Símbolos de produto dos Sistemas de
produção Xerox
Nuvera®100/120/144/157 EA e MX
Sistemas de produção Xerox Nuvera®
200/288/314 EA e MX Perfecting
Consulte a tabela a seguir para obter os símbolos do produto e suas definições.
Símbolo

Definição
Cuidado
Esse símbolo indica uma ação obrigatória a ser
executada para evitar danos a essas áreas.
Aviso
Esse símbolo alerta os usuários para áreas em que 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 superfície quente – Aviso de queimadura
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 em que 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.
Bloquear

Símbolo

Definição
Desbloquear

Não toque

Não descartar em fogo / Incinerar

Atolamento de Papel

Não use transparências / folhas do retroprojetor

Não use divisórias

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

Coloque papel perfurado conforme indicado

Coloque as etiquetas conforme indicado

Símbolo

Definição
Coloque as divisórias conforme indicado

Coloque papel timbrado conforme indicado

Coloque materiais de transparência conforme
indicado

Coloque material pré-impresso conforme indicado

Papel perfurado
• 2 ou 3 furos
• 2 ou 4 furos

Seta bidirecional

Indicador de direção para a esquerda

Símbolo

Definição
Indicador de direção para a direita

Indicador de direção para cima

Indicador de direção para baixo

Linha de preenchimento máximo
Não coloque material na bandeja acima dessa linha.

Grampo

Indicador de tamanho do papel grande
Mostra ao usuário onde posicionar a alavanca da
bandeja para tamanhos de papel grandes.
Setas de posição
Limpe o vidro conforme indicado

Toner

Toner vazio

Toner cheio

Não use diferente de MICR (Branco)

Símbolo

Definição
Não use toner EA (verde)

Não use toner MICR (vermelho)

Frasco de toner usado
Quando o recipiente estiver cheio, remova a tampa do
suporte no lado do frasco cheio e prenda a tampa no
orifício aberto na parte superior do frasco cheio.

Área de cuidado
• Não gire a alça quando a luz estiver vermelha.
• Quando a luz estiver verde, a alça poderá ser girada.

Escaninho de resíduos do perfurador

Alça do perfurador

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.

Símbolo

Definição
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.
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