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Varnostne informacije

 Predgovor
Hvala, ker ste kupili večnamenske digitalne sisteme ali večnamenske digitalne barvne sisteme 
Toshiba. 
V poglavju VARNOSTNE INFORMACIJE so opisani potrebni varnostni ukrepi pri uporabi večnamenskih 
digitalnih sistemov TOSHIBA.
Ta priročnik je namenjen splošnim uporabnikom in skrbnikom. Preden začnete uporabljati to opremo, 
preberite ta priročnik, zato da bi zagotovili večjo varnost. Modeli se razlikujejo glede na regijo.

V spodnji tabeli so prikazane kombinacije imena modela, ki je navedeno na sprednjem pokrovu, in 
imena modela, ki je navedeno na identifikacijski oznaki.

Če je v opombi navedeno ime modela, potem se uporablja ustrezni model.  V nasprotnem primeru se 
uporabljajo zgornji modeli.
Primer:
e-STUDIO2000AC/2500AC: to je opomba za uporabo modela e-STUDIO2000AC/2500AC.

 Blagovne znamke

 Microsoft, Windows, Windows NT in trgovske znamke ter imena izdelkov drugih izdelkov Microsoft 
so blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA in drugih državah.

 Apple, AppleTalk, Macintosh, Mac, Mac OS, Safari, iPhone, iPod touch, TrueType, AirPrint, logotip 
AirPrint in iPad so blagovne znamke družbe Apple Inc.

 IOS je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe Cisco v ZDA in drugih državah ter 
se uporablja pod licenco.

 Adobe®, Acrobat®, Reader, in PostScript® so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke 
družbe Adobe Systems Incorporated.

 Mozilla®, Firefox® in logotip Firefox® so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe 
Mozilla Foundation v ZDA in drugih državah.

 IBM, AT in AIX so blagovne znamke družbe International Business Machines Corporation.

 NOVELL®, NetWare® in NDS® so blagovne znamke družbe Novell, Inc.
 e-STUDIO, e-BRIDGE in TopAccess so blagovne znamke družbe Toshiba Tec Corporation.
 Druga imena podjetij in imena izdelkov v tem priročniku so blagovne znamke pripadajočih družb.

 Uradna imena operacijskega sistema Windows

 Uradno ime Windows Vista® je operacijski sistem Microsoft Windows Vista.

 Uradno ime Windows ® 7 je operacijski sistem Microsoft Windows 7.

 Uradno ime Windows ® 8.1 je operacijski sistem Microsoft Windows 8.1.

 Uradno ime Windows ® 10 je operacijski sistem Microsoft Windows 10.

 Uradno ime Windows Server ® 2008 je operacijski sistem Microsoft Windows Server 2008.

 Uradno ime Windows Server ® 2012 je operacijski sistem Microsoft Windows Server 2012.

Ime modela na sprednjem pokrovu Ime modela na identifikacijski oznaki

e-STUDIO2000AC/2500AC FC-2000AC/2500AC

e-STUDIO2505AC/3005AC/3505AC/4505AC/5005AC FC-2505AC/3005AC/3505AC/4505AC/5005AC

e-STUDIO2008A/2508A/3008A/3508A/4508A/5008A DP-2008A/2508A/3008A/3508A/4508A/5008A

e-STUDIO5506AC/6506AC/7506AC FC-5506AC/6506AC/7506AC

e-STUDIO5508A/6508A/7508A/8508A DP-5508A/6508A/7508A/8508A
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 Zavrnitev odgovornosti

Naslednja zavrnitev odgovornosti določa izključitve in omejitve odgovornosti družbe TOSHIBA TEC 
CORPORATION (vključno s svojimi zaposlenimi, zastopniki in podizvajalci) do vseh kupcev ali 
uporabnikov (»uporabnik«) modelov e-STUDIO2000AC/2500AC, e-STUDIO2505AC/3005AC/3505AC/
4505AC/5005AC, e-STUDIO2008A/2508A/3008A/3508A/4508A/5008A, e-STUDIO5506AC/6506AC/7506AC 
ali e-STUDIO5508A/6508A/7508A/8508A, vključno z dodatki, možnostmi in kompletom programske 
opreme (»izdelek«).

1. Izključitve in omejitve odgovornosti, navedene v tej zavrnitvi odgovornosti, so učinkovite v 
največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja. V izogib dvomom, se nič v tej zavrnitvi 
odgovornosti ne uporablja za namene izključitve ali omejitve odgovornosti družbe TOSHIBA TEC 
CORPORATION za smrt ali telesne poškodbe, ki jih povzroči malomarnost družbe TOSHIBA TEC 
CORPORATION ali goljufivo zavajanje družbe TOSHIBA TEC CORPORATION.  

2. Vse garancije, pogoji in drugi pogoji, ki jih izrecno predvideva zakonodaja, so, v največjem obsegu, 
ki ga dovoljuje zakonodaja, izključeni, nobena takšna izrecna garancija pa ni podana ali ne velja v 
zvezi z izdelki. 

3. Družba TOSHIBA TEC CORPORATION ni odgovorna za nobeno izgubo, strošek, zahtevek ali 
kakršno koli škodo, ki je nastala zaradi kaj od naslednjega: 
(a)uporaba ali rokovanje izdelka v nasprotju z navedenim v priročnikih, vključno z, vendar ne 
omejeno na navodila za uporabo, uporabniški priročnik in/ali nepravilno ali brezskrbno rokovanje 
ali uporabo izdelka,
(b)kakršen koli vzrok, ki preprečuje pravilno delovanje izdelka, ki je nastal zaradi ali ga je mogoče 
pripisati dejanjem, opustitvam, dogodkom ali nezgodam, ki so izven razumljivega nadzora družbe 
TOSHIBA TEC CORPORATION, vključno z, vendar ne omejeno na višjo silo, vojno, nemir, izgred, 
zlonamerno ali namerno povzročanje škode, požar, poplavo, nevihto, naravno nesrečo, potres, 
neobičajno nihanje napetosti ali druge katastrofe,    
(c)poseganje, spreminjanje, razstavljanje, prevažanje ali izvajanje popravil s strani katere koli 
osebe, ki ni pooblaščeni serviser družbe TOSHIBA TEC CORPORATION, ali
(d)uporaba papirja, opreme ali delov, ki jih ne priporoča družba TOSHIBA TEC CORPORATION. 

4. V skladu s 1. odstavkom družba TOSHIBA TEC CORPORATION ne prevzema odgovornosti do 
stranke za: 
(a)izgubo dobička, izgubo prodaje ali prometa, izgubo ali škodo ugledu, izgubo proizvodnje, 
izgubo predvidenih prihrankov, izgubo dobrega imena ali poslovnih priložnosti, izgubo strank, 
izgubo ali izgubo uporabe vse programske opreme ali podatkov, izgubo v sklopu ali v zvezi s 
kakršno koli pogodbo, ali
(b)kakršno koli posebno, nenamerno, posledično ali posredno izgubo ali škodo, stroške, finančno 
izgubo ali zahtevke za posledično odškodnino,

kakršen koli vzrok ali razlog, ki izhaja iz ali je povezan z izdelkom ali z uporabo ali rokovanjem 
izdelka, kljub temu, da je družba TOSHIBA TEC CORPORATION obveščena o možnosti takšne 
škode.

TOSHIBA TEC CORPORATION ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo, strošek, zahtevek 
ali škodo, ki je nastala zaradi kakršne koli nezmožnosti uporabe (vključno z, vendar ne omejeno 
na okvaro, nedelovanje, prekinitev delovanja, virusne okužbe ali drugih težav), ki izhaja iz 
uporabe izdelka s strojno opremo, blagom ali programsko opremo, ki je družba TOSHIBA TEC 
CORPORATION ni neposredno ali posredno dobavila. 
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 Varnostni ukrepi
Za pravilno uporabo varnostne funkcije te opreme najprej pozorno preberite naslednje ukrepe. Ne 
pozabite dodeliti skrbnike, ki so dovolj sposobni za izvajanje odgovornega upravljanja, saj bodo za 
upravljanje in ravnanje s to opremo prejeli obsežne privilegije.

 Za skrbnike

 Da bi se izognili težavam pri zagotavljanju fizične varnosti, kot je odstranjevanje strojne opreme ali 
neustrezno razstavljanje opreme na kraju namestitve, sprejmite vse potrebne ukrepe, kot je 
preverjanje oseb, ki vstopijo ali izstopijo iz kraja namestitve.

 Pri povezovanju te opreme z zunanjim omrežjem, kot je internet, opremo uporabljajte samo v 
omrežnem okolju, zaščitenem s požarnim zidom ipd., zato da bi preprečili razkritje informacij zaradi 
nepravilnih nastavitev ali preprečili nezakonit dostop s strani nepooblaščenih uporabnikov.

 Da bi preprečili neustrezno spreminjanje konfiguracijskih nastavitev ali podobnega, pred uporabo 
te opreme spremenite prijavni gesli skrbnika in uporabnika, ki sta tovarniško privzeto nastavljeni. 
Poleg tega ne pozabite redno spremeniti vsako geslo, nastavljeno za to opremo.

 Za pravilno uporabo funkcij upravljanja omrežja in uporabnikov najprej preberite navodila za 
uporabo TopAccess.

 Seznanite se z varnostno politiko in ustreznimi postopki v vaši organizaciji ter to opremo in zunanje 
naprave upravljajte in uporabljajte v skladu s politiko, potem ko ste najprej prebrali navodila za 
uporabo. Nato splošnim uporabnikom, ki so pooblaščeni za uporabo te opreme, obrazložite 
navodila za zagotavljanje varnosti in jim na ta način omogočite, da se uskladijo z varnostnimi 
predpisi. 

 Splošnim uporabnikom zagotovite ustrezne privilegije za uporabo te opreme in nadzirajte njeno 
pravilno delovanje.

 Vedno se prepričajte, ali sta funkcija omrežja in funkcija upravljanja uporabnikov omogočeni, zato 
da zagotovite varnost. V primeru, da pride do kakršne koli nepravilnosti, se takoj obrnite na svojega 
serviserja. Za način preverjanja glejte navodila za uporabo TopAccess.

 V kolikor bi na tej opremi prišlo do okvare ali nepooblaščenega dostopa, preverite dnevnike 
TopAccess, da najdete vzrok. Za podrobnosti o dnevnikih preverjanja glejte navodila za uporabo 
TopAccess.

 Operacijski sistemi in brskalniki, nameščeni na vašem računalniku, ki se uporablja za povezavo z 
opremo, naj bodo najnovejše različice. Nato to obrazložite splošnim uporabnikom te opreme, da se 
lahko s tem uskladijo.

 Za splošne uporabnike

 Po končani uporabi opreme, ne pozabite odstraniti vse izvirnike, natisnjene liste ali pomnilniške 
naprave USB.

 Geslo redno spreminjajte. Ne uporabite nobene predvidljive številke, kot je vaš rojstni dan ali ID št. 
zaposlenega, in je ne zaupajte nobenemu.

 Med izvajanjem opravila opreme ne zapustite, saj lahko kdo izvirnike vidi ali vzame natisnjeni papir. 
 Redno preverjajte dnevnik, da se zaščitite pred nepooblaščenim dostopom in krajo identitete. Če je 

na voljo preveč dnevnikov, lahko želenega preprosto najdete z uporabo funkcije razvrščanja v 
napravi TopAccess. 
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 Funkcija šifriranja podatkov

Na zaslonu na dotik se prikaže ikona , če je na tej opremi omogočena funkcija šifriranja podatkov z 
naprednim standardom šifriranja (AES).
Na zaslonu na dotik se prikaže ikona , če je na tej opremi omogočena funkcija šifriranja podatkov s 
tehnologijo samodejnega šifriranja trdih diskov (»Wipe Technology HDD«)

Kako preverite aktivno stanje funkcije šifriranja podatkov?
Če je funkcija šifriranja podatkov omogočena, se na zgornjem desnem kotu zaslona s števcem prikaže 
ikona  ali . Za uporabo funkcije šifriranja podatkov se obrnite na svojega serviserja.

Obvestilo uporabnikom

Ko izberete ustrezno mesto za namestitev modela  e-STUDIO2000AC/2500AC, e-STUDIO2505AC/
3005AC/3505AC/4505AC/5005AC, e-STUDIO2008A/2508A/3008A/3508A/4508A/5008A, 
e-STUDIO5506AC/6506AC/7506AC ali e-STUDIO5508A/6508A/7508A/8508A, ga ne zamenjajte. 
Izognite se prekomerni vročini, prahu, tresenju in neposredni sončni svetlobi. Poleg tega zagotovite 
ustrezno prezračevanje, saj kopirni stroj oddaja majhno količino ozona.

Označuje, da izdelki s to oznako uporabljajo laser in predstavljajo morebitno 
tveganje in nevarnost za oči ali optično poškodbo in/ali opekline. Upoštevajte 
svarila, ki so navedena ob tej oznaki.

Označuje, da je na lokacijah s to oznako prisotna visoka temperatura in morebitno 
tveganje in nevarnost opeklin in/ali povezanih poškodb. Ne dotaknite se lokacije in 
sosednjega območja. 
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Samo za ZDA

OBVESTILO ZVEZNE KOMISIJE ZA KOMUNIKACIJO (FCC)
e-STUDIO2505AC/3005AC/3505AC/4505AC/5005AC, e-STUDIO5506AC/6506AC/7506AC, 
e-STUDIO5508A/6508A/7508A/8508A
Ta oprema je bila preizkušena, ugotovljeno pa je bilo, da je v skladu z omejitvami za digitalno 
napravo razreda A, skladno s 15. in 18. delom pravilnika FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da 
zagotavljajo razumljivo zaščito pred škodljivimi motnjami pri upravljanju opreme v komercialnem 
okolju. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo ter lahko povzroči, v 
kolikor ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili za uporabo, škodljive motnje radijske 
komunikacije. Delovanje te opreme v stanovanjskem območju lahko povzroči škodljive motnje, v 
takem primeru pa mora uporabnik motnje odpraviti na lastne stroške.

e-STUDIO2000AC/2500AC, e-STUDIO2008A/2508A/3008A/3508A/4508A/5008A
Ta oprema je bila preizkušena, ugotovljeno pa je bilo, da je v skladu z omejitvami za digitalno 
napravo razreda A, skladno s 15. delom pravilnika FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da 
zagotavljajo razumljivo zaščito pred škodljivimi motnjami pri upravljanju opreme v komercialnem 
okolju. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo ter lahko povzroči, v 
kolikor ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili za uporabo, škodljive motnje radijske 
komunikacije. Delovanje te opreme v stanovanjskem območju lahko povzroči škodljive motnje, v 
takem primeru pa mora uporabnik motnje odpraviti na lastne stroške.

OPOZORILO
Spreminjanje ali poseganje v to opremo, ki ni izrecno odobreno s strani družbe TOSHIBA TEC ali 
strank, ki jih pooblasti TOSHIBA TEC, lahko razveljavi uporabnikovo pooblastilo, da upravlja z 
opremo.

e-STUDIO2505AC/3005AC/3505AC/4505AC/5005AC, e-STUDIO2008A/2508A/3008A/3508A/
4508A/5008A, e-STUDIO5506AC/6506AC/7506AC, e-STUDIO5508A/6508A/7508A/8508A
Varnost uporabnika
Ta oprema ne proizvaja uporabniku nevarnega laserskega sevanja. Oprema ima certifikat laserskega 
izdelka 1. razreda, v skladu s standardom za delovanje sevanja ameriškega Ministrstva za zdravje in 
človeške vire (DHHS) in Zakona za nadzor sevanja za zdravje in varnost iz leta 1968, vključno s 
spremembami.
Zaščitno ohišje in zunanji pokrovi v celoti omejijo laserski žarek, ki ga oddaja oprema v svoji 
notranjosti.  Laserski žarek ne more uiti iz naprave med nobeno fazo upravljanja s strani uporabnika.
Predpisi, uvedeni 2. avgusta 1976 s strani Urada za radiološko zdravje (BRH) Urada za živila in 
zdravila Združenih držav Amerike, se uporabljajo za laserske izdelke, ki so bili izdelani od 1. avgusta 
1976. Laserski izdelki, ki se tržijo v ZDA, morajo biti v skladu s temi predpisi. 

SVARILO
Uporaba nadzornih ukrepov ali prilagoditev ali izvajanje postopkov, ki niso navedeni v teh navodilih, 
lahko povzroči nevarno izpostavljenost sevanju.
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Za ZDA in Kanado

Regulativne informacije
Družba Toshiba se zavezuje k ohranjevanju okolja s pokroviteljstvom Call2Recycle, programom 
družbe Rechargeable Battery Recycling Corporation. Za več informacij in za zbirne točke obiščite 
stran www.rbrc.org ali pokličite številko 1-800-822-8837.
Obvestilo o ploščatih celičnih baterijah CR, ki velja samo za Kalifornijo, ZDA: Za material iz perklorata 
lahko velja posebno ravnanje.  
Glejte http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

Kalifornijski predlog 65: velja samo za Kalifornijo, ZDA

Ta izdelek vas lahko izpostavi kemikaliji DINP, za katero je znano, da v zvezni državi Kalifornija 
povzroča raka. Za več informacij obiščite spletno stran www.P65Warnings.ca.gov/product.

SVARILO
Da bi zmanjšali tveganje nastanka požara, uporabite samo telekomunikacijski kabel AWG št. 26 ali 
večji.

ATTENTION
Pour réduire les risques d’incendie, utiliser uniquement des conducteurs de telecommunications 
26 AWG au de section superleure.
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e-STUDIO2505AC/3005AC/3505AC
Enota je razvrščena v laserski izdelek 1. razreda, v skladu s standardom IEC60825-1:2014 in njegovimi 
spremembami.
Enota uporablja laserske diode z največjo izhodno močjo 25 mW in valovno dolžino 788 nm pri 
neprekinjenem impulzu.

e-STUDIO4505AC/5005AC
Enota je razvrščena v laserski izdelek 1. razreda, v skladu s standardom IEC60825-1:2014 in njegovimi 
spremembami.
Enota uporablja laserske diode z največjo izhodno močjo 15 mW in valovno dolžino 792 nm pri 
neprekinjenem impulzu.

e-STUDIO2008A/2508A/3008A/3508A/4508A/5008A
Enota je razvrščena v laserski izdelek 1. razreda, v skladu s standardom IEC60825-1:2014 in njegovimi 
spremembami.
Enota uporablja laserske diode z največjo izhodno močjo 25 mW in valovno dolžino 788 nm pri 
neprekinjenem impulzu.

e-STUDIO5506AC/6506AC/7506AC
Enota je razvrščena v laserski izdelek 1. razreda, v skladu s standardom IEC60825-1:2014 in njegovimi 
spremembami.
Enota uporablja laserske diode z največjo izhodno močjo 15 mW in valovno dolžino 792 nm pri 
neprekinjenem impulzu.

e-STUDIO5508A/6508A/7508A/8508A
Enota je razvrščena v laserski izdelek 1. razreda, v skladu s standardom IEC60825-1:2014 in njegovimi 
spremembami.
Enota uporablja laserske diode z največjo izhodno močjo 15 mW in valovno dolžino 792 nm pri 
neprekinjenem impulzu.

SVARILO
Uporaba nadzornih ukrepov ali prilagoditev ali izvajanje postopkov, ki niso navedeni v teh navodilih, 
lahko povzroči nevarno izpostavljenost sevanju.
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Samo za Kanado

Razen ZDA in Kanade

Ta digitalna naprava razreda A je skladna s kanadskim standardom ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

e-STUDIO2505AC/3005AC/3505AC
Enota je razvrščena v laserski izdelek 1. razreda, v skladu s standardom IEC60825-1:2014 in njegovimi 
spremembami.
Enota uporablja laserske diode z največjo izhodno močjo 25 mW in valovno dolžino 788 nm pri 
neprekinjenem impulzu.

e-STUDIO4505AC/5005AC
Enota je razvrščena v laserski izdelek 1. razreda, v skladu s standardom IEC60825-1:2014 in njegovimi 
spremembami.
Enota uporablja laserske diode z največjo izhodno močjo 15 mW in valovno dolžino 792 nm pri 
neprekinjenem impulzu.

e-STUDIO2008A/2508A/3008A/3508A/4508A/5008A
Enota je razvrščena v laserski izdelek 1. razreda, v skladu s standardom IEC60825-1:2014 in njegovimi 
spremembami.
Enota uporablja laserske diode z največjo izhodno močjo 25 mW in valovno dolžino 788 nm pri 
neprekinjenem impulzu.

e-STUDIO5506AC/6506AC/7506AC
Enota je razvrščena v laserski izdelek 1. razreda, v skladu s standardom IEC60825-1:2014 in njegovimi 
spremembami.
Enota uporablja laserske diode z največjo izhodno močjo 15 mW in valovno dolžino 792 nm pri 
neprekinjenem impulzu.

e-STUDIO5508A/6508A/7508A/8508A
Enota je razvrščena v laserski izdelek 1. razreda, v skladu s standardom IEC60825-1:2014 in njegovimi 
spremembami.
Enota uporablja laserske diode z največjo izhodno močjo 15 mW in valovno dolžino 792 nm pri 
neprekinjenem impulzu.

SVARILO
Uporaba nadzornih ukrepov ali prilagoditev ali izvajanje postopkov, ki niso navedeni v teh navodilih, 
lahko povzroči nevarno izpostavljenost sevanju.
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Samo za EU

Delovno okolje
Z vidika elektromagnetne združljivosti (EMC) je delovanje tega izdelka omejeno na naslednja okolja:

 Zdravstvena okolja: ta izdelek ni potrjen kot zdravstveni izdelek, v skladu z Direktivo o 

zdravstvenih izdelkih 93/42/EGS.

 Domača okolja (npr. zasebna dnevna soba s televizorjem/radiem v bližnji okolici), saj gre za tako 

imenovani izdelek EMC razreda A. V domačem okolju lahko ta izdelek povzroči radijske motnje, 

zaradi česar mora uporabnik sprejeti ustrezne ukrepe. 

Družba TOSHIBA TEC ne prevzema odgovornosti za posledice, ki izhajajo iz uporabe tega izdelka v 
omejenih delovnih okoljih.
Posledice uporabe tega izdelka v omejenih delovnih okoljih so lahko elektromagnetne motnje 
drugih naprav ali strojev v bližnji okolici. Elektromagnetne motnje lahko povzročijo okvaro, vključno 
z izgubo podatkov/napako podatkov tega izdelka ali drugih naprav/strojev, ki so vključeni v 
elektromagnetni motnji.
Poleg tega je iz splošnih varnostnih razlogov uporaba tega izdelka v okoljih z eksplozivno atmosfero 
prepovedana. 

Skladnost z oznako CE
Ta izdelek je označen z oznako CE, in sicer v skladu z določbami veljavnih evropskih direktiv, zlasti z 
Direktivo o nizki napetosti 2006/95/ES (pred 20.04.2016), 2014/35/EU (po 20.04.2016), z Direktivo o 
elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES (pred 20.04.2016), 2014/30/EU (po 20.04.2016), z Direktivo 
RoHS 2011/65/EU za ta izdelek in električno opremo ter z Direktivo o radijski opremi in 
telekomunikacijski terminalski opremi 1999/5/ES za telekomunikacijski opremo.
Za oznako CE je odgovorna družba TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH, Carl-Schurz-
Str. 7, 41460 Neuss, Nemčija, telefon: +49-(0)-2131-1245-0.
Za kopijo ustrezne izjave o skladnosti CE se obrnite na svojega prodajalca ali na družbo TOSHIBA 
TEC.

Opozorilo:
To je izdelek razreda A. V domačem okolju lahko ta izdelek povzroči radijske motnje, zaradi česar 
mora uporabnik sprejeti ustrezne ukrepe.

Naslednje informacije so namenjene izključno državam članicam EU:

Ta izdelek je označen v skladu z zahtevo Direktive EU o odpadni električni in 
elektronski opremi (OEEO).

Uporaba tega simbola označuje, da tega izdelka ni mogoče odstraniti kot nesortiran komunalni 
odpadek in ga je treba zbrati ločeno.  S tem ko zagotovite, da je ta izdelek pravilno odstranjen, 
pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje človeka, ki jih 
lahko povzroči neustrezno ravnanje z odpadnim izdelkom.  
Za več informacij glede vrnitve in recikliranja tega izdelka se obrnite na dobavitelja, od katerega ste 
izdelek kupili.
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Naslednje informacije so namenjene izključno državam članicam EU:

Odstranjevanje baterij in/ali akumulatorjev na podlagi Direktive EU o baterijah in 
akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih.

S tem ko zagotovite, da so baterije in/ali akumulatorji pravilno odstranjeni, pripomorete k 
preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje človeka, ki jih lahko povzroči 
neustrezno ravnanje z odpadnim izdelkom.
Za več informacij glede vrnitve in recikliranja baterij in/ali akumulatorjev se obrnite na dobavitelja, 
od katerega ste ta izdelek kupili.

Naprava ni namenjena uporabi v neposrednem vidnem polju na delovnih mestih s prikazovalniki.
Da bi preprečili nadležne odseve na delovnih mestih s prikazovalniki, naprave ne smete postaviti v 
neposredno vidno polje.

Obojestransko tiskanje (če je na voljo)
Obojestransko tiskanje omogoča uporabo obeh strani lista, posledično pa pripomore k zmanjšanju 
porabe papirja in ostalih dragocenih virov.  Priporočamo, da to funkcijo omogočite pri vsakem 
tiskanju.

Reciklirani papir
Ta izdelek je mogoče uporabiti za tiskanje na recikliranem papirju, izdelanim v skladu z evropskim 
standardom EN 12281 ali podobnim standardom kakovosti. Poleg tega podpira tiskanje na papir do 

teže 64 g/m2, saj lažji papir pomeni manjšo porabo surovin in pripomore k varčevanju z viri.

Poraba energije
Količina električne energije, ki jo naprava porabi, je odvisna tako od njenih lastnosti, kot od načina 
uporabe. Naprava je zasnovana tako, da omogoči zmanjšanje porabe električne energije, s tem da po 
zadnji natisnjeni strani preklopi na stanje »V pripravljenosti«. Če bi bilo potrebno, lahko naprava 
začne takoj spet tiskati iz tega načina. Če po določenem časovnem obdobju ni potrebe po 
dodatnemu tiskanju, naprava preklopi v načine za varčevanje z energijo. Tu gre za upravljanje 
porabe energije.
V teh načinih naprava porabi manj energije (vatov). Če želite tiskati naprej, bo naprava potrebovala 
nekaj več časa, da se vrne iz načina za varčevanje z energijo kot pa iz načina v pripravljenosti. 
Za največje možne prihranke z energijo priporočamo uporabo privzetih vrednosti za upravljanje s 
porabo energije.
Program Energy Star je prostovoljni sistem za spodbujanje razvoja in nakupa energijsko učinkovitih 
modelov, ki pripomorejo k zmanjšanju učinka na okolje.
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Samo za Indijo

Samo za Argentino

Samo za Turčijo

Samo za Kitajsko

Samo za Tajsko, Singapur, Kitajsko in Kanado
Program za vrnitev izdelkov, kartuš tonerja in odpadnih škatel tonerja je na voljo za vsako od zgoraj 
navedenih držav. Če jih želite vrniti, to storite v skladu s pogodbo med dobaviteljem in potrošnikom ali 
se obrnite na dobavitelja, od katerega ste izdelek kupili.

Naslednje informacije veljajo izključno za Indijo:

Uporaba simbola označuje, da tega izdelka ne smete odvreči med gospodinjske 
odpadke. S tem ko zagotovite, da je ta izdelek pravilno odstranjen, pripomorete k 
preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje človeka, ki jih 
lahko povzroči neustrezno ravnanje z odpadnim izdelkom.
Za več informacij glede vrnitve in recikliranja tega izdelka se obrnite na dobavitelja, 
od katerega ste izdelek kupili.
Ta izdelek je skladen s pravilnikom o odlaganju odpadkov »India E-waste Rule 
2011«, ki prepoveduje uporabo svinca, živega srebra, šestvalentnega kroma, 
polibromiranih bifenilov ali polibromiranih difeniletrov in koncentratov, ki 
presegajo 0,1 % na maso in 0,01% na maso za kadmij, razen za izjemo, določeno v 
razporedu II pravilnika.

Naslednje informacije veljajo izključno za provinco Buenos Aires v Argentini:

La siguiente información es solo para Argentina
El uso de este símbolo indica que este producto no puede ser tratado como 
residuos domésticos.
Asegúrese que este producto se deseche correctamente, Usted ayudara a evitar 
posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que 
podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto.

Para mas información sobre el reciclaje de este producto, consulte con nuestro.

Naslednje informacije veljajo izključno za Turčijo:

Označuje, da je izdelke s to oznako mogoče uporabljati v območjih, ki se ne 
nahajajo v območju tropskega podnebja na Kitajskem. 

Označuje, da je izdelke s to oznako mogoče uporabljati v območjih do 2000 metrov 
nadmorske višine na Kitajskem.
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 Kakovost naprave Toshiba je brez primere 
Za doseganje optimalnih rezultatov priporočamo uporabo originalne opreme in delov družbe Toshiba.

Vzorčna slika oznake tonerja

Vsebina oznake se razlikuje glede na model ali namembni kraj.
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 Oprema/deli

 Zanesljivost
Originalna oprema Toshiba je podvržena najstrožjim pregledom, zato da bo vsa oprema, ki jo 
prejmete, delovala na optimalni ravni.

 Visoka produktivnost
Originalna oprema Toshiba je zasnovana tako, da izpolnjuje zahteve te konkurenčne industrije in z 
visoko hitrostjo zagotavlja zanesljive kopije, kadar jih potrebujete.

 Stabilna kakovost slike
Originalna oprema Toshiba je zasnovana tako, da vedno zagotovi stabilno sliko. 

 Kopirnim strojem prijazna oprema
Originalna oprema Toshiba je zasnovana tako, da zagotovi brezhibno delovanje kopirnega stroja in 
vseh njegovih delov.  Zmanjšanje obrabe naprave je omogočeno zaradi Toshibinega temeljitega 
poznavanja lastnosti kopirnega stroja, zaradi česar je zagotovljena najvišja raven skrbnosti.

 Oprema, ki se popolnoma prilega
Od samega začetka so bili oprema in naprave Toshiba narejeni eden za drugega. Ko Toshiba 
oblikuje novo napravo, načrtuje tudi nov toner, ki je narejen samo za to napravo. Z uporabo 
originalne opreme Toshiba s kopirnimi stroji Toshiba, boste zagotovili njihovo optimalno delovanje. 

 Toner

 Optimalna kakovost slike
Tonerji Toshiba so izdelani iz materiali ultra fine kakovosti v natančno nadzorovanih pogojih, s tem 
pa je zagotovljeno, da bodo vaši kopirni stroji Toshiba nenehno proizvajali slike izredne ostrine in 
visoke kakovosti. 

 Cenovna prednost
Originalni tonerji Toshiba zagotavljajo vrednost. Med postopkom tiskanja je uporabljena le 
primerna količina tonerja, zaradi česar lahko naprava še naprej deluje, dokler ni bil porabljen ves 
toner. Na ta način lahko izkoristite polno vrednost vsake uporabljene kartuše. 

 Skladnost z okoljem
Originalni tonerji Toshiba so izdelani z okoljem v mislih. Da bi zaščitili naš planet v prid prihodnjim 
generacijam, uporabljamo reliefne ali plastične oznake, zaradi česar je kartuše tonerjev mogoče v 
celoti reciklirati. Poleg tega smo zmanjšali raven prahu in ozona in tako izboljšali delovno okolje. 

 Uporabniku prijazno
Preden tonerje odobrimo za prodajo, jih najprej preizkusimo in se prepričamo, da izpolnjujejo 
najstrožje standarde za varovanje zdravja. Zato vam pri ravnanju s tonerjem ne bo več treba prav nič 
skrbeti.

 Splošno

 Servisne in podporne koristi
Serviserji družbe Toshiba so usposobljeni za ohranjevanje vašega kopirnega stroja pri optimalni 
ravni. Da bi vedno zagotovili visoko kakovost slike, se obrnite na pooblaščenega serviserja Toshiba, 
ki bo poskrbel za vaš kopirni stroj in opravil redna vzdrževalna dela.
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 Kako brati ta priročnik

Oznake v tem priročniku

V tem priročniku so nekateri pomembni deli besedila označeni s spodnjimi oznakami. Pred uporabo 
opreme obvezno preberite te dele.

 Splošni previdnostni ukrepi

 Pri nameščanju ali premikanju

e-STUDIO2000AC/2500AC, e-STUDIO2505AC/3005AC/3505AC/4505AC/5005AC, e-STUDIO2008A/
2508A/3008A/3508A/4508A/5008A
Za ZDA in Kanado
Večnamenski digitalni sistemi zahtevajo električno moč 120 V, 12 A, 50/60 Hz.
Za EU
Večnamenski digitalni sistemi zahtevajo električno moč 220 do 240 V, 8 A, 50/60 Hz.
Z izjemo ZDA, Kanade in EU
Večnamenski digitalni sistemi zahtevajo električno moč 220 do 240 V, 8 A, 50/60 Hz.

e-STUDIO5506AC/6506AC/7506AC, e-STUDIO5508A/6508A/7508A/8508A
Za ZDA in Kanado
Večnamenski digitalni sistemi zahtevajo električno moč 120 V, 16 A, 50/60 Hz.
Za EU
Večnamenski digitalni sistemi zahtevajo električno moč 220 do 240 V, 10 A, 50/60 Hz.
Z izjemo ZDA, Kanade in EU
Večnamenski digitalni sistemi zahtevajo električno moč 220 do 240 V, 10 A, 50/60 Hz.

 Ne uporabite električnega napajanja z napetostjo, ki ni specificirana.
Izognite se uporabi več priključkov v isti vtičnici. To lahko povzroči požar ali električni udar. Če 
nameravate povečati število vtičnic, se obrnite na elektrikarja.

 Večnamenske digitalne sisteme vedno priključite na vtičnico z ozemljenim priključkom, da v 
primeru kratkega stika preprečite tveganje nastanka požara ali električnega udara. Za podrobnosti 
se obrnite na svojega serviserja. Obvezno uporabite ozemljeno stensko vtičnico s tremi vtiči.
V območjih, razen v ZDA in Kanadi, kjer se uporablja 2-polni vtikač, je treba večnamenske digitalne 
sisteme ozemljiti zaradi varnosti. Nikoli jih ne ozemljite na plinsko cev, vodovodno cev ali na kateri 
koli drug predmet, ki ni primeren za ozemljitev.

Označuje morebitne nevarne okoliščine, ki jih morate preprečiti, saj 
lahko povzročijo smrt, hude telesne poškodbe, materialno škodo 
oziroma požar na napravi ali okoliških predmetih.

Označuje morebitne nevarne okoliščine, ki jih morate preprečiti, saj 
lahko povzročijo lažje ali telesne poškodbe ter poškodbe opreme ali 
okoliških predmetov in izgubo podatkov.

Označuje informacije, ki jih morate nujno upoštevati pri uporabi naprave.

Navaja priročne informacije glede upravljanja te opreme. 

Strani, ki opisujejo dele, povezane s tem, kar trenutno delate. Te strani 
glejte po potrebi.

Nasvet
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 Napajali kabel pravilno vstavite v vtičnico. Če kabla ne vstavite pravilno, se lahko segreje in povzroči 
požar ali električni udar.

 Napajalnega kabla ne poškodujte, pretrgajte ali poskusite popraviti.
Napajalnega kabla ne smete:

- Zvijati
- Upogibati
- Vleči
- Obremeniti
- Segrevati
- Postaviti blizu radiatorjev ali drugih virov toplote

To lahko povzroči požar ali električni udar. Če je napajalni kabel poškodovan, se obrnite na 
serviserja.

 Opreme ne namestite sami ali je ne poskušajte premakniti, potem ko je že bila nameščena, saj lahko 
to povzroči telesne poškodbe ali poškoduje napravo. Če je opremo treba namestiti ali premakniti, se 
obrnite na svojega serviserja.

 Vtičnica se mora nahajati blizu opreme in mora biti lahko dostopna.
 Vtikač izvlecite iz vtičnice več kot enkrat na leto, da ga očistite. Nabiranje prahu in umazanije lahko 

povzroči požar, saj lahko uhajanje električne energije povzroči sproščanje toplote.

 Pri odstranjevanju vtikača iz vtičnice ne vlecite za napajalni kabel. Pri odstranjevanju iz vtičnice 
vedno držite za vtikač. Če potegnete napajalni kabel, se lahko žice pretrgajo, posledično pa lahko 
pride do požara ali električnega udara.

 Prepričajte se, da prezračevalne odprtine niso zamašene.
Če postane temperatura znotraj večnamenskih digitalnih sistemov previsoka, lahko pride do 
požara.
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e-STUDIO2000AC/2500AC, e-STUDIO2505AC/3005AC/3505AC/4505AC/5005AC, e-STUDIO2008A/
2508A/3008A/3508A/4508A/5008A

 Stojalo za podajanje papirja in podajalnik z visoko zmogljivostjo imata na dnu 4 stabilizacijske 
nogice (naprave proti drsenju). Ko ste napravo premaknili in jo namestili, se prepričajte, da ste 
stabilizacijske nogice zasukali in jih spustili ter napravo pričvrstili.
Po nastavitvi stabilizacijskih nogic stojala za podajanje papirja pričvrstite omejevalne nastavke za 
preprečevanje padca.

Stojalo za podajanje papirja

Podajalnik z visoko zmogljivostjo

Preden premaknete opremo z nameščeno mizo, odstranite sprednji stabilizator. Ko ste opremo 
premaknili, stabilizatorja ne pozabite ponovno namestiti.

Odstranjevanje stabilizatorja Nameščanje stabilizatorja
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e-STUDIO5506AC/6506AC/7506AC, e-STUDIO5508A/6508A/7508A/8508A

 Na dnu opreme se nahajajo 4 stabilizacijske nogice (omejevalni nastavki), in sicer 2 zadaj in 
2 spredaj.
Potem ko ste premaknili/namestili opremo, ne pozabite zasukati in spustiti stabilizacijske nogice 
ter jih nato čvrsto pritrditi na tla.
Preden premaknete opremo, zasukajte in dvignite stabilizacijske nogice.

Opreme ne namestite sami ali je ne poskušajte premakniti, potem ko je že bila nameščena, saj lahko to 
povzroči telesne poškodbe ali poškoduje napravo. Če je opremo treba namestiti ali premakniti, se 
obrnite na svojega serviserja. 

Druge opombe

 Če okoli naprave ni dovolj prostora, bo slabo prezračevanje povzročilo okvaro, poleg tega pa je 
lahko izvajanje nekaterih funkcij, kot sta premostitveno podajanje papirja in sproščanje nepravilno 
podajanega papirja, oteženo. Da bi zagotovili zadosten prostor, glejte spodnjo tabelo, ki služi kot 
smernica.

*1 Po namestitvi enote za končno obdelavo morate zagotoviti razmak približno 80 cm (31,5") od levega roba izstopnega 
pladnja.

*2 Razmak od levega roba izstopnega pladnja opreme
*3 Razmak od desnega roba enote za samodejni dvostranski izpis

 Napajalni kabel čvrsto pritrdite, tako da se nihče ne more spotakniti ob njega.
 Neugodne okoljske razmere lahko vplivajo na varno delovanje večnamenskih digitalnih sistemov, 

posledično pa se lahko ti okvarijo.

- Izognite se lokacijam blizu oken ali izpostavljanju neposredni sončni svetlobi.
- Izognite se lokacijam s pretiranim nihanjem temperature.
- Izognite se prekomerni količini prahu.
- Izognite se lokacijam, kjer so prisotne vibracije. 

Model
Ustrezen prostor

Zadaj Levo Desno

e-STUDIO2000AC/2500AC
e-STUDIO2505AC/3005AC/3505AC/4505AC/5005AC
e-STUDIO2008A/2508A/3008A/3508A/4508A/5008A

20 cm
(7,9")

30 cm
(11,8")

80 cm
(31,5")

e-STUDIO5506AC/6506AC/7506AC
e-STUDIO5508A/6508A/7508A/8508A

10 cm
(3,9")

30 cm

(11,8") *1, *2

50 cm

(19,7") *3
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 Zagotovite prosto pretakanje zraka in zadostno prezračevanje.
Brez ustreznega prezračevanja se bo neprijeten vonj, ki ga sprošča ozon, razširil v ozračje. Ozonski 
filter je del, ki ga je treba redno zamenjati. Za več informacij se obrnite na dobavitelja, od katerega 
ste kupili izdelek.

 Če je hrup, ki ga proizvaja oprema, premočen, priporočamo, da jo postavite v ločen prostor.

e-STUDIO5506AC/6506AC/7506AC, e-STUDIO5508A/6508A/7508A/8508A

 Če je na opremo priključen LAN-kabel, USB-kabel ali telefonska linija, kable prevežite s sponkami.
V nasprotnem primeru se lahko kabli pri odpiranju/zapiranju enote za dvostranski izpis zataknejo in 
se poškodujejo.

 Med uporabo večnamenskih digitalnih sistemov

 Ne odstranite pokrova opreme, saj lahko pride do telesne poškodbe ali električnega udara.
 Ne odstranite ali ne vtaknite vtikača z mokrimi rokami, saj lahko pride do električnega udara.
 Na opremo ali blizu nje ne postavite nobene posode s tekočino (vaze z rožami, skodelice kave ipd.).

To lahko povzroči požar ali električni udar.
 Spojke in sponke naj ne bodo blizu zračnikov, saj lahko pride do požara ali električnega udara.
 Če se večnamenski digitalni sistemi pregrejejo in iz njih uhaja dim ali neobičajen vonj ali hrup, 

sledite spodnjim navodilom.
Izklopite glavno stikalo napajanja in iz vtičnice odstranite vtikač, nato pokličite serviserja. 

 Če večnamenskih digitalnih sistemov ne nameravate uporabljati za več kot mesec, v tem obdobju iz 
varnostnih razlogov odstranite vtikač iz vtičnice.  Če pride do napake izolacije, lahko to povzroči 
požar ali električni udar.

 Ne dotaknite se nobenih delov, ki niso specifično določeni v uporabniškem priročniku,  saj lahko 
pride do okvare, električnega udara, telesnih poškodb ali opeklin.
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 Na stekleno površino ne polagajte težkih predmetov (4 kg (9 funtov) ali več) in nanjo ne pritiskajte 
premočno. Če steklo poči, se lahko poškodujete.

 Na večnamenske digitalne sisteme ne polagajte težkih predmetov (4 kg (9 funtov) ali več). Če 
predmeti padejo, se lahko poškodujete.

 Ne dotaknite se topilne enote ali kovinskega območja okoli nje, saj se lahko močno segreje, 
posledično pa se lahko opečete ali si zaradi šoka poškodujete roko.

 Pri zapiranju predala bodite previdni, da si ne preščipnete prstov, saj se lahko poškodujete.
 Pazite, da si ne preščipnete prstov med opremo in enoto za dvostranski izpis ali enoto za samodejni 

dvostranski izpis, saj se lahko poškodujete.
 Ne dotaknite se kovinskega dela vodilne ploščice v enoti za dvostranski izpis ali enoti za samodejni 

dvostranski izpis, saj se lahko opečete.
 Ne dotaknite se tečaja (povezovalnega dela) na zadnji strani vzvratnega samodejnega podajalnika 

dokumentov/podajalnika dokumentov za dvostransko optično branje. Pri odpiranju ali zapiranju 
vzvratnega samodejnega podajalnika dokumentov/podajalnika dokumentov za dvostransko 
optično branje si lahko preščipnete in poškodujete prste.

 Dlani in prstov ne približajte tečaju pladnja enote za končno obdelavo, saj se lahko ta 
nepričakovano premakne. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb dlani in/ali prstov.

 Izvlečenih predalov ne uporabite kot stopnice, saj lahko padete in se poškodujete.

 Pri spreminjanju kota nadzorne plošče pazite, da si ne priščipnete prstov v vrzeli med napravo in 
nadzorno ploščo, saj se lahko poškodujete.

e-STUDIO5506AC/6506AC/7506AC, e-STUDIO5508A/6508A/7508A/8508A

 Pazite, da si ne preščipnete prstov med enoto za dvostranski izpis in njenim pokrovom, saj se lahko 
poškodujete.

 Ne dotaknite se kovinskega dela povezovalne enote, saj se lahko opečete.
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Položaj oznak s certifikatom ipd.

e-STUDIO2000AC/2500AC

Opozorilo za območje z 
visoko temperaturo 
(prezračevalne odprtine)

Opozorilo za območje z visoko temperaturo (topilna enota)

Opozorilo za območje z visoko temperaturo (topilna enota)

Identifikacijska oznaka
Za ZDA in Kanado

Za EU

Opozorilo za območje z visoko temperaturo 
(enota grelnika) 

(razen za Severno Ameriko in Evropo)
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e-STUDIO2505AC/3005AC/3505AC/4505AC/5005AC

Opozorilo za območje z visoko temperaturo 
(topilna enota)

Opozorilo za območje z visoko temperaturo 
(topilna enota)

Identifikacijska oznaka

Opozorilna oznaka

Razlagalna oznaka

Za ZDA in Kanado Za EU

Oznaka s certifikatom (za ZDA in Kanado)
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e-STUDIO2008A/2508A/3008A/3508A/4508A/5008A

Oznaka s certifikatom 
(za ZDA in Kanado)Razlagalna oznaka

Identifikacijska oznaka
Za ZDA in Kanado

Za EU

Opozorilna oznaka

e-STUDIO3508A/4508A/5008Ae-STUDIO2008A/2508A/3008A

Opozorilo za območje z visoko 
temperaturo (topilna enota)

Opozorilo za območje z visoko 
temperaturo (topilna enota)

Opozorilo za območje z visoko 
temperaturo (topilna enota)
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e-STUDIO5506AC/6506AC/7506AC, e-STUDIO5508A/6508A/7508A/8508A

Za ZDA in Kanado

Za EU

Razlagalna oznaka Identifikacijska oznaka

Opozorilo za območje z visoko temperaturo 
(topilna enota)

Opozorilo za območje z visoko temperaturo 
(povezovalna enota)

Opozorilo za območje z visoko temperaturo 
(enota za dvostranski izpis/topilna enota)

Oznaka s certifikatom (za ZDA in Kanado)

Opozorilo za območje z visoko temperaturo 
(enota grelnika) (razen za Severno Ameriko in Evropo)
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Druge opombe

 Z zaslonom na dotik ravnajte previdno in ga nikoli ne udarite.  Če površina poči, lahko pride do 
okvare.

 Ne izklopite napajanja, če je znotraj naprave prišlo do nepravilnega podajanja papirja,
saj lahko to pri naslednjem vklopu napajanja povzroči okvaro.

 Preden zapustite pisarno ali v primeru izpada elektrike ne pozabite izklopiti napajanja. Napajanja 
ne izklopite, če je tedenski časovnik v uporabi.

 Izstopno območje papirja in izstopni papir sta zelo vroča, zato bodite previdni. 
 Na sprejemni pladenj postavite izključno papir. V nasprotnem primeru lahko pride do motenj 

običajnega delovanja in okvar.
 Ne dotaknite se fotoprevodnega bobna, prenosnega jermena in drugega prenosnega valja, saj lahko 

pride do težav s sliko.
 Med tiskanjem ne odprite/zaprite pokrovov in obhodnega pladnja ali ne izvlecite predalov. 

 Med vzdrževanjem ali pregledom

 Večnamenskih digitalnih sistemov nikoli ne poskušajte sami popraviti, razstaviti ali spremeniti, saj 
lahko pride do požara ali električnega udara.
Za vzdrževanje ali popravila notranjih delov večnamenskih digitalnih sistemov se vedno obrnite na 
svojega serviserja.

 Ne dovolite, da bi tekočine, kot sta voda in olje, med čiščenjem tal vdrle v sistem, saj lahko pride do 
požara ali električnega udara.

 Vtikač in vtičnica naj bosta vedno čista. Preprečite nabiranje prahu in umazanije.  V nasprotnem 
primeru lahko zaradi toplote, ki se sprosti pri uhajanja električne energije, pride do požara ali 
električnega udara.

 Ne dotaknite se spenjalnega območja. Konica igle lahko povzroči telesne poškodbe.

Druge opombe

 Za čiščenje površine večnamenskih digitalnih sistemov ne uporabite topil, npr. razredčila ali 
alkohola,

- saj se lahko ohišje poškoduje ali razbarva.
- če uporabljate krpico s kemičnim čistilom, upoštevajte vse previdnostne ukrepe.

 Deli za popravilo bodo zagotovljena za obdobje 7 let po končni izdelavi izdelka.
 Življenjska doba potrošnega materiala se razlikuje ne samo glede na obseg kopiranja/tiskanja, 

ampak tudi glede na druge dejavnike (čas delovanja, izstopna slika, vrsta medija itd.). Zaradi tega 
življenjska doba ne more biti določena na podlagi obsega kopiranja/tiskanja. Za več informacij se 
obrnite na dobavitelja, od katerega ste kupili izdelek.
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 Ravnanje z opremo

 Posode za odpadni toner in kartuše tonerja ne sežigajte. Izrabljene kartuše tonerja in posode za 
odpadni toner odstranjujte skladno z lokalnimi predpisi.

Druge opombe

 Pozorno preberite uporabniški priročnik, da s pravilnim postopkom zamenjate kartušo tonerja. 
Nepravilen postopek lahko povzroči uhajanje ali razpršitev tonerja.

 Kartuše tonerja ne odprite na silo, saj lahko to povzroči uhajanje ali razpršitev tonerja.
 Kartuša tonerja naj bo izven dosega otrok.
 Če se toner polije na vaše obleke, ga sperite z mrzlo vodo. Če uporabite toplo vodo, madež tonerja 

ne bo mogoče odstraniti z obleke.
 Če toner uhaja iz kartuše tonerja, ga ne vdihujte in se ga ne dotaknite.

Okoljske informacije

 Program ENERGY STAR®

Družba Toshiba Tec Corporation, kot članica programa ENERGY STAR, pritrjuje logotip ENERGY STAR 
na vse izdelke, ki izpolnjujejo zahteve programa ENERGY STAR.

Cilj programa ENERGY STAR je spodbujanje razvoja in širše uporabe pisarniške opreme, vključno z 
energijsko učinkovitimi računalniki, z namenom reševanja okoljskih vprašanj, kot je globalno 
segrevanje. Proizvajalci, ki sodelujejo v tem programu, lahko izdelkom pritrdijo logotip ENERGY STAR, 
če ti izpolnjujejo standarde za varčevanje z energijo tega programa.  Poleg tega se ti standardi in 
logotip običajno uporabljajo v okviru Agencije Združenih držav Amerike za varovanje okolja (EPA) in v 
sodelujočih državah.
Specificirani izdelki, prodajne države ali regije morda niso vključene.
Če želite izvedeti, ali izdelek izpolnjuje zahteve programa ENERGY STAR, preverite, ali je izdelek 
opremljen z ustreznim logotipom. 
V primeru kakršnih koli vprašanj se obrnite na svojega serviserja.

Ukrepi za prvo pomoč
Če ste vdahnili ali se dotaknili tonerja, sledite naslednjim navodilom.

 Vdihovanje: z območja izpostavljenosti se takoj odmaknite na svež zrak. Če imate težave z 

dihanjem ali bolečine, pokličite zdravnika.

 Stik s kožo: sperite z milom in vodo. Pred ponovno uporabo obleke operite. Če se pojavi draženje 

ali še vedno traja, poiščite zdravniško pomoč. 

 Stik z očmi: oči takoj sperite z veliko vode vsaj 15 minut. Če draženje še vedno traja, pokličite 

zdravnika.

 Zaužitje: razredčite vsebino želodca z več kozarci vode.
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Natisnjeno na Kitajskem
e-STUDIO2000AC/2500AC

e-STUDIO2505AC/3005AC/3505AC/4505AC/5005AC
e-STUDIO2508A/3008A/3508A/4508A/5008A

e-STUDIO5506AC/6506AC/7506AC
e-STUDIO5508A/6508A/7508A/8508A
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