Xerox® WorkCentre® 7220/7225
Xerox® WorkCentre® 7220i/7225i
Skrivar symboler
Symbol

Beskrivning
Varning:
Anger en risk som kan resultera i svåra personskador eller dödsfall om
den inte undviks.
Varning om hög temperatur:
Het yta på eller i skrivaren. Iaktta försiktighet för att undvika
personskador.
Klämrisk:
Den här symbolen varnar användaren för områden där det finns risk
för personskador.
Försiktighet:
Anger en åtgärd som måste vidtas för att undvika egendomsskador.

Rör inte den delen eller det området på skrivaren.

Rör inte den delen eller det området på skrivaren.

Utsätt inte trumkassetterna för direkt solljus.

Elda inte upp artikeln.

Elda inte upp färgpatronerna.

Elda inte upp trumkassetterna.

Elda inte upp förbrukade färgpatroner.

Symbol

Beskrivning
Klämrisk:
Var försiktig i det här området för att undvika personskador.
Flytta inte enheten när sidoskyddet är stängt

Håll inte i bältesområdet.

Anger platsen för rengöringspinnen.
Använd inte papper som är tjockare än 217 g/m2.

Lägg inte enheten på sida.

Ta inte ut papper med våld.

Het yta. Vänta angiven tid före hantering.

På

Av

Vänteläge

Använd inte papper med klamrar eller andra typer av sammanfogning.

Symbol

Beskrivning
Använd inte vikt, veckat, böjt eller skrynkligt papper.

Använd inte inkjetpapper.

Använd inte stordia eller OH-papper.

Använd inte tidigare utskrivet eller begagnat papper.

Använd inte vykort

Använd inte kuvert.

Kopiera inte pengar.

Fyll på papper eller material.

Papperskvadd

Lås

Lås upp

Gem

Symbol

Beskrivning
Kylning

Förfluten tid

Fyll på papper

Enkelsidigt original

Hålslaget papper

Stordior

Placera brevhuvudet upp.

Placera brevhuvudet ned

Placera märkning ned.

USB
Universal Serial Bus
LAN
Local Area Network
Telefonlinje

Vikt

Symbol

Beskrivning
Startknapp
Stoppknapp
Pausa utskriftsknapp
In/utloggningsknapp
Hjälpknapp

Hem/serviceknapp

Serviceknapp

Jobbstatusknapp

Knapp för skrivarstatus

Språkknapp

Energisparknapp
Återställningsknapp
Uppringning/pausknapp

Denna produkt kan återvinnas.
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