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■ Előszó 
Köszönjük, hogy a Toshiba vonalkód nyomtatót vásárolta. 
A biztonsági információk ismertetik a Toshiba vonalkód nyomtatók használatával kapcsolatos 
óvintézkedéseket. 
A készülék használata előtt, kérjük olvassa el ezt a kézikönyvet. 
 
■ Érvényes modellek 
 

Érvényes modellek  
B-EX4T1-TS12/GS12-QM-R 
B-EX4T2-TS12/GS12/HS12-QM-R 
B-EX4T3-HS12-QM-R 
B-EX4D2-GS12-QM/QQ-R 
B-EX6T1-TS12/GS12-QM-R 
B-EX6T3-TS12/GS12-QM-R 
B-SX8T-TS12-QM-R 
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Biztonsági összefoglaló 
A készülék kezelése és karbantartása során a személyi biztonság kiemelt fontosságú. A biztonságos kezeléshez 
szükséges figyelmeztetések és óvintézkedések a jelen kézikönyv részét képezik. A készülék kezelése vagy 
karbantartása előtt figyelmesen olvasson el minden figyelmeztetést és óvintézkedést. 
Ne kísérelje meg a készülék javítását vagy módosítását. Ha olyan meghibásodás történik, amely a jelen 
kézikönyvben ismertetettek alapján nem orvosolható, kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket, majd 
segítségért forduljon a hivatalos Toshiba Tec Corporation képviselethez. 
 
A szimbólumok jelentése 
 

Ez a szimbólum potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amelyet ha nem kerül 
el, az halált, súlyos sérülést, a készülék vagy a környező tárgyak súlyos 
károsodását vagy tüzet okozhat. 
 
Ez a szimbólum potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amelyet ha nem kerül 
el, az enyhe vagy könnyű sérülést, a készülék vagy a környező tárgyak 
részleges károsodását vagy adatvesztést okozhat. 
 
Ez a szimbólum tiltott tevékenységet jelöl (tiltott tételek). 
A tiltott tartalom a  szimbólumban vagy amellett található. 
(A bal oldalon látható szimbólum a „szétszerelni tilos” tiltást jelöli.) 
 
Ez a szimbólum olyan műveletet jelöl, amelyet végre kell hajtani. 
Az adott utasítások a  szimbólumban vagy amellett találhatók. 
(A bal oldalon lévő szimbólum a „csatlakoztassa le a tápcsatlakozót a hálózati 
feszültségről” utasítást tartalmazza.) 
 

   MEGJEGYZÉS:    Olyan információkat jelez, amelyeket a készülék üzemeltetése során szem előtt kell tartani. 

Ez azt jelzi, hogy halál vagy súlyos sérülés kockázata áll fenn, ha a 
készüléket ezen jelzés figyelmen kívül hagyásával kezelik. 

Ne használjon a címkén 
szereplő feszültségtől eltérő 
tápfeszültséget, mivel az tüzet 
vagy elektromos áramütést 
okozhat. 

 

A tápkábelt ne fogja meg nedves 
kézzel, mivel ez elektromos 
áramütést okozhat. 

 

Ha a készülék egy olyan 
hálózati csatlakozóra 
csatlakozik, amelyre más nagy 
áramfogyasztású berendezések 
is csatlakoznak, a feszültség 
ingadozhat, amikor a 
berendezések működésbe 
lépnek. A készüléket külön 
hálózati csatlakozóra 
csatlakoztassa, mivel ez tüzet 
vagy elektromos áramütést 
okozhat. 

A készülék tetejére ne helyezzen 
fém tárgyakat vagy vízzel töltött 
vázákat, virágcserepeket, bögréket 
stb. A fém tárgyak vagy a kiömlő 
víz a készülék belsejébe kerülve 
tüzet vagy elektromos áramütést 
okozhat. 

 

A készülékbe a szellőző 
nyílásokon keresztül ne 
helyezzen vagy ejtsen be fém, 
gyúlékony vagy egyéb idegen 
tárgyat, mivel az tüzet vagy 
elektromos áramütést 
okozhat. 

 

A tápkábeleket ne karcolja meg, ne 
sértse meg és ne módosítsa. 
Ezenfelül a kábelekre ne helyezzen 
nehéz tárgyakat, és a tápkábeleket 
ne húzza vagy hajlítsa meg túlzott 
mértékben, mivel ez tüzet vagy 
elektromos áramütést okozhat. 

 

 

 

 
 

FIGYELMEZTETÉS 

  

 

Az előírt váltóáramú 
feszültségtől eltérő 
feszültség 
használata tilos. 
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Biztonsági óvintézkedések MAGYAR VERZIÓ 

Ha a készüléket leejti, vagy a 
burkolata megsérül, kapcsolja ki 
a készüléket, húzza ki a 
tápcsatlakozót a hálózati 
csatlakozóból, és segítségért 
forduljon a hivatalos Toshiba 
Tec Corporation képviselethez. 
Ha ebben az állapotban 
használja tovább a készüléket, 
az tüzet vagy elektromos 
áramütést okozhat. 

A készülék rendellenes állapotban 
történő használata – például ha a 
készülék füstöt vagy furcsa szagot 
bocsát ki – tüzet vagy elektromos 
áramütést okozhat. Ebben az 
esetben a készüléket azonnal 
kapcsolja ki, és a tápcsatlakozót 
húzza ki a hálózati csatlakozóból. 
Ezután forduljon segítségért a 
hivatalos Toshiba Tec Corporation 
képviselethez. 

Ha a készülékbe idegen tárgy 
kerül (fémdarabok, víz, 
folyadék), kapcsolja ki a 
készüléket, húzza ki a 
tápcsatlakozót a hálózati 
csatlakozóból, és forduljon 
segítségért a hivatalos Toshiba 
Tec Corporation képviselethez. 
Ha ebben az állapotban 
használja tovább a 
készüléket, az tüzet vagy 
elektromos áramütést 
okozhat. 

A tápcsatlakozó 
lecsatlakoztatásakor a csatlakozót 
fogja és húzza meg. A kábel 
meghúzása a belső vezetékek 
szakadását okozhatja, amely 
tüzet vagy elektromos áramütést 
okozhat. 

Gondoskodjon a készülék 
megfelelő földeléséről.  A 
hosszabbító kábeleknek is 
földelteknek kell lenniük. A nem 
megfelelően földelt készülék 
tüzet vagy elektromos 
áramütést okozhat. 

 

Ne távolítsa el a készülék 
burkolatait, és a készüléket ne 
javítsa, illetve módosítsa. Forduljon 
segítségért a hivatalos Toshiba Tec 
Corporation képviselethez. A 
készülékben lévő magas 
feszültség, a magas 
hőmérsékletű alkatrészek és az 
éles szélek sérülést okozhatnak. 

A készülék tisztításához ne 
használjon olyan tisztító sprayt, 
amelyben gyúlékony gáz van, 
mivel az tüzet okozhat. 

 

Ügyeljen arra, hogy a 
nyomtatópapír vágóval ne sértse 
meg magát. 

 

 

 
Csatlakoztass
a le a 
csatlakozót. 

 

 

 
Csatlakoztass
a le a 
csatlakozót. 

 

 

 
Csatlakoztasson 
földelő vezetéket. 

 

 
Szétszerelni 
tilos. 
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Ez azt jelzi, hogy személyi sérülés vagy anyagi kár kockázata áll fenn, ha a 
készüléket ezen jelzés figyelmen kívül hagyásával kezelik. 

Óvintézkedések 
Az alábbi óvintézkedések nyújtanak segítséget a készülék megfelelő működésének biztosításához. 
• Kerülje az olyan helyeket, ahol az alábbi kedvezőtlen feltételek vannak: 

 * A műszaki adatoktól eltérő hőmérsékletek * Közvetlen napfény * Magas páratartalom 
 * Megosztott tápforrás * Túlzott mértékű rázkódás * Por/gáz 

• Tisztításához a burkolatot száraz puha ronggyal vagy enyhén mosószeres vízzel megnedvesített puha ronggyal 
törölje le.  SOSE HASZNÁLJON HÍGÍTÓT VAGY BÁRMILYEN EGYÉB AGRESSZÍV OLDÓSZERT a műanyag 
burkolaton. 

• KIZÁRÓLAG A TOSHIBA TEC CORPORATION ÁLTAL ELŐÍRT papírt és festékszalagokat használjon. 
• A papírt és festékszalagokat NE TÁROLJA olyan helyen, ahol közvetlen napfénynek, magas hőmérsékletnek, 

magas páratartalomnak, pornak vagy gázoknak lehetnek kitéve. 
• A nyomtató memóriájában tárolt adatok a nyomtató meghibásodása esetén elveszhetnek. 
• Kerülje a készülék használatát olyan tápforráson, amelyre más nagyfeszültségű készülék, vagy interferenciát 

okozó készülék csatlakozik. 
• Amikor a készülék belsejében dolgozik vagy a készüléket tisztítja, áramtalanítsa a készüléket. 
• A munkakörnyezetet tartsa statikus elektromosságtól mentesen. 
• A készülék tetejére ne helyezzen nehéz tárgyakat, mivel ezek elveszíthetik az egyensúlyukat és leesve sérülést 

okozhatnak. 
• Ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait, mivel ez a készülék belsejében túlmelegedést, valamint tüzet okozhat. 
• Ne támaszkodjon a készüléknek.  A készülék leeshet és sérülést okozhat. 
• Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, áramtalanítsa a készüléket. 
• A készüléket stabil és vízszintes felületre helyezze. 
• Ne használja a terméket olyan helyen, ahol annak használata tilos (például repülőgépen vagy kórházban). Ha 

nem ismeri a tiltott területeket, kérjük olvassa el a légitársaság vagy az egészségügyi intézmény útmutatásait. A 
készülék befolyásolhatja a repülőgép-fedélzeti műszereket vagy az egészségügyi berendezéseket, ami súlyos 
balesethez vezethet. 

• Mivel a készülék a mobiltelefonokhoz képest különösen kis teljesítményű, nem okozhat interferenciát a szívritmus 
szabályzókkal és a defibrillátorokkal. Ugyanakkor, ha gyanítható, hogy a készülék bármilyen hatással van a 
szívritmus szabályzókra vagy defibrillátorokra, azonnal állítsa le a készülék használatát, és forduljon a Toshiba 
Tec értékesítési képviseletéhez. 

• Ez a készülék más készülékekkel rádiófrekvenciás kommunikációt folytat. A telepítés helyétől, tájolásától, 
környezetétől stb. függően a készülék kommunikációs teljesítménye csökkenhet, illetve befolyásolhat más 
készülékeket. 

• A készüléket tartsa távol a mikrohullámú készülékektől. A mikrohullámú készülékek által kibocsátott 
rádiófrekvenciás interferencia csökkentheti a kommunikációs teljesítményt, illetve hibát okozhat a 
kommunikációban. 

• Mivel a Bluetooth és a vezeték nélküli LAN funkció ugyanazt a rádiófrekvenciás sávot használja, a rádióhullámok 
interferálhatnak egymással, amikor azokat egy időben használják, ezzel csökkenthet a kommunikációs 
teljesítmény, illetve megszakadhat a hálózati kapcsolat.  Ha a kapcsolatban bármilyen problémát tapasztal, állítsa 
le a Bluetooth vagy a vezeték nélküli LAN használatát. 

• A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a fedél nyitásakor és zárásakor az ujja ne csípődjön be. 
• Ne érjen a mozgó alkatrészekhez. Annak érdekében, hogy csökkentse annak kockázatát, hogy az ujja, ékszerei, 

ruhája stb. a mozgó alkatrészek közé kerüljön, a mozgó alkatrészek leállításához kapcsolja ki a készüléket. 
• Tartsa távol a nyílt lángtól vagy egyéb hőforrástól. Ennek elmulasztása tüzet vagy a készülék meghibásodását 

okozhatja. 
• Villámláskor kapcsolja ki és tegye el a készüléket, mivel ez elektromos áramütés vagy a készülék 

meghibásodásának veszélyével jár. 
• Kerülje az olyan helyeket, ahol a hőmérséklet gyorsan változik, mivel ez páralecsapódást okozhat, ami 

elektromos áramütést vagy a készülék meghibásodását okozhatja. 
• Ne sértse meg éles tárggyal a nyomtatófejet, a nyomólemezt vagy a leválasztó görgőt. Ezzel a készülék 

meghibásodását okozhatja. 
• A nyomtatófej elemhez ne érintsen kemény tárgyat. Ezzel a készülék meghibásodását okozhatja. 
• HA AZ AKKUMULÁTORT NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚRA CSERÉLI, AZZAL ROBBANÁSVESZÉLYT OKOZ. AZ 

ELHASZNÁLT AKKUMULÁTOROKAT AZ UTASÍTÁSOKNAK MEGFELELŐEN ÁRTALMATLANÍTSA. 

VIGYÁZAT 
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Karbantartás kérése 
• Vegye igénybe karbantartói szolgáltatásainkat. 

A készülék megvásárlása után évente egyszer vegye fel a kapcsolatot a hivatalos Toshiba Tec Corporation 
képviselettel a készülék belsejének tisztítása érdekében. Por halmozódhat fel a készülék belsejében, ami tüzet 
vagy meghibásodást okozhat. A tisztítás különösen hatékony a párás, esős évszakok előtt. 

• A megelőző karbantartási szolgáltatásaink során rendszeresen ellenőrizzük a készüléket, és végrehajtjuk a 
készülék minőségének és teljesítményének megőrzését célzó munkálatokat, ezzel megelőzve a baleseteket. 
Részletekért forduljon a hivatalos Toshiba Tec Corporation képviselethez. 

• Rovarirtók és egyéb vegyi anyagok használata 
A készüléket ne tegye ki rovarirtók vagy egyéb agresszív oldószerek hatásának. Ez a burkolat és egyéb 
alkatrészek deformálódását vagy a festék lepergését okozhatja.  

Megjegyzések 
• Ez a kézikönyv sem egészében sem részben nem másolható a Toshiba Tec Corporation előzetes írásos 

engedélye nélkül. 
• A jelen kézikönyv tartalma értesítés nélkül megváltoztatható. 
• A kézikönyvvel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a helyi hivatalos szervizképviselethez. 
• A nyomtató újraexportálása esetén gondoskodjon arról, hogy a felhasználó az adott országban szükséges 

minden tanúsítványt beszerezzen az újraexportálás előtt. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Biztonsági óvintézkedések 
Biztonsága érdekében először figyelmesen olvassa el az alábbi óvintézkedéseket. Olyan rendszergazdát 
bízzon meg a készülék kezelésével, aki megfelelő képességekkel rendelkezik a felelősségteljes kezeléshez, 
mivel ahhoz jelentős jogosultságokkal fog rendelkezni. 

A rendszergazdáknak 
• Amikor a terméket egy olyan külső hálózatra csatlakoztatja, mint például az internet, csak olyan hálózati 

környezetben üzemeltesse, amelyet tűzfal véd annak érdekében, hogy megelőzze az helytelen beállítások vagy a 
jogosulatlan felhasználók hozzáférése okozta információszivárgást. 

• Tájékozódjon a szervezetének biztonsági irányelvei és eljárásai felől, és a készüléket, illetve a külső eszközöket a 
kezelői kézikönyv elolvasása után, azoknak megfelelően kezelje és üzemeltesse. Ezután a biztonsági utasításokat 
ismertesse az általános felhasználókkal, akik jogosultak a berendezés használatára annak érdekében, hogy 
megfeleljenek a biztonsági szabályoknak. 

• Az általános felhasználóknak biztosítson megfelelő jogosultságokat a berendezés használatához, és 
felügyelje a helyes használatot. 

• A biztonság érdekében mindig ellenőrizze, hogy a hálózati funkciók és a felhasználó-kezelési funkciók 
engedélyezve vannak-e. Ha bármilyen rendellenességet tapasztal, azonnal forduljon 
szervizszakemberhez.  

• Ügyeljen arra, hogy a berendezés csatlakoztatására használt számítógép operációs rendszere és 
böngészője naprakész legyen. Ezután erről tájékoztassa a készülék általános felhasználóit annak 
érdekében, hogy megfeleljenek ennek a feltételnek. 

 

 

A gyártó által nem jóváhagyott módosítások vagy változtatások érvényteleníthetik a felhasználó 
jogosultságát a készülék használatára. 

• A Centronics a Centronics Data Computer Corp. bejegyzett védjegye. 
• A Microsoft, a Windows, a Windows NT, illetve az egyéb Microsoft termékek márka- és terméknevei a 

Microsoft Corporation védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. 
• Az ebben a kézikönyvben szereplő egyéb cégnevek és terméknevek azok tulajdonosainak védjegyei. 

Ez a termék kereskedelmi felhasználásra készült, és nem fogyasztói termék. 
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Csak Európa számára 
B-EX4T1-TS12/GS12-QM-R, B-EX4T2-TS12/GS12/HS12-QM-R, B-EX4D2-GS12-QM-R 
B-EX4T3-HS12-QM-R, B-SX8T-TS12-QM-R 
B-EX6T1-TS12/GS12-QM-R, B-EX6T3-TS12/GS12-QM-R 
 

 

CE megfelelőség. 
Ez a termék a hatályos Európai irányelveknek megfelelően CE jelzéssel van ellátva, amely erre a termékre 
és tartozékaira érvényes. 
A CE jelzés a Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH felelőssége, Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, 
Németország, telefon: +49-(0)-2131-1245-0. 
A kapcsolódó EK-megfelelőségi nyilatkozatért forduljon a forgalmazóhoz, a Toshiba Tec Germany Imaging 
Systems GmbH vagy a Toshiba Tec Corporation vállalathoz. 
 
 
UKCA megfelelőség. 
Ez a termék az Egyesült Királyság hatályos törvényeinek megfelelően UKCA jelzéssel van ellátva, amely 
erre a termékre és tartozékaira érvényes. 
Az UKCA jelzés a Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltd, Abbey Cloisters, Abbey Green, Chertsey, Surrey, 
KT16 8RB, telefon +44-(0)-843 2244944 felelőssége. 
A kapcsolódó UKCA megfelelőségi nyilatkozatért forduljon a forgalmazóhoz, a Toshiba Tec U.K. Imaging 
Systems Ltd vagy a Toshiba Tec Corporation vállalathoz. 

 
 

Figyelmeztetés:  
Ez egy A osztályú termék. A lakossági környezetben ez a termék rádiófrekvenciás interferenciát okozhat, 
amely esetén a felhasználó kötelessége a megfelelő intézkedések megtétele. 

 
 
 

 Ez a termék az Elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvnek (WEEE) megfelelő 
jelzéssel van ellátva. 
A szimbólum használata jelzi, hogy a termék nem helyezhető ömlesztett kommunális hulladék közé, és külön 
kell begyűjteni. A termék megfelelő ártalmatlanításával segíti a környezetet és az egészséget károsan 
befolyásoló következmények csökkentését, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. 
A termék visszavételére és újrahasznosítására vonatkozó bővebb információért forduljon a forgalmazóhoz, ahol 
a terméket vásárolta. 

 Ez a szimbólum csak az EU tagállamokra érvényes 
Az akkumulátorfelhasználók az akkumulátorokat nem dobhatják a vegyes hulladék közé, hanem azt megfelelően 
kell kezelniük. 
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Csak az U.S.A és Kanada esetén 
 

B-EX4T1-TS12/GS12-QM-R, B-EX4T2-TS12/GS12/HS12-QM-R, B-EX4D2-GS12-QM/QQ-R 
B-EX4T3-HS12-QM-R, B-SX8T-TS12-QM-R 
B-EX6T1-TS12/GS12-QM-R, B-EX6T3-TS12/GS12-QM-R 

 
 

FCC A osztály nyilatkozat 
Ez az eszköz megfelel az FCC előírások 15. részének. A készüléket az alábbi két feltételnek megfelelően kell 
üzemeltetni: 

1. Az eszköz nem okozhat káros interferenciát. 

2. Ennek az eszköznek tűrnie kell minden interferenciát, beleértve a nem kívánatos működést okozó 
interferenciát is. 

Megjegyzés: Ezt a készüléket tesztelték, és megfelel az A osztályú digitális készülékek határértékeinek, 
amelyeket az FCC előírások 15. része állapít meg. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy megfelelő 
védelmet biztosítsanak a káros interferenciával szemben, amikor a készüléket kereskedelmi környezetben 
használják. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát használ és bocsát ki, és ha nem a használati utasításoknak 
megfelelően telepítik, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációkban. A készülék lakóövezetben történő 
használata valószínűleg káros interferenciát okoz, és az interferenciát a felhasználónak a saját költségén kell 
elhárítania. 

 
FIGYELMEZTETÉS 
A megfelelőségért felelős fél által nem jóváhagyott módosítások vagy változtatások érvényteleníthetik a 
felhasználó jogosultságát a készülék használatára. 

(csak az Egyesült Államok számára) 
 

 
California Proposition 65 Warning: Csak USA, Kalifornia 

 
FIGYELMEZTETÉS: 

Ez a termék ftalát kitettséget okozhat, amely Kalifornia Állam tudomása szerint rákot, születési 
rendellenességet vagy egyéb szaporodási rendellenességet okozhat. Bővebb információért látogasson el 
ide:  
https://www.p65warnings.ca.gov/product 
 
Kaliforniai perklorát nyilatkozat: Csak USA, Kalifornia 
Perklorát tartalmú anyagok – speciális kezelést igényelhet. 
Lásd: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/ 
 

 
 

Csak Kanada esetén 
 

B-EX4T1-TS12/GS12-QM-R, B-EX4T2-TS12/GS12/HS12-QM-R, B-EX4D2-GS12-QM/QQ-R 
B-EX4T3-HS12-QM-R, B-SX8T-TS12-QM-R 
B-EX6T1-TS12/GS12-QM-R, B-EX6T3-TS12/GS12-QM-R 

 
 

ICES-003 A osztály nyilatkozat - Avis NMB-003, A osztály 

Ez az A osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak. 

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 
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Csak India esetén 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Csak Argentína esetén 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Csak Törökország esetén 
 
 
 

 
 

Csak Korea esetén 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Információk csak India számára: 

Ez a szimbólum jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A termék megfelelő 
ártalmatlanításával segíti a környezetet és az egészséget károsan befolyásoló következmények 
csökkentését, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. 
A termék visszavételére és újrahasznosítására vonatkozó bővebb információért forduljon a forgalmazóhoz, 
ahol a terméket vásárolta. 
Ez a termék, beleértve a komponenseit, kellékanyagait, anyagait és pótalkatrészeit, megfelel az „India E-
waste Rule” előírásainak, amely tiltja az ólom, a higany, a hat vegyértékű króm, a polibrómozott bifenilek 
és a polibrómozott bifenil éterek 0,1 tömegszázaléknál nagyobb mennyiségű használatát, illetve a 
kadmium 0,01 tömegszázaléknál nagyobb mennyiségű használatát, kivéve az Előírás által megállapított 
mentességek esetén. 

Nyilatkozat (Törökország számára) 
AEEE Yönetmeliğine Uygundur 

한국 전원 코드 

KS C 8305표준과 호환 되는 전원 코드를 사용 해 주세요. 

정격(최소): 250V 

유형:  KS C 8305 인증된, 경부하 또는 일반 의무 유형 

도체 굵기(최소): 3 x 0,75 mm2 

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 su distribuidor donde 
adquirió el producto. 



 

[ix] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A NYOMTATÁS 
INDONÉZIÁBAN KÉSZÜLT 
 
 

HU © 2018-2021 Toshiba Tec Corporation, Minden jog fenntartva 
1-11-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8562, JAPÁN 

Importőr (EU, EFTA) 
Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH 
Carl-Schurz-Str.7, 41460 Neuss, Germany 
 
Importőr (Egyesült Királyság) 
Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltd 
Abbey Cloisters, Abbey Green, Chertsey, Surrey, KT16 BRB, Egyesült Királyság 
 
Importőr (Törökország) 
BOER BILISIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI BCP 
Yukari Dudullu, Tavukcuyolu Cad. Demirturk Sok No:8A 34775, 
Umraniye-Istanbul, Törökország 
 
Gyártó: 
Toshiba Tec Corporation 
1-11-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8562, Japán 
 


	FIGYELMEZTETÉS
	VIGYÁZAT

