Xerox® Versant® 2100 Press
Produktsymboler
Se følgende tabel over produktsymboler og definitioner af dem.
Symbol

Navn og definition (hvis det er påkrævet)
Forsigtig
Dette symbol angiver en handling, der skal udføres for
at undgå beskadigelse af disse områder.
Advarsel
Dette symbol advarer brugere om områder, hvor der er
risiko for personskade.
Advarsel om varm overflade
Dette symbol advarer brugere om områder med varme
overflader, som ikke må berøres.
Advarsel om laser
Dette symbol angiver, at der benyttes en laser og
advarer brugeren om at læse de relevante
sikkerhedsoplysninger.
Fare for klemning
Dette advarselssymbol advarer brugere om områder,
hvor der er risiko for personskade.
Lås

Lås op

Må ikke berøres

Tonerpatronen må ikke berøres
Rør ikke ved tromlemodulets overflade for at undgå
beskadigelse.

Må ikke bortskaffes i åben ild/brændes

Symbol

Navn og definition (hvis det er påkrævet)
Tonerpatronen må ikke brændes
Læs altid genbrugsvejledningen for det område, du er
i/det marked, du er på, for oplysninger om korrekt
bortskaffelse.
Affaldsflaske med toner må ikke brændes
Læs altid genbrugsvejledningen for det område, du er
i/det marked, du er på, for oplysninger om korrekt
bortskaffelse.
Tonerpatronen må ikke brændes
Læs altid genbrugsvejledningen for det område, du er
i/det marked, du er på, for oplysninger om korrekt
bortskaffelse.
Overføringsrulle 2 må ikke brændes
Læs altid genbrugsvejledningen for det område, du er
i/det marked, du er på, for oplysninger om korrekt
bortskaffelse.
Mærkat med lyn/100 ampere strøm
Dette symbol angiver, at apparatet kun må bruges på
steder, hvor strømmen er på 100 ampere eller derover
per fase.
Jord/almindelig/jordet apparat

LAN
Local Area Network (lokalt områdenetværk)
USB
Universal Serial Bus
Hold området ryddet
Der må ikke opbevares noget her.

Hold området ryddet
Der må ikke opbevares noget her.

Symbol

Navn og definition (hvis det er påkrævet)
Hold området ryddet
Der må ikke opbevares noget her.

Undgå brug af transparenter med en hvid kant/ark
til overheadprojektor med en hvid kant

Der må ikke benyttes åbne konvolutter

Der må ikke benyttes foldet, krøllet eller bukket papir

Der må ikke benyttes ink jet-papir

Papirstyrene skal røre ved mediet

Postkort ilægges i den viste retning

Ilæg hullet papir som vist

Tændt
Dette symbol angiver, at tænd-/slukknappen er i
ON-position.
Slukket
Dette symbol angiver, at tænd-/slukknappen er i
OFF-position.

Symbol

Navn og definition (hvis det er påkrævet)
Standby
Dette symbol angiver, at den sekundære tænd-/slukknap
er i Standby-position.
Må ikke bortskaffes med almindeligt
husholdningsspildevand
• Anvendelsen af dette symbol bekræfter, at ting,
såsom Customer Replaceable Units (enheder, der
kan udskiftes af kunden, CRU'er), ikke må bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsspildevand.
Du skal bortskaffe disse ting i henhold til gældende
nationale procedurer.
• Dette symbol vises ofte sammen med batterier og
angiver, at i overensstemmelse med europæisk
lovgivning skal elektrisk, brugt elektronisk udstyr og
batterier kasseres separat fra almindeligt affald.
• Kontakt dine lokale affaldsmyndigheder for
yderligere information om indsamling og genbrug
af brugte batterier.
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