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Χρήση εξοπλισμού Γραφείου
Προφυλάξεις Ασφάλειας κατά τη Λειτουργία
1. Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα σπρέι ή διαλύτες κοντά στο
μηχάνημα. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή
ηλεκτροπληξία.
2. Για λόγους πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας μην τοποθετείτε βάζα, γλάστρες,
κούπες, καλλυντικά, φάρμακα, μικρά μεταλλικά αντικείμενα ή δοχεία με νερό ή
άλλα υγρά επάνω στο μηχάνημα ή κοντά σε αυτό.
3. Κρατήστε το μηχάνημα μακριά από υγρασία και σκόνη.
4. Μην τοποθετείτε το μηχάνημα επάνω σε ασταθή ή κεκλιμένη επιφάνεια.
5. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο μηχάνημα.
6. Βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο όπου χρησιμοποιείτε το μηχάνημα είναι καλά
αεριζόμενο και ευρύχωρο.
7. Κρατήστε το μηχάνημα μακριά από αλμυρό αέρα και διαβρωτικά αέρια.
8. Μην εμποδίζετε τους αεραγωγούς του μηχανήματος, υπάρχει κίνδυνος
πυρκαγιάς λόγω υπερθέρμανσης εσωτερικών εξαρτημάτων.
9. Μην χρησιμοποιείτε παροχές ρεύματος που δεν ταιριάζουν στις προδιαγραφές
που φαίνονται στο εγχειρίδιο.
10. Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένα, κομμένα ή τροποποιημένα καλώδια ρεύματος και
μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα ή μπαλαντέζες. Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι
φθαρμένο και τα σύρματα είναι εκτεθειμένα ή κομμένα, επικοινωνήστε με τον
εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο
11. Απαγορεύεται ο χειρισμός του φις του καλωδίου ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
12. Εάν το μηχάνημα πρόκειται να μετακινηθεί ή να μη χρησιμοποιηθεί για μεγάλο
διάστημα, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
13. Μετά τη μετακίνηση του μηχανήματος, χρησιμοποιήστε τα φρένα στα ροδάκια για
να σταθεροποιηθεί στη θέση του
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14. Κατά την αποσύνδεση του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα, πάντα να τραβάτε
το βύσμα και όχι το καλώδιο.
15. Κατά την εκτέλεση συντήρησης/ καθαρισμού στο μηχάνημα,
πάντα να αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
16. Εάν από το μηχάνημα αναδίδεται καπνός ή οσμή ή εάν
συμπεριφέρεται παράξενα, θα πρέπει να διακόψετε άμεσα τη
λειτουργία του αποσυνδέοντας το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
17. Εάν μέσα σε αυτό το μηχάνημα πέσουν μεταλλικά αντικείμενα ή νερό και άλλα
υγρά, θα πρέπει να το αποσυνδέσετε αμέσως από το ρεύμα.
18. Μην κοιτάζετε απευθείας τη λυχνία και μην κρατάτε τον πίνακα ελέγχου, ενώ
μετακινείτε το μηχάνημα.
19. Μην αγγίζετε τα εξαρτήματα που φέρουν ετικέτα με την ένδειξη "θερμή
επιφάνεια".
20. Όταν αφαιρείτε μπλοκαρισμένο χαρτί, φροντίστε να μην παγιδεύσετε ή
τραυματίσετε τα δάχτυλά σας.
21. Μην επιχειρήσετε την εκτύπωση σε συρραμένα φύλλα, αλουμινόχαρτο, καρμπόν
ή κάθε είδους αγώγιμο χαρτί. Κάτι τέτοιο ενέχει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Προφυλάξεις κατά την αντικατάσταση – Διαχείριση Μελανοδοχείων (Τονερ)
1. Μην ρίχνετε στη φωτιά το τόνερ (νέο ή χρησιμοποιημένο).
2. Μην αποθηκεύετε το τόνερ (νέο ή χρησιμοποιημένο) κοντά
σε γυμνές φλόγες. Το τόνερ αναφλέγεται κατά την επαφή με
γυμνή φλόγα.
3. Μην καίτε το τόνερ που χύθηκε ή χρησιμοποιήθηκε. Ενδέχεται να προκληθεί
ανάφλεξη εάν η σκόνη τόνερ έρθει σε επαφή με τη φλόγα.
4. Μην χρησιμοποιείτε το καθαριστικό για να απορροφήσει χυμένο τόνερ
(συμπεριλαμβανομένου και του χρησιμοποιημένου τόνερ).
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5. Εάν χυθεί τόνερ πάνω στο πάτωμα, σκουπίστε το αργά και καθαρίστε
το υπόλοιπο με υγρό πανί.
6. Μην σπάτε ή συμπιέζετε τα δοχεία του τόνερ. Κάτι τέτοιο μπορεί να
προκαλέσει διαρροή του τόνερ και την πιθανότητα να λερωθεί το δέρμα,
τα ρούχα και το δάπεδο ή να προκληθεί ακούσια κατάποση.
7. Να αποθηκεύετε το τόνερ (νέο ή χρησιμοποιημένο), και εξαρτήματα
που έχουν έρθει σε επαφή με τόνερ, μακριά από τα παιδιά.
8. Σε περίπτωση εισπνοής τόνερ, κάντε γαργάρες με άφθονο νερό και
μετακινηθείτε

σε

σημείο

με

καθαρό

αέρα.

Εάν

χρειάζεται

συμβουλευτείτε γιατρό.
9. Εάν μπει στα μάτια σας τόνερ ξεπλύνετέ τα αμέσως με μεγάλη
ποσότητα νερού. Εάν χρειάζεται συμβουλευτείτε γιατρό.
10. Εάν καταπιείτε τόνερ πιείτε μεγάλη ποσότητα νερού. Εάν χρειάζεται
συμβουλευτείτε γιατρό.
11. Κατά την αφαίρεση μπλοκαρισμένου χαρτιού ή την αντικατάσταση
τόνερ, αποφύγετε να πέσει τόνερ στα ρούχα σας. Εάν έρθει τόνερ σε
επαφή με τα ρούχα σας, πλύνετε το λερωμένο σημείο με κρύο νερό. Με
το ζεστό νερό το τόνερ θα διεισδύσει στο ύφασμα και η αφαίρεση του
λεκέ θα είναι αδύνατη.
12. Να προσθέτετε πάντα τόνερ όταν σας το υποδεικνύει το μηχάνημα.
Μην τοποθετείτε και αφαιρείτε επανειλημμένα τα δοχεία τόνερ.
13. Μην ανακινείτε τα δοχεία τόνερ που έχουν αφαιρεθεί. Μπορεί να
σκορπιστεί το υπόλοιπο του περιεχομένου.
14. Φυλάσσετε τα δοχεία τόνερ προς ανακύκλωση σε σακούλα ερμητικά
κλειστή.
15. Αποθηκεύστε τα δοχεία τόνερ σε δροσερό, στεγνό μέρος μακριά από
άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

