
Símbolos de produto da
Copiadora/Impressora Xerox®

D95A/D110/D125/D136
Símbolos de produto da Impressora
Xerox® D110/D125/D136
Consulte a tabela a seguir para obter os símbolos do produto e suas definições.

DefiniçãoSímbolo

Cuidado
Esse símbolo indica uma ação obrigatória a ser
executada para evitar danos a essas áreas.

Aviso
Esse símbolo alerta os usuários para áreas emque existe
a possibilidade de ferimentos pessoais.

Aviso de superfície quente
Esse símbolo alerta os usuários para áreas onde existem
superfícies quentes, as quais não devem ser tocadas.

Aviso de laser
Esse símbolo indica que um laser está sendo usado e
alerta o usuário a consultar as informações de segurança
apropriadas.

Risco de aperto
Esse símbolo alerta os usuários para áreas emque existe
a possibilidade de ferimentos pessoais.

Aviso de alta tensão
Esse símbolo de aviso alerta os usuários para áreas em
que existe alta tensão. Para evitar ferimentos pessoais,
tome muito cuidado nessas áreas.

Não toque

Não descartar em fogo / Incinerar



DefiniçãoSímbolo

Adicionar papel / material

Atolamento de Papel

Não coloque o cartucho de toner com essa
extremidade primeiro

Não coloque o cartucho de toner com essa
extremidade primeiro

Mantenha a área limpa
Não armazene quaisquer objetos neste local.

Não usar envelopes

Não usar cartões postais

Não usar papel dobrado, amassado, com curvatura
ou enrugado

Não colocar/usar papel para jato de tinta

Não usar material preso com grampos ou clipes de
papel / metal



DefiniçãoSímbolo

Não copie dinheiro

Coloque papel perfurado conforme indicado

Coloque o material / documentos virados para baixo

USB
Barramento serial universal

LAN
Local Area Network

Ligado
Esse símbolo indica que o interruptor de alimentação
principal está na posição Ligado.

Desligado
Esse símbolo indica que o interruptor de alimentação
principal está na posição Desligado.

Em espera
Esse símbolo indica que o interruptor de alimentação
secundário está na posição Espera.

Não descartar no lixo residencial normal

• A aplicação desse símbolo é a confirmação de que
você não deve descartar itens, como Unidades
substituíveis pelo cliente (CRUs), no lixo residencial
normal. Você deve descartar esses itens de acordo
com os procedimentos nacionais acordados.

• Esse símbolo geralmente acompanha baterias e
indica que se forem usados produtos elétricos e
eletrônicos e bateria eles não devem ser misturados
com o lixo residencial geral.

• Para obter mais informações sobre a coleta e a
reciclagem, entre em contato com a prefeitura, com
o serviço de limpeza urbana ou com o ponto de
venda em que você comprou os itens.



©2016 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®e Xerox com marca figurativa® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em
outros países. 702P04355 Versão 1.0, Setembro de 2016 BR18398


