Copiadora e Impressora WorkCentre® C2424

Segurança do usuário

Seu sistema e os suprimentos recomendados foram projetados e testados para atender
a exigências de segurança rígidas. A atenção às seguintes informações garantirá uma
operação contínua e segura do sistema.

Segurança elétrica
■
■
■
■

Use o cabo de alimentação fornecido com o sistema.
Conecte o cabo de alimentação diretamente em uma tomada elétrica devidamente aterrada.
Se não souber se uma tomada está aterrada, peça a um eletricista que verifique a tomada.
Não use um plugue adaptador de terra para conectar o sistema a uma tomada elétrica que
não tenha um terminal de conexão terra.
Não use filtro de linha ou extensão.

Aviso
Certifique-se de que o sistema esteja devidamente aterrado para evitar o risco de choque
elétrico. Os produtos elétricos podem ser perigosos se usados de forma incorreta.
■
■
■
■

Não coloque o sistema em uma área na qual as pessoas possam pisar no cabo de
alimentação.
Não coloque objetos sobre o cabo de alimentação.
Não obstrua as aberturas de ventilação. Estas aberturas são fornecidas para evitar o
superaquecimento do sistema.
Não deixe cair grampos ou clipes de papel dentro do sistema.

Aviso
Não introduza objetos nas passagens de papel ou nas aberturas do sistema. O contato com
um ponto de voltagem ou curto circuito em uma peça poderá resultar em incêndio ou
choque elétrico.
Se você observar ruídos ou odores que não estejam associados à operação normal do sistema:
1. Desligue o sistema imediatamente.
2. Desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica.
3. Chame um representante de serviço autorizado para corrigir o problema.
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O cabo de alimentação é conectado à lateral do sistema como um dispositivo de plug-in. Se for
necessário desconectar toda a energia elétrica do sistema, desconecte o cabo de alimentação da
tomada elétrica.
Aviso
Não remova as tampas nem os protetores que estejam fixados com parafusos, a menos
que você esteja instalando um equipamento opcional e seja especificamente instruído a
fazê-lo. A alimentação deve estar DESLIGADA durante a execução dessas instalações.
Desconecte o cabo de alimentação ao remover tampas e protetores para instalar
equipamentos opcionais. Com exceção dos opcionais que podem ser instalados pelo
usuário, atrás dessas tampas não existem peças nas quais você possa fazer manutenção
ou consertos.
As seguintes situações representam riscos à segurança:
■
■
■

O cabo de alimentação está danificado ou corroído.
Algum líquido foi derramado no sistema.
O sistema está exposto à água.

Se alguma dessas condições ocorrer:
1. Desligue o sistema imediatamente.
2. Desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica.
3. Chame um representante de serviço autorizado.

Segurança de manutenção
■
■
■

Não tente executar qualquer procedimento de manutenção que não esteja descrito
especificamente na documentação fornecida com o sistema.
Não use limpadores aerossóis. O uso de suprimentos não aprovados pode causar
desempenho abaixo do esperado e criar uma situação de risco.
Não queime consumíveis nem itens de manutenção de rotina. Para obter informações
sobre os programas de reciclagem de suprimentos da Xerox, vá para www.xerox.com/gwa.

Segurança operacional
O sistema e os suprimentos foram projetados e testados para atender a exigências de segurança
rígidas. Essas exigências incluem inspeção e aprovação do grupo de segurança, bem como
conformidade com os padrões ambientais estabelecidos.
Sua atenção às seguintes diretrizes ajuda a garantir uma operação contínua e segura
do sistema.
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Suprimentos do sistema
■

■

Use suprimentos especificamente projetados para o seu sistema. O uso de materiais
inadequados pode causar um mau desempenho e, possivelmente, em uma situação de risco
à segurança.
Siga todos os avisos e instruções marcados no sistema, nos opcionais e nos suprimentos ou
fornecidos com eles.

Cuidado
O uso de tintas diferentes da tinta sólida Xerox genuína WorkCentre C2424 pode afetar a
qualidade da impressão e da cópia, e a confiabilidade do sistema. Essa é a única tinta
projetada e fabricada sob controles de qualidade rígidos pela Xerox para uso específico
com este sistema. A Garantia da Xerox, os Contratos de Prestação de Serviços e a Garantia
de Satisfação Total não cobrem danos, defeito ou degradação de desempenho causados
pelo uso de suprimentos ou consumíveis não-Xerox ou de suprimentos da Xerox não
especificados para uso com este sistema.
Observação
A Garantia de satisfação total está disponível nos Estados Unidos e no Canadá. A
cobertura pode variar fora dessas áreas; entre em contato com o representante local
para obter detalhes.
Localização do sistema
■
■

■
■
■
■
■
■
■

Coloque o sistema em uma área sem pó, onde a variação de temperatura seja de 10 graus C
a 32 graus C (50 graus F a 90 graus F) e de umidade relativa seja de 10 % a 80 %.
Coloque o sistema em uma área onde exista espaço adequado para ventilação, operação e
realização de serviços. O espaço mínimo recomendado é de:
■ 30 cm (11,8 pol) acima, medindo da parte superior do alimentador de documentos
■ 24 cm (9,5 pol) atrás
■ 10 cm (3,9 pol) do lado esquerdo do sistema
■ 37 cm (14,6 pol) do lado direito do sistema, para permitir acesso à unidade de
manutenção e à bandeja de cera.
Não obstrua nem cubra as passagens de papel e as aberturas do sistema. O sistema pode
superaquecer sem ventilação adequada.
Para obter um ótimo desempenho, use o sistema em altitudes inferiores a 2.438 m
(8.000 pés).
Não coloque o sistema em um local com tapetes, como um chão acarpetado. As fibras do
tapete podem flutuar, entrar no sistema e causar problemas de qualidade de impressão.
Não coloque o sistema perto de uma fonte de calor.
Não coloque o sistema sob a luz solar direta.
Não coloque o sistema na direção do fluxo de ar frio de um sistema de ar condicionado.
Coloque o sistema em uma superfície sólida, nivelada e sem vibrações, suficientemente
forte para suportar o seu peso. A inclinação não pode ser superior a 2 graus; ela deve estar
horizontal e com os quatro pés em contato sólido com a superfície. O peso básico do
sistema, sem material de embalagem, é de cerca de 42 kg (93 libras).

Copiadora e Impressora WorkCentre® C2424
A-3

Movimentação do sistema

Cuidado
As peças do sistema são quentes. Para evitar ferimentos ou danos ao sistema, deixe a tinta
solidificar. Execute o procedimento de encerramento para esfriar o sistema rapidamente.
Aguarde pelo menos 30 minutos para que o sistema esfrie totalmente ante de movê-lo e
empacotá-lo.
■
■
■

■

■

Sempre deixe o sistema esfriar antes de movê-lo, para evitar derramamentos de tinta, que
podem danificar o sistema.
Use o procedimento para encerramento no painel de controle (Encerrar para
mover sistema) para obter melhores resultados.
Nunca mova o sistema se receber a mensagem Erro ao desligar – A cabeça de
impressão não está parada no painel de controle do sistema. Essa mensagem
significa que o sistema ainda não pode ser movido. Se a cabeça de impressão não estiver
travada, o sistema poderá ser danificado durante o transporte.
Sempre desligue o sistema usando o interruptor de alimentação, localizado sob a tampa da
interface, no lado direito do sistema, e desconecte todos os cabos e fios. Não desligue o
sistema puxando seu cabo de alimentação ou usando uma extensão com interruptor
liga desliga.
Sempre prenda a trava de transporte da cabeça de digitalização no lado esquerdo do
scanner para travar a cabeça de digitalização antes de remover a parte do scanner do
sistema. O transporte do scanner com a cabeça de digitalização destravada poderá
danificar o scanner.
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■
■

Sempre remova o alimentador de documentos antes de transportar o sistema.
Sempre remova o scanner antes de transportar o sistema.
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■

O sistema é pesado e deve ser erguido por duas pessoas. A ilustração abaixo mostra a
técnica correta para se erguer o sistema.

42 kg
93 lbs.
■

2424-109

Sempre mova o sistema separadamente das bandejas 3 e 4 opcionais.

Ao transportar o sistema, reembale-o usando a caixa e o material de embalagem originais ou
um kit de reembalagem da Xerox. São fornecidas instruções adicionais para a reembalagem do
sistema no kit de reembalagem. Se você não tiver o material de embalagem original ou não
puder reembalar o sistema, contate o representante de serviços da Xerox.
Cuidado
O sistema poderá ser danificado caso não seja reembalado corretamente para transporte.
Os danos ao sistema causados por transporte incorreto não são cobertos pela garantia
Xerox, pelo contrato de prestação de serviços ou pela garantia de satisfação total.
A garantia de satisfação total está disponível nos Estados Unidos e no Canadá.
A cobertura pode variar fora dessas áreas. Entre em contato com o representante local
para obter detalhes.
Instruções de segurança operacional
■
■
■
■

Mantenha mãos, cabelos, gravatas etc. longe da saída e dos rolos de alimentação.
Não remova a bandeja de origem do papel selecionada no driver da impressora ou no
painel de controle.
Não abra as portas enquanto o sistema estiver ocupado.
Não mova o sistema enquanto estiver ocupado.
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Símbolos gravados no sistema
Perigo, alta voltagem.

Tenha cuidado (ou preste atenção a um
determinado componente). Consulte o(s)
manual(is) para obter informações.

Evite tocar no sistema. Tenha cuidado para
evitar ferimentos.

Tenha cuidado para evitar ferimentos.

Superfície quente sobre o sistema ou dentro
dele. Tenha cuidado para evitar ferimentos.
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