
WorkCentre® C2424-kopiator/skrivare
Systemet och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att 
uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att 
systemet används på ett säkert sätt. 

Elektrisk säkerhet
■ Använd nätsladden som levereras med systemet.
■ Anslut nätsladden direkt till ett riktigt jordat eluttag. Om du inte vet om uttaget är jordat 

eller inte bör du be en elektriker kontrollera uttaget.
■ Använd inte en jordad adapter för att ansluta systemet till ett eluttag som inte är jordat.
■ Använd inte en förlängningssladd eller ett grenuttag. 

Varning!
Undvik risk för elektriska stötar genom att se till att systemet är ordentligt jordat. En 
elektrisk produkt kan vara farlig om den används felaktigt.

■ Placera inte systemet på en plats där någon kan trampa på nätsladden.
■ Placera inte föremål på nätsladden.
■ Blockera inte ventilationsöppningarna. Dessa öppningar gör att systemet inte överhettas.
■ Tappa inte gem och häftklamrar i systemet.

Varning!
För inte in föremål i öppningarna som finns på systemet. Om du hamnar i kontakt med en 
spänningspunkt eller kortsluter en del kan detta orsaka brand eller elektrisk stöt.

Om du upptäcker konstiga ljud eller lukter som vanligtvis inte uppträder vid 
normal användning:

1. Stäng av systemet omedelbart.

2. Dra ut nätsladden ur eluttaget

3. Ring efter en auktoriserad servicerepresentant för att åtgärda problemet.
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Nätsladden ansluts till systemets baksida. Om all ström måste kopplas bort från systemet drar 
du ut nätsladden ur eluttaget.

Varning!
Ta inte bort luckor eller skydd som skruvats fast om du inte installerar tillvalsutrustning 
och har fått särskilda instruktioner om att göra detta. Strömmen ska vara AVSTÄNGD när 
sådana installationer utförs. Dra ur nätsladden när du ska ta bort luckor och skydd vid 
installering av tillvalsutrustning. Utöver tillval som kan installeras av användaren finns det 
inga delar som du kan underhålla bakom dessa luckor.

Nedanstående utgör hälsorisker:

■ Nätsladden är skadad eller sliten.
■ Vätska har spillts i systemet.
■ Systemet har utsatts för vatten.

Om något av detta inträffar:

1. Stäng av systemet omedelbart.

2. Dra ut nätsladden ur eluttaget.

3. Ring en auktoriserad servicerepresentant.

Underhållssäkerhet

■ Underhåll inte det här systemet på något annat sätt än det som beskrivs i dokumentationen 
som medföljer systemet.

■ Använd inte rengöringsmedel med aerosol. Om du använder förbrukningsartiklar som inte 
är godkända kan detta orsaka sämre prestanda och risksituationer.

■ Bränn inte några förbrukningsvaror eller underhållsobjekt. Mer information om Xerox 
återvinningsprogram för tillbehör finns på www.xerox.com/gwa.

Driftsäkerhet

Systemet och förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta 
säkerhetskrav. Dessa omfattar undersökning av säkerhetsinstitut, godkännande och 
överensstämmelse med fastställda miljöstandarder.

Genom att uppmärksamma följande säkerhetsanvisningar ser du till att systemet används på ett 
säkert sätt.
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Förbrukningsartiklar för systemet

■ Använd förbrukningsartiklar som är avsedda för systemet. Användning av olämpliga 
material kan leda till sämre prestanda och risksituationer.

■ Följ alla varningar och instruktioner som placerats på eller levererats med systemet, 
tillbehören och förbrukningsartiklarna.

Varning!
Om du använder annat än äkta fast bläck för Xerox WorkCentre C2424 kan det påverka 
kopieringskvaliteten och systemtillförlitligheten. Det är det enda bläck som utformats och 
tillverkats under stränga kvalitetskontroller av Xerox för användning tillsammans med det 
här systemet. Xerox garanti, serviceavtal och Total Satisfaction Guarantee omfattar inte 
skador, fel eller försämrade prestanda som orsakats av användning av tillbehör eller 
förbrukningsmaterial som inte kommer från Xerox, eller användning av Xerox-tillbehör 
som inte är avsedda för det här systemet.

Obs!
Total Satisfaction Guarantee finns i USA och Kanada. Omfattningen kan variera 
utanför dessa områden. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information. 

Systemets placering

■ Placera systemet i en dammfri miljö där temperaturen ligger mellan 10 och 32 grader C 
och där den relativa luftfuktigheten ligger mellan 10 och 80 procent.

■ Placera systemet där det finns tillräckligt med utrymme för ventilation, användning och 
service. Minsta rekommenderade utrymme är:
■ 30 cm (11,8 tum) ovanför, mätt från dokumentmatarens ovansida
■ 24 cm (9,5 tum) bakom
■ 10 cm (3,9 tum) på systemets vänstra sida
■ 37 cm (14,6 tum) på systemets högra sida, så att man kommer åt underhållsenheten 

och spillfacket.
■ Blockera inte eller täck inte för öppningarna som finns på systemet. Systemet kan 

överhettas om tillräcklig ventilation saknas.
■ För bästa resultat bör du använda systemet på platser som inte överstiger 2 438 m 

över havet. 
■ Placera inte systemet på en plats som är täckt av en matta. Luftburna fibrer från mattan kan 

hamna i systemet och orsaka problem med utskriftskvaliteten.
■ Placera inte systemet nära en värmekälla.
■ Placera inte systemet i direkt solljus.
■ Placera inte systemet så att det befinner sig i luftflödet från ett luftkonditioneringssystem.
■ Placera systemet på ett plant, stabilt underlag som inte vibrerar och som klarar systemets 

vikt. Det får inte ha mer än 2 graders horisontell lutning och det ska ha alla fyra fötter 
stadigt placerade på ytan. I basutförande väger systemet cirka 42 kg utan 
förpackningsmaterialet.
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Flytta systemet

Varning!
Vissa delar i systemet är varma. Låt bläcket stelna om du vill undvika personlig skada eller 
att systemet skadas. Följ avstängningsanvisningarna om du vill kyla ned systemet snabbt. 
Vänta i minst 30 minuter så att systemet kyls av helt innan du flyttar eller packar ned det.

■ Låt systemet svalna innan det flyttas så det inte läcker ut bläck som kan skada systemet.
■ Använd avstängningsprocessen på kontrollpanelen (Stäng av för att flytta systemet) 

för bästa resultat.
■ Flytta aldrig systemet om du får meddelandet Avstängningsfel. Huvudet har inte 

parkerats på systemets kontrollpanel. Det meddelandet innebär att systemet inte är klart 
för flyttning. Om skrivhuvudet inte är låst kan systemet skadas vid frakten.

■ Slå alltid av systemet med hjälp av strömbrytaren som sitter under gränssnittsluckan på 
systemets högra sida och dra ur alla kablar och sladdar. Stäng inte av systemet genom att 
dra ur nätsladden eller genom att trycka på strömbrytaren på en förgreningsdosa.

■ Säkra alltid skanningshuvudet med låsreglaget på skannerns vänstra sida så att 
skanningshuvudet är låst innan du tar loss skannerdelen från systemet. Om du fraktar 
skannern med olåst skanningshuvud kan skannern skadas.

■ Ta alltid loss dokumentmataren innan du transporterar systemet. 
■ Ta alltid loss skannern innan du transporterar systemet.
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■ Systemet är tungt och måste lyftas av två personer. Bilden nedan visar hur man 
lyfter systemet.

■ Flytta alltid systemet utan tillvalsfack 3 och 4 monterade.

Packa om systemet med originalförpackningen eller med Xerox ompackningssats om det ska 
transporteras. Ytterligare instruktioner för ompackning av systemet finns i 
ompackningssatsen. Kontakta din lokala Xerox-återförsäljare om du inte har all 
originalförpackning eller inte kan packa om systemet.

Varning!

Om du inte packar om systemet korrekt för frakten kan systemet skadas. Skada i 

systemet som skett på grund av felaktig flyttning omfattas inte av Xerox garanti eller 
serviceavtal.Total Satisfaction Guarantee finns i USA och Kanada. Omfattningen kan 
variera utanför dessa områden. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Driftsäkerhet Anvisningar

■ Håll undan händer, hår, slipsar m.m. från utmatningsrullarna.
■ Ta inte bort det pappersmagasin som du har valt i skrivardrivrutinen eller på enhetens 

kontrollpanel när utskrift pågår
■ Öppna inte luckorna när systemet arbetar.
■ Flytta inte systemet medan arbete pågår.
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Symboler som finns på Systemet

Fara, högspänning

Iakttag försiktighet (eller gör dig uppmärksam på 
en viss del av skrivaren). Mer information finns i 
skrivarens användarhandbok. 

Undvik att klämma fingrarna i systemet. Iakttag 
försiktighet för att undvika personskador.

Håll händerna borta så att du inte skadar dig.

Het yta på eller i systemet. Iakttag försiktighet för 
att undvika personskador.
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