Xerox® WorkCentre® 4265
Símbols de la impressora
Símbol

Descripció
Avís:
Indica un perill que pot causar lesions greus o mortals si no s'evita.
Avís de superfície calenta:
Superfície calenta a sobre o a dins de la impressora. Actueu amb
precaució per evitar lesions.
Perill de pessigada:
Aquest símbol d'avís alerta els usuaris sobre les àrees on hi ha
possibilitat de danys personals.
Atenció:
Indica una acció que cal realitzar obligatòriament per evitar danys
materials.
No toqueu la part o l'àrea de la impressora.

No toqueu la part o l'àrea de la impressora.

No exposeu els cartutxos del tambor a la llum solar directa.

No cremeu el producte.

No cremeu els cartutxos de tòner.

No cremeu els cartutxos del tambor.

Superfície calenta. Espereu el temps que s'indica abans de manipularla.
Refredament

Símbol

Descripció
Temps transcorregut

Activada

Desactivada

En repòs

No utilitzeu paper amb grapes o amb qualsevol material
d'enquadernació.

No utilitzeu paper arrugat, ondulat, plegat ni fes.

No col·loqueu ni utilitzeu paper d'injecció de tinta.

No utilitzeu transparències ni fulls per a retroprojectors.

No torneu a col·locar paper que ja s'hagi utilitzat o en el qual s'hagi
imprimit anteriorment.

No utilitzeu postals.

No utilitzeu sobres.

No copieu diners.

Afegiu paper o suports d'impressió.

Símbol

Descripció
Indicador nivell de paper

No col·loqueu paper a la safata per sobre de la línia de MAX.

Encallament de paper

Netegeu el vidre d'exposició com s'indica.

Indicador d'estat

Gireu per obrir.

Bloqueja

Desbloqueja

Clip

Col·locació de paper

Original d'una sola cara

Paper perforat

Símbol

Descripció
Transparència

Carregueu paper amb capçalera cara amunt.

Carregueu paper amb capçalera cara avall.

Carregueu les etiquetes cara avall.

USB
Bus sèrie universal
Port USB exclusiu per a manteniment
LAN
Xarxa d'àrea local
Port Ethernet

Port paral·lel
Connexió a Internet

Sense fil

Línia telefònica

Pes

Botó Inicia
Botó Atura

Símbol

Descripció
Botó Atura temporalment la impressió
Botó Inicia/tanca la sessió
Botó Ajuda

Botó Pàgina inicial de serveis

Botó Serveis

Botó Estat del treball

Botó Estat de la impressora

Botó Idioma

Botó Estalvi d'energia

Botó Esborra-ho tot

Botó Pausa de marcatge

Aquest element es pot reciclar.
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