
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A034-9203-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohtusnõuete juhend 
 

A0HF-9203-01 

 

A0HF-9233-02 

 



2 
 

 

 

□ Ohtusinformatsioon 
See peatükk sisaldab endas juhiseid sinu printeri toiminguteks ja 
hooduseks, salvestamaks printeri jaoks optimaalne suutlikkus. Loe ja järgi 
hoolikalt neid juhiseid. 
 
Lugege käesolev peatükk läbi enne kui ühendate printeri vooluvõrku. See 
hõlmab endas olulist informatsiooni kasutaja ohutuse ning seadme 
probleemide ennetamiseks. 
 
Hoidke see manuaal printerile lähedal saamaks vajadusel kiiret abi. 
 
Teade: Kõik selles juhendis toodud info ei pruugi olla mõeldud teie 
spetsiifilisele printerile. 
 
□ Hoiatus- ja ettevatussümbolid 
Nii manuaalis kui printeris kajastatud sildid ning sümbolid aitavad ennetada 
kahjustusi operaatorile, teiste kasutajatele ning omandile üldiselt. Nimetatud 
siltide ning sümbolite tähendused on järgnevad: 
 

HOIATUS 

Selle hoiatuse eiramine võib kaasa tuua 
tõsiseid vigastusi või isegi surma. 

ETTEVAATUST 

Selle hoiatuse eiramine võib kaasa tuua 
vigastusi või kahjusid omandile. 

 
□ Sümbolite tähendus 

 

 Näitab ohtu, mille vastu peaksite rakendama ettevaatusabinõusid. 
Sümbol, suunates paremale hoiatab võimaliku elektrilöögi eest. 

 Näitab keelatud tegevust. 
Sümbol, suunates vasakule hoiatab seadme lahti võtmise eest. 
 

 Näitab hädavajalike meetmete kasutuselevõtmist. 
Sümbol, suunates vasakule näitab, et pead seadme eemaldama 
vooluvõrgust. 
 

 

Eesti 

 HOIATUS 

 

 

 Ära püüa eemalda kaant ning paneele, mis on kinnitatud printeri 
külge. Mõningatel printeritel on kõrgpingel töötavaid või laseriga 
varustatud seadmed, mis võivad põhjustada elektrilööki või 
pimestust. 

 Ärge muutke printerit, kui rike või põhjustada tulekahjut, 
elektrilööki või masinariket. Kui printer töötab laseriga, 
arvestage, et laserkiir võib põhjustada pimedaks jäämist. 

 

 

 Kasuta ainult printeriga tarnitud toitejuhet. Kui toitejuhet tarnitud 
pole, kasuta ainult toitejuhet, mis on kinnitatud kasutajale 
kaasa pandud dokumentatsioonis. Juhtme väärkasutamine 
võib põhjustada tulekahju või elektrilööki 

 Kasuta kaasas olevat toitejuhet ainult konkreetse printeriga. 
Ärge KUNAGI kasuta seda mõne muu tootega. 
Ettevaatusabinõuete eiramine võib endaga kaasa tuua 
tulekahju või elektrilöögi. 

 Kasutage ainult toiteallikale määratud pinget. Eiramine võib 
kaasa tuua tulekahju või elektrilöögi. 

 

 

 Ärge kasuta erinevate pistikutega adaptrit ühendamaks teisi 
tooteid. Kasutades vooluvõrgus rohkem kui määratud 
voolutugevus võib kaasa tuua tulekahju või elektrilöögi. 

 Ärge kasutage pikendusjuhet põhimõttena, Pikendusjuhtme 
kasutamine võib kaasa tuua tulekahju või elektrilöögi. 
Kontakteeruga oma teenusepakkujaga, kui pikendusjuhtme 
kasutamine on vajalik. 

 Ärge kraapige, hõõruge, asetage peale raskeid esemeid, 
kuumutage, keerutage, painutage, tirige ega kahjustage 
toitejuhet. Kahjustatud toitejuhtme kasutamine (avatud juhe, 
katkine juhe jt) võib endaga kaasa tuua tulekahju või 
elektrilöögi. Avastades eeltoodud tingimusi, lülitage seade 
välja, eemaldage vooluvõrgust ning helistage kinnitatud 
teenusepakkujale. 

 

 

Ärge kasutage toitejuhtme vooluvõrku ühendamiseks või lahti 
ühendamiseks märgi käsi, mis võib tuua kaasa elektrilöögi. 

 

Ühendage toitejuhe vooluvõrku kogu ulatuses. 
Ettevaatusabinõu eiramine võib kaasa tuua tulekahju või 
elektrilöögi. 
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 HOIATUS 

 
Ühendage toitejuhe vooluvõrku, millel on maandus 

 

Ärge asetage printerile metallesemeid, muid metallist osakesi või 
anumat vedelikuga. Vedeliku ja metallosakeste sattumine printeri 
sisse võib kaasa tuua tulekahju, elektrilöögi või masinarikke. 
 
Juhul, kui metalliosake või muu võõrkeha kukub printeri sisse, 
lülitage kohe printer välja ning eemaldage vooluvõrgust, seejärel 
võtke ühendust kinnitatud teenusepakkujaga. 

 

Ärge kasutage printerit, kui see on muutunud ebatavaliselt 
kuumaks, eritab tavalist või ebatavalist värvi suitsu või müra. 
Lülitage kohe printer välja ning eemaldage vooluvõrgust ning 
seejärel võtke ühendust kinnitatud teenusepakkujaga. Edasi 
kasutades võib olla tulemuseks tulekahju või elektrilöök. 
 
Ärge kasutage seda printerit, kui see on kukkunud või selle kaas 
purunenud. Lülitakse printer kohe välja, eemaldage vooluvõrgust 
ning võtke ühendust kinnitatud teenusepakkujaga. Edasi 
kasutades võib olla tulemuseks tulekahju või elektrilöök 

 

 ETTEVAATUST 

 

 Ärge jätke printerile tolmu, tahma ega auru, ärge asetage 
printerit köögilaua, vanni või niisutusmasina lähedale, 
tulemuseks võib olla elektrilöök või masinarike. 

 Ärge asetage printerit ebastabiilsele ning kaldus lauale või 
asukohale, kus on palju vibratsiooni või värinat. Seade võib 
kukkuda ning tekitada isikukahju või mehhaanilisi rikkeid. 

 

Peale seadme installeerimist asetage see kindlale pinnale. 
Printer liikumine või kukkumine võib kaasa tuua isikukahju. 

 

Printeri sees on kõrge temperatuuriga alasid, mis võivad 
põjustada põletusi. Kui kontrollite printerit seest poolt, näiteks 
talitushäireid nagu paberiummistused, ärge puutuge piirkondi 

(Ümber süüteseadme, vms), mis on märgistatud sildiga 
“Ettevaatust KUUM”. 

 

 Ärge takistage printeri õhtusavasid. Temperatuur printeris võib 
tõusta, mille tulemusena võib tekkida tulekahju või talitushäire. 

 Ärge kasutage printeri lähedal süttivaid pihusteid, vedelikke või 
gaase, mis võivad kaasa tuua tulekahju. 

 

 Ärge tõmmeke toitejuhet samal ajal kui lülitate seadet välja. 
Toitejuhtme samaaegne vooluvõrgust eemaldamine võib 
seadet kahjustada, mis võib tuua kaasa tulekahju või 
elektrilöögi. 

 Ärge asetage esemeid ümber voolupistiku. Võimaliku häire 
olukorras võib olla raskusi pääseda pistikuni. 

 

 Ärge asetage toonerikasseti trumli osi arvutiketaste või kellade 
lähedale, mis võiksid olla tundlikud magnetile. 

 Ärge jätke toonerikassettide ja trumli osi lastele 
kättesaadavasse kohta. Suukaudu manustatud osakesed 
võivad kahjustada teie tervist. 

 

 Kui liigutate printerit, olge kindlad, et olete toitmejuhtme ning 
muud kaabilid lahti ühendanud. Vastasel juhul võite kahjustada 
toitejuhet ja kaableid, mis omakorda võib kaasa tuua tulekahju, 
elektrilöögi või talitushäire. 

 Eemalda printer vooluvõrgust, kui sa ei plaani seda kasutada 
pikema perioodi jooksul. 

 

 Alati, kui liigutad printerit, hoia seda dokumentatsioonis 
määratud kohtadest. Kui printer peaks kukkuma, võib 
tulemuseks olla isiku-. ja/või printerikahju. 

 Ventilate the room at regular intervals. 
Kasuta printerit ainult hästi ventileeritud asukohas. Kasutades 
printerit halvasti ventileeritud ruumis teatud perioodil võib kaasa 
tuua terviserikkeid. Õhutage ruumi regulaarselt. 

 Eemalda toitejuhe vooluvõrgust rohkem kui kord aastas ning 
puhasta pistik. Pistikusse kogunenud tolm võib põhjustada 
tulekahju. 
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Regulatsiooni teated 
 
□ Laseri ohutusnõuded 
 
See toode sisaldab endas 3B klassi dioode, millel on maksimaalne võimsus 
20mW ning lainepikkus 775-800nm. 
See toode on sertifitseeritud Klass 1 laseriga. Kuna laser on kaetud kaitsva 
korpusega, ei eralda toode ohtlikku kiirgust seni, kuni seda kasutatakse 
vastavalt juhistele, mis on toodud selles manuaalis. 
 
□ Sisemine laserkiirgus 
 
Maksimaalne keskmine  kiirguse võimsus: 13.3 μW laseri pea läheduses. 
Lainepikkus: 775-800 nm. 

 

 

 
ETTEVAATUST: 
Juhiste, toimingute ja seadete kasutamine, mis pole kajastatud selles 
manuaalis võib kaasa tuua ohtuliku kiirguse. 
 
□ Häireid põhjustavate seadmete standard (ICES-003 ISSUE 4) 
FCC osa 15 - Raadiosagedus seadmed. 
 
□ Euroopa kasutajatele 
See toode vastab järgmisetele EU direktiivile: 
2004/108/EC, 2006/95/EC ja 93/68/EEC 
Käesolev deklaratsioon on kehtiv ainult Euroopa Liidu (EU) või EFTA 
riikides. 
Käesolevat seadet tuleb kasutada ainult ühendatult varjestatud kaabliga, 
mittevarjestamata kaabli kasutamise korral viib tõenäoliselt häireteni 
raadiosides ning on keelatud 2004/108/EC reeglistiku järgi. 
Ferriitsüdamikuga USB kaablit peab peaks kasutama selle masina juures 
vaid otsetrükiks. 
 
□ Osooni eritavus 
Printimistsükli juures eraldub väike kogus osooni. See kogus on niivõrd 
väike, et ei mõju kellelegi halvasti. Siiski, olge kindlad, et ruum, kus teie 
seade asub on piisavalt ventileeritud. 
 
□ Elektromagneetilised häired 
Käesolevat toote juures tohib kasutada ainult varjestatud kaableid. 
Mittevarjestamata kaablite kasutamine võib üldjuhul kaasa tuua häireid 
raadiosides ning on keelatud CISPR 22 ja kohalike reeglite alusel. 
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□ Aku asendamine 
 
ETTEVAATUST: 
AKU VAHETAMISEL MITTESOBIVAGA  ON OHT PLAHVATUSELE. 
UTILISEERI KASUTATUD AKUD VASTAVALT KASUTUSJUHISELE. 
 
□ Ainult Euroopa Liidu liikmesriikidele 
Käesolev toode vastab RoHS (2002/95/EC) direktiivile. 

 


