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Series
المنتج رموز

الوصف الرمز

تحذير:
تجنبه. عدم حالة في الوفاة أو جسيمة إصابة يسبب قد خطر إلى لإلشارة

ساخن: سطح
الجسدية. اإلصابة لتجنب الحذر توخ بداخلها. أو الطابعة على ساخن سطح

التعسر: خطر
جسدية. إصابة حدوث إلى تؤدي قد مناطق وجود إلى المستخدمين هذا التحذير رمز ينبه

تنبيه:
الممتلكات. تلف لتجنب اإلجراءات أحد تنفيذ ضرورة إلى لإلشارة

بالطابعة. الخاصة المنطقة أو المساحة تلمس ال

الطابعة من الجزء هذا تلمس ال

بالطابعة. الخاصة المنطقة أو المساحة تلمس ال

المباشرة. الشمس ألشعة األسطوانة خراطيش تعريض تجنب

العنصر. تحرق ال

الحبر. خراطيش تحرق ال
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األسطوانة. خراطيش تحرق ال

المخلفات. خرطوشة تحرق ال

التعسر: خطر
المنطقة. هذه في الحرص توخ الجسدية، اإلصابة لتجنب

التعسر: خطر
المنطقة. هذه في الحرص توخ الجسدية، اإلصابة لتجنب

بالقوة. الورق إخراج تجنب

التعامل. قبل إليه المشار الوقت يمر حتى انتظر ساخن. سطح

تشغيل

تشغيل إيقاف

استعداد

التثبيت. مشابك من نوع أي أو بدبابيس المثبت الورق تستخدم ال

ملفوفة. أو ملتوية أو مجعدة أو مطوية أوراق استخدام يحظر

استخدامه. أو الحبر نفاثة ورق تحميل تجنب
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قبل. من المستخدم أو عليه المطبوع الورق تحميل إعادة تجنب

البريدية. البطاقات استخدام تجنب

المظاريف. استخدام تجنب

النقود. نسخ تجنب

وسائط. أو ورقًا أضف

الورق انحشار

قفل

قفل إلغاء

ورق مشبك

تبريد

المنقضي الوقت

الورق تزويد

واحد وجه ذو أصلي مستند
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مثقوب ورق

شفاف ورق

. ألعلى وجهه يكون بحيث الرأسية ذي الورق بتحميل قم

ألسفل. وجهه يكون بحيث الرأسية ذي الورق بتحميل قم

ألسفل. وجهها يكون بحيث الملصقات بتحميل قم

USB
العالمي التسلسلي الناقل

LAN
المحلية االتصال شبكة

الهاتف خط

الوزن

للخدمات الرئيسية الصفحة زر

العنصر. هذا تدوير إعادة تمكن
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