

Nepoužívejte papír se svorkami ani žádným druhem sešívacích sponek.

Nepoužívejte přeložený, pomačkaný, zvlněný nebo pokrčený papír.

Nevkládejte ani nepoužívejte papír pro inkoustové tiskárny.

Nevkládejte použitý papír, nebo papír, který již byl jednou použit k tisku.

Symbol

Popis
Nepoužívejte pohlednice.

Nekopírujte peníze.

Nepoužívat nůž

Nepoužívat nůžky

Nepoužívat šroubovák

Nepoužívat propisovací tužku

Doplňte papír nebo médium.

Do zásobníku nevkládejte papír nad rysku MAX.

Do zásobníku nevkládejte papír nad rysku MAX

Do zásobníku nevkládejte papír nad rysku MAX
Ryska maximální výšky stohu papíru
Nepoužívejte papír se svorkami ani žádným druhem sešívacích sponek.

Předlohy vkládejte do podavače dokumentů lícovou stranou nahoru, a to ve směru šipky.

Zaseknutý papír

Symbol

Popis
Zamknout

Odemknout

Papír/médium vkládejte v uvedeném směru.

Kancelářská svorka
Chlazení

Uplynulý čas

Pozastavení pro odebrání výtisků

NFC

RFID

Vložte papír

Vložení papíru lícem dolů

1stranná předloha

Děrovaný papír

Symbol

Popis
Fólie

Hlavičkový papír vkládejte do zásobníku lícem nahoru, a to v uvedeném směru a orientaci.

Vložte hlavičkový papír lícem dolů.

Papír se štítky vkládejte do zásobníku lícem nahoru, a to v uvedeném směru a orientaci.

Fólie vkládejte do zásobníku v uvedeném směru a orientaci.

Obálky s nelepivými chlopněmi na delší straně vkládejte tiskovou stranou dolů s otevřenými
chlopněmi směřujícími nahoru.

Děrovaný papír vkládejte do zásobníku v uvedeném směru a orientaci.

Hlavičkový papír vkládejte do zásobníku v uvedeném směru a orientaci.

Papír se štítky vkládejte do zásobníku lícem dolů v uvedeném směru a orientaci.

Gramáž

Kartu SIM vložte v tomto směru

Nedotýkejte se této oblasti
Zaseknutí spony
Spona

Symbol

Popis
Pokyny ke sponám

Prázdný zásobník na spony

Zásobník

Vypékací jednotka

Tlačítko domovské stránky služeb

Tuto položku lze recyklovat.

©2017 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, Xerox a Design® a AltaLink® jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation ve Spojených
státech amerických a / nebo dalších zemích. 702P04985 Verze 1.0, duben 2017

