Xerox® Versant® 2100 nyomdagép
Termékszimbólumok
A termékszimbólumokat és azok magyarázatát az alábbi táblázatban találja.
Szimbólum

Név és magyarázat (ha szükséges)
Figyelmeztetés
Ez a szimbólum egy kötelező műveletet jelöl, amelynek
elmulasztása az érintett terület károsodását okozhatja.
Figyelmeztetés
Ez a szimbólum a termék azon területeire hívja fel a
felhasználók figyelmét, amelyeken fennáll a személyi
sérülés lehetősége.
Figyelmeztetés forró felületre
Ez a szimbólum a termék azon területeire hívja fel a
felhasználók figyelmét, amelyeknek felülete forró, így
nem szabad ezeket megérinteni.
Figyelmeztetés lézerre
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a berendezés lézert
használ, és felhívja a felhasználó figyelmét arra, hogy
tájékozódjon a megfelelő biztonsági tudnivalókról.
Becsípődésveszély
Ez a figyelmeztetés a termék azon területeire hívja fel
a felhasználók figyelmét, amelyeken fennáll a személyi
sérülés lehetősége.
Lezár

Kinyit

Megérinteni tilos

Ne érintse meg a dobkazettát
A sérülés elkerülése érdekében ne érintse meg a
dobkazetta felszínét.

Szimbólum

Név és magyarázat (ha szükséges)
Ne dobja nyílt lángba / ne égesse el

Ne dobja tűzbe a tonerkazettát
Mindig tartsa be a régiójában vagy az adott piacon
érvényben lévő újrahasznosítási utasításokat a megfelelő
leselejtezés és eljárások vonatkozásában.
Ne dobja tűzbe a festék gyűjtőpalackját
Mindig tartsa be a régiójában vagy az adott piacon
érvényben lévő újrahasznosítási utasításokat a megfelelő
leselejtezés és eljárások vonatkozásában.
Ne dobja tűzbe a dobkazettát
Mindig tartsa be a régiójában vagy az adott piacon
érvényben lévő újrahasznosítási utasításokat a megfelelő
leselejtezés és eljárások vonatkozásában.
Ne dobja tűzbe a második előfeszített
továbbítóhengert
Mindig tartsa be a régiójában vagy az adott piacon
érvényben lévő újrahasznosítási utasításokat a megfelelő
leselejtezés és eljárások vonatkozásában.
Villogásra utaló címke /100 Amp áram
A szimbólum azt jelzi, hogy a berendezés kizárólag olyan
helyiségben használható, ahol az áramszolgáltatási
kapacitás legalább 100 A/fázis.
Földelés / földelőkapocs

LAN
Helyi hálózat
USB
Univerzális soros busz
Tartsa szabadon a területet
Ezen a helyen semmilyen tárgyat ne tároljon.

Szimbólum

Név és magyarázat (ha szükséges)
Tartsa szabadon a területet
Ezen a helyen semmilyen tárgyat ne tároljon.

Tartsa szabadon a területet
Ezen a helyen semmilyen tárgyat ne tároljon.

Ne használjon fehér sávval ellátott fólialapokat / fehér
sávval ellátott kivetítőlapokat

Ne használjon nyitott borítékot

Ne használjon összehajtott, gyűrött vagy
felkunkorodott papírt

Ne használjon tintasugaras papírt

A tálcavezetőnek érintkeznie kell a másolóanyaggal

A képeslapot a jelzett irányban töltse be

A lyukasztott papírt a jelzett módon töltse be

Szimbólum

Név és magyarázat (ha szükséges)
Be
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a főkapcsoló BE állásban
van.
Ki
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a főkapcsoló KI állásban
van.
Készenlét
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a másodlagos kapcsoló
Készenlét állásban van.
Ne dobja a normál háztartási hulladékba
• Ez a jelkép azt jelzi, hogy a termék, például a
felhasználható által cserélhető egység (CRU) nem
kerülhet a normál háztartási hulladék közé. Ezeket a
termékeket az adott országban érvényben lévő
eljárások értelmében kell leselejtezni.
• A szimbólum gyakran szerepel akkumulátorokon, és
azt jelenti, hogy az elhasznált elektromos és
elektronikus termékeket, valamint akkumulátorokat
nem szabad az általános háztartási hulladékkal
keverni.
• A gyűjtéssel és újrahasznosítással kapcsolatos
további információkért vegye fel a kapcsolatot a
helyi önkormányzattal, a hulladék szállítását végző
vállalattal vagy azzal az eladási hellyel, ahol a
termékeket vásárolta.
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