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1 Σχετικά µε τον Οδηγό

Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το WorkCentre Pro 412.  
To WorkCentre Pro 412 είναι σχεδιασµένο για εύκολη χρήση, 
προκειµένου ωστόσο να µπορέσετε να εκµεταλλευτείτε στο 
έπακρο τις δυνατότητες του µηχανήµατος αυτού, αφιερώστε 
λίγη ώρα για να διαβάσετε τα Εγχειρίδια Τεκµηρίωσης.
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Ανεύρεση πληροφοριών στον Οδηγό Χρήσης
O Οδηγός Χρήσης περιλαµβάνει τις παρακάτω ενότητες:

- Περιεχόµενα
Χρησιµοποιήστε τον Πίνακα Περιεχοµένων για την 
εύκολη ανεύρεση των θεµάτων.  

- Σχετικά µε τον Οδηγό � Κεφάλαιο 1
Περιγράφει τις πληροφορίες που περιέχονται στον 
Οδηγό Χρήσης.

- Συνοπτική Παρουσίαση � Κεφάλαιο 2
Περιγράφει τις ιδιότητες του συστήµατος και του υλικού 
εξοπλισµού και παρέχει οδηγίες για την αποσυσκευασία 
και την εγκατάσταση του µηχανήµατος, ώστε να 
ετοιµαστεί για χρήση.

- Αντιγραφή � Κεφάλαιο 3
Περιγράφει τις διαδικασίες τοποθέτησης και αντιγραφής 
πρωτοτύπων. Περιλαµβάνει επίσης οδηγίες για τη 
χρήση των διαθέσιµων λειτουργιών αντιγραφής.

- Εκτύπωση � Κεφάλαιο 4
Περιγράφει τη διαδικασία εκτύπωσης από έναν Η/Υ και 
συνοψίζει τις λειτουργίες του προγράµµατος οδήγησης 
του εκτυπωτή.

- Φαξ � Κεφάλαιο 5
Περιγράφει τις διαδικασίες αποστολής και λήψης φαξ. 
Περιλαµβάνει επίσης οδηγίες για τη χρήση όλων των 
διαθέσιµων εφαρµογών και λειτουργιών του φαξ.

- Σάρωση� Κεφάλαιο 6
Περιγράφει τις διαδικασίες για τη χρήση της λειτουργίας 
σάρωσης που διαθέτει το µηχάνηµά σας.

- Συντήρηση του Μηχανήµατος � Κεφάλαιο 7
Περιγράφει τις διαδικασίες συντήρησης και καθαρισµού 
που είναι απαραίτητες για τη βέλτιστη απόδοση της 
συσκευής. Παρέχει οδηγίες για την παραγγελία και την 
αντικατάσταση αναλώσιµων.
Σελίδα 1-2 Xerox WorkCentre Pro 412 � Οδηγός Χρήσης



Σχ
ετ
ικ
ά 

µε
 το
ν 
Ο
δη
γό
- Στοιχειώδης Αντιµετώπιση Προβληµάτων � Κεφάλαιο 8

Παρέχει οδηγίες για την επίλυση προβληµάτων καθώς 
και µια λίστα µηνυµάτων σφάλµατος και προτεινόµενων 
διορθωτικών ενεργειών.

- Ρυθµίσεις Συστήµατος � Κεφάλαιο 9
Παρέχει οδηγίες για τον προγραµµατισµό των 
διαθέσιµων ρυθµίσεων προεπιλογής για το σύστηµα. 
Εδώ θα βρείτε επίσης πληροφορίες για την 
εγκατάσταση και τη χρήση του ControlCentre 5.0.

- Οδηγίες Ασφαλείας � Παράρτηµα Α
Περιγράφει τις διαδικασίες ασφαλείας και παρέχει 
πληροφορίες για την έγκριση της πιστοποίησης του 
µηχανήµατος.

- Xαρακτηριστικά� Παράρτηµα Β
Παρέχει πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του 
µηχανήµατος. Λάβετε υπόψη σας αυτό το κεφάλαιο για 
να διασφαλίσετε ότι όλα τα υλικά χρησιµοποιούνται 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές.

- Ευρετήριο
Ανατρέξτε στο Ευρετήριο για να εντοπίσετε 
συγκεκριµένες πληροφορίες.
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Εξυπηρέτηση Πελατών
Εάν µετά την εγκατάσταση του µηχανήµατος χρειάζεστε 
περισσότερη βοήθεια, παρακαλείστε να καλέσετε τους ειδικούς 
µας στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Xerox ή τον 
τοπικό αντιπρόσωπο. Κατά τις τηλεφωνικές κλήσεις 
παρακαλείστε να δίνετε το σειριακό αριθµό του µηχανήµατος. 
Μπορείτε να σηµειώσετε το σειριακό αριθµό του µηχανήµατος 
στο χώρο που διατίθεται παρακάτω:

# _______________________________________

O σειριακός αριθµός βρίσκεται πάνω στο µηχάνηµα, 
εσωτερικά της µπροστινής πόρτας. Για να δείτε το σειριακό 
αριθµό, ανοίξτε το πλευρικό κάλυµµα χρησιµοποιώντας το 
σύρτη απελευθέρωσης και µετά ανοίξτε τη µπροστινή πόρτα. 

Μετά την εγκατάσταση του WorkCentre Pro 412 θα σας δοθεί 
ο αριθµός τηλεφώνου του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών 
της Xerox ή του τοπικού αντιπροσώπου. Για τη δική σας 
ευκολία και για µελλοντική αναφορά, παρακαλούµε σηµειώστε 
τα τηλέφωνά µας στο χώρο που ακολουθεί:
Τηλέφωνο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ή τοπικού 
αντιπροσώπου:

# _______________________________________

Πληροφορίες Πελατών Xerox για όλη την Ελλάδα:  
010-6029500
Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης Πελατών Xerox για την 
Αθήνα: 010-6681800
Σελίδα 1-4 Xerox WorkCentre Pro 412 � Οδηγός Χρήσης
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Σηµειολογία

Σε αυτόν τον Οδηγό Χρήσης υπάρχουν ορισµένοι όροι που 
χρησιµοποιούνται κατ' εναλλαγή:

� Έγγραφο ως συνώνυµο µε το πρωτότυπο.

� Κουµπί ως συνώνυµο µε το πλήκτρο.

� Σελίδα ως συνώνυµο µε το φύλλο.

� WorkCentre Pro 412 ως συνώνυµο µε το µηχάνηµα.

Προσανατολισµός
∆ύο ειδών προσανατολισµοί αναφέρονται σ' αυτόν τον οδηγό, 
Προσανατολισµός Ειδώλου και Προσανατολισµός 
Τροφοδοσίας.

Προσανατολισµός Ειδώλου

O Προσανατολισµός Ειδώλου περιγράφει την διεύθυνση του 
ειδώλου στη σελίδα. Υπάρχουν δύο ειδών προσανατολισµοί 
ειδώλου:

Κατακόρυφος

Η εικόνα είναι κατακόρυφη, όταν είναι ευθυγραµµισµένη 
παράλληλα µε τη µεγαλύτερη πλευρά του χαρτιού.

Οριζόντιος

Η εικόνα είναι οριζόντια, όταν είναι ευθυγραµµισµένη 
παράλληλα µε τη µικρότερη πλευρά του χαρτιού.

A

A
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Προσανατολισµός Τροφοδοσίας

O Προσανατολισµός Τροφοδοσίας περιγράφει τη διεύθυνση 
µε την οποία τοποθετούνται στο µηχάνηµα τα πρωτότυπα και 
το χαρτί. Συνιστάται ο προσανατολισµός τροφοδοσίας των 
πρωτοτύπων να είναι ίδιος µε αυτόν του χαρτιού.
Υπάρχουν δύο ειδών προσανατολισµοί τροφοδοσίας:

Τροφοδοσία Μακριάς Πλευράς (Long Edge Feed, LEF)
Κοιτώντας από τη µπροστινή πλευρά του µηχανήµατος, το 
πρωτότυπο ή το χαρτί µε τη µεγάλη πλευρά στα αριστερά και 
δεξιά του τροφοδότη εγγράφων ή του δίσκου χαρτιού.

Τροφοδοσία Στενής Πλευράς (Short Edge Feed, SEF)
Κοιτώντας από την µπροστινή πλευρά του µηχανήµατος, το 
πρωτότυπο ή το µέσο µε τη µικρή πλευρά στα αριστερά και 
δεξιά του τροφοδότη εγγράφων ή του δίσκου χαρτιού.

A

A

Προσανατολισµός Μακριάς Πλευράς (LEF)

∆ιεύθυνση Τροφοδοσίας 
Πρωτοτύπου / Χαρτιού

A

A

Προσανατολισµός Στενής Πλευράς (SEF)

Κατεύθυνση Τροφοδοσίας 
Πρωτοτύπου / Χαρτιού
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Κείµενο σε Αγκύλες

Το [Κείµενο σε Αγκύλες] χρησιµοποιείται για να τονίσει την 
επιλογή µιας λειτουργίας ή ενός πλήκτρου. Για παράδειγµα:

� Πιέστε επανειληµµένα το πλήκτρο [Σµίκρυνση / Μεγέθυνση] 
στον πίνακα ελέγχου ώσπου να εµφανιστεί η ένδειξη 
REDUCE/ENLARGE στην οθόνη.

� Εισάγετε το επιθυµητό ποσοστό χρησιµοποιώντας το 
αριθµητικό πληκτρολόγιο.

Εάν πιέσετε το [Καθαρισµός / Ολικός Καθαρισµός Οθόνης], 
το επιλεγµένο ποσοστό επιστρέφει στο 100%.

Πλάγια Γραφή
H πλάγια γραφή χρησιµοποιείται για να τονίσει µια λέξη ή µια 
φράση. Για παράδειγµα:   

- Nα τηρείτε πάντοτε τις διαδικασίες ασφαλείας κατά τη 
χρήση του εξοπλισµού.

- Υπάρχουν διάφορες µέθοδοι για να πραγµατοποιήσετε 
µια κλήση φαξ από το WorkCentre Pro 412.

Σύντοµη Επισκόπηση
Εκτός από τις οδηγίες βήµα προς βήµα που παρέχονται στον 
Οδηγό αυτό, µια σύνοψη των βηµάτων θα βρείτε στη Σύντοµη 
Επισκόπηση στην αρχή κάθε κεφαλαίου ή ενότητας. Αφού 
εξοικειωθείτε µε τις διαδικασίες µιας λειτουργίας, µπορείτε να 
ανατρέξετε στη Σύντοµη Επισκόπηση για να θυµηθείτε τα 
απαιτούµενα βήµατα για τη συγκεκριµένη λειτουργία.

Σύντοµη Επισκόπηση

�Πιέστε το Πλήκτρο 
Αντιγραφή / Φαξ / Σάρωση.

�Επιλέξτε την Τροφοδοσία 
Χαρτιού.

�Τοποθετήστε τα 
Πρωτότυπα.

�Επιλέξτε τις επιθυµητές 
λειτουργίες Αντιγραφής.

�Εισάγετε τον επιθυµητό 
αριθµό αντιγράφων.

�Πιέστε το πλήκτρο 
[Έναρξη].
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Σηµειώσεις
Οι σηµειώσεις είναι δηλώσεις που παρέχουν πρόσθετες 
πληροφορίες. Για παράδειγµα: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆εν µπορείτε να συµπεριλάβετε µια οµάδα 
αριθµών κλήσης σε µια άλλη.

Υποδείξεις
Οι υποδείξεις βοηθούν τους χρήστες στην εκτέλεση µιας 
εργασίας. Για παράδειγµα:

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Για πληροφορίες σχετικά µε τις διαθέσιµες 
µεθόδους κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα "Μέθοδοι Κλήσης" 
στη σελίδα 5-9.

Μηνύµατα Προσοχής
Τα µηνύµατα προσοχής είναι δηλώσεις που υποδεικνύουν ότι 
µια ενέργεια µπορεί να έχει ως συνέπεια κάποια µηχανική 
βλάβη. Για παράδειγµα:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τον καθαρισµό του WorkCentre Pro 412, 
µη χρησιµοποιείτε οργανικούς διαλύτες ή καθαριστικά µε 
αεροζόλ.

Προειδοποιήσεις
Οι προειδοποιήσεις είναι δηλώσεις που προειδοποιούν τους 
χρήστες για την πιθανότητα τραυµατισµού. Για παράδειγµα:

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Το µηχάνηµα αυτό θα πρέπει να είναι 
συνδεδεµένο µε προστατευτικό κύκλωµα γείωσης.
Σελίδα 1-8 Xerox WorkCentre Pro 412 � Οδηγός Χρήσης



Σχ
ετ
ικ
ά 

µε
 το
ν 
Ο
δη
γό
Σχετικά Εγχειρίδια

Οι πληροφορίες που διατίθενται για το WorkCentre Pro 412 
περιλαµβάνονται:

- Σε αυτόν τον Οδηγό Χρήσης

- Στον Οδηγό Ταχείας Έναρξης

- Στο Φύλλο Εγκατάστασης

- Στο CD Τεκµηρίωσης για τον Πελάτη
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2 Συνοπτική Παρουσίαση 

Μηχανήµατος

Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το WorkCentre Pro 412.  
Το µηχάνηµα αυτό προσφέρει λειτουργίες εκτυπωτή, 
φωτοαντιγραφικού, φαξ και σαρωτή.
Το κεφάλαιο αυτό παρέχει µια συνοπτική παρουσίαση του 
WorkCentre Pro 412 και οδηγίες βήµα προς βήµα για την 
εγκατάσταση του µηχανήµατος και του συνοδευτικού 
λογισµικού.
Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει:

- Αποσυσκευασία

- Αναγνώριση των Εξαρτηµάτων του Μηχανήµατος

- Εξαρτήµατα και Πλήκτρα του Πίνακα Ελέγχου

- Εγκατάσταση Συνδεσµολογίας

- Εγκατάσταση Φύσιγγας Κυλίνδρου και Κασέτας Γραφίτη

- Τροφοδοσία Χαρτιού

- Ρύθµιση της Γλώσσας

- Ρύθµιση Ταυτότητας και Ονόµατος Σταθµού

- Ρύθµιση Ηµεροµηνίας και Ώρας

- Εγκατάσταση Λογισµικού
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Αποσυσκευασία
Αποσυσκευάστε το WorkCentre Pro 412 της Xerox σύµφωνα 
µε τις οδηγίες που παρέχονται στην ενότητα αυτή.

� Αφαιρέστε την πλαστική 
µεµβράνη από την οθόνη 
LCD. Αφαιρέστε όλες τις 
ταινίες και τα υλικά 
συσκευασίας από το 
WorkCentre Pro 412.

Ταινία

LCD

� Τραβήξτε προς το µέρος σας 
το διακόπτη απασφάλισης 
του Σαρωτή που βρίσκεται 
στο κάτω µέρος της µονάδας 
σάρωσης για να 
απασφαλίσετε το σαρωτή.

� Ανοίξτε την κασέτα χαρτιού 
τραβώντας την προς τα έξω 
και αφαιρέστε το υλικό 
συσκευασίας από την κασέτα.

Μονάδα 
σάρωσης
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το WorkCentre Pro 412 είναι εξοπλισµένο µε µία 
θύρα USB και µία παράλληλη θύρα για χρήση µε υπολογιστές 
συµβατούς µε IBM, µε επεξεργαστή ισοδύναµο µε Pentium 
100MHz ή µεγαλύτερο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να χρησιµοποιήσετε το καλώδιο USB θα 
πρέπει να εργάζεστε σε περιβάλλον Windows 98, Windows 
2000 ή Windows Me. ∆ιαφορετικά χρησιµοποιήστε καλώδιο 
παράλληλης σύνδεσης. (Τα καλώδια παράλληλης ή USB 
σύνδεσης δεν είναι απαραίτητα για τις αυτόνοµες εργασίες.) 

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Εάν χρησιµοποιείτε καλώδιο παράλληλης 
σύνδεσης, βεβαιωθείτε ότι πληροί τις προδιαγραφές του 
προτύπου IEEE 1284 και ότι δεν υπερβαίνει τα τριάµισι µέτρα.

� Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα 
παρακάτω εξαρτήµατα:

Καλώδιο USB Καλώδιο 
Τροφοδοσίας

Καλώδιο Τηλεφώνου Λογισµικό Εγχειρίδιο
Χρήσης

Αρχική Κασέτα Γραφίτη Φύσιγγα 
Κυλίνδρου
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Αναγνώριση των Εξαρτηµάτων του Μηχανήµατος
Μπορείτε να αναγνωρίσετε τα εξαρτήµατα του WorkCentre Pro 
412 καθώς και τη θέση τους µε τη βοήθεια των εικόνων αυτής 
της ενότητας.

Πρόσοψη

Αυτόµατος Τροφοδότης 
Εγγράφων

Οδηγοί 
Τροφοδοσίας

∆ίσκος Εισόδου 
Εγγράφων

∆ίσκος Εξόδου 
Εγγράφων

Πίνακας Ελέγχου

Κασέτα 
Χαρτιού

Μπροστι
νό Κάλυµµα

Σύρτης 
Απελευθέρωσης

Μονάδα
Σάρωσης

Πλευρικό Κάλυµµα

Οδηγοί Χαρτιού

∆ίσκος 
Bypass 
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Οπίσθια Όψη

Κάλυµµα Πρωτοτύπων

Συνδετήρας 
Μονάδας Σάρωσης

Κασέτα 
Χαρτιού

Τζάµι 
Αντιγραφής.

Επέκταση Εξόδου Χαρτιού

Συνδετήρας 
Παράλληλης 
Σύνδεσης

Συνδετήρας Καλωδίου 
Τροφοδοσίας

EXT.

LINE

Τηλεφωνικές 
Συνδέσεις

Συνδετήρας USB
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Εξαρτήµατα και Πλήκτρα του Πίνακα Ελέγχου
Μπορείτε να αναγνωρίσετε τα εξαρτήµατα και τα πλήκτρα του 
Πίνακα Ελέγχου του WorkCentre Pro 412 µε τη βοήθεια της 
παρακάτω εικόνας.

Στοι
χείο

Περιγραφή Λειτουργία

1 Παύση Εκτύπωσης Η/Υ Χρησιµοποιήστε το για να διακόψετε προσωρινά µια εργασία 
εκτύπωσης. Αν το πατήσετε ξανά, συνεχίζεται η εργασία 
εκτύπωσης του υπολογιστή.

2 Αναφορές Χρησιµοποιήστε το για να εµφανίσετε την απεικόνιση του 
µενού και έναν κατάλογο µε τις διαθέσιµες αναφορές για 
εκτύπωση.

3 Αντιγραφή 2 Όψεων Χρησιµοποιήστε το για να δηµιουργήσετε αντίγραφα µίας ή 
δύο όψεων από πρωτότυπα µίας όψης.

4 Έξοδος Χρησιµοποιήστε το για να ταξινοµήσετε τις σελίδες στην 
έξοδο σε λειτουργία αντιγραφής.

5 Σµίκρυνση / Μεγέθυνση Χρησιµοποιήστε το για να προσαρµόσετε το µέγεθος από 
25% έως 400% όταν τροφοδοτείτε πρωτότυπα από το τζάµι 
αντιγραφής και 25% έως 100% από τον ADF.
Όταν η τροφοδοσία γίνεται από το τζάµι αντιγραφής, οι 
λειτουργίες Κλωνοποίησης και Αυτόµατης Προσαρµογής 
είναι διαθέσιµες µέσω αυτού του πλήκτρου.

6 Ανοιχτό / Σκούρο Χρησιµοποιήστε το για να ρυθµίσετε το επίπεδο αντίθεσης σε 
εργασίες αντιγραφής, φαξ ή σάρωσης.

7 Τροφοδοσία Χαρτιού Χρησιµοποιήστε το σε κατάσταση Αντιγραφής ή Φαξ για να 
επιλέξετε την πηγή τροφοδοσίας χαρτιού µεταξύ Κασέτας και 
Bypass.
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8 Ανάλυση Χρησιµοποιήστε το για να ρυθµίσετε την ανάλυση ή την 
ευκρίνεια για τις τρέχουσες εργασίες φαξ ή σάρωσης

9 Είδος Πρωτοτύπου Χρησιµοποιήστε το σε αντιγραφή, φαξ και σάρωση για να 
ορίσετε το είδος του πρωτοτύπου µεταξύ κειµένου, ανάµικτου 
και φωτογραφίας.

10 Επιλογές Σάρωσης Χρησιµοποιήστε το για να επιλέξετε µεταξύ ΕΓΧΡΩΜΗΣ, 
ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗΣ ή ΓΚΡΙ σάρωσης.
Σε λειτουργία Φαξ µπορείτε να επιλέξετε µόνο µεταξύ 
ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΥ ή ΕΓΧΡΩΜΟΥ.

11 Αντιγραφή / Φαξ / Σάρωση Χρησιµοποιήστε το για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας 
του µηχανήµατος: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ, ΦΑΞ ή 
ΣΑΡΩΣΗΣ Όταν εµφανιστεί η επιθυµητή κατάσταση, για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στο σχετικό µενού πιέστε Επιλογή ή 
περιµένετε λίγα δευτερόλεπτα.

12 Στην οθόνη εµφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση του 
µηχανήµατος και µέσω των µενού δίνονται οδηγίες στο 
χρήστη σχετικά µε διάφορες εργασίες για κάθε λειτουργία.

13 Χρησιµοποιήστε τα για την κάθετη ή οριζόντια πλοήγηση στη 
λίστα των µενού.

14 Επιλογή Χρησιµοποιήστε το για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα 
επιλογή.

15 Κατάσταση Εργασίας Χρησιµοποιήστε το για να εµφανίσετε την κατάσταση της 
τρέχουσας εργασίας και των εργασιών που βρίσκονται σε 
αναµονή.

16 Μενού / Έξοδος Χρησιµοποιήστε το για να ξεκινήσετε ή να τερµατίσετε τη 
λειτουργία Μενού.

17 Χειροκίνητη Οµαδοποίηση Χρησιµοποιήστε το για την αποστολή µιας εργασίας φαξ σε 
πολλαπλούς προορισµούς.

18 Χειροκίνητη Κλήση Χρησιµοποιήστε για να καλέσετε έναν αριθµό φαξ 
χειροκίνητα (δια-δραστική κλήση).

19 Ταχεία Κλήση Χρησιµοποιήστε το για να πραγµατοποιήσετε κλήσεις ή να 
στείλετε φαξ, πληκτρολογώντας ένα διψήφιο κωδικό Ταχείας 
Κλήσης τον οποίο έχετε αποθηκεύσει στον τηλεφωνικό 
κατάλογο της συσκευής σας.

Στοι
χείο

Περιγραφή Λειτουργία
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20 Παύση / Επανάκληση Χρησιµοποιήστε το για να καλέσετε ξανά τον τελευταίο 
αριθµό τηλεφώνου που καλέσατε ή για να προσθέσετε µια 
παύση, όταν αποθηκεύετε έναν αριθµό στον τηλεφωνικό 
κατάλογο.

21 Χρησιµοποιήστε το για να καλέσετε έναν αριθµό τηλεφώνου, 
για να πληκτρολογήσετε ένα γράµµα ή για να επιλέξετε 
ειδικές λειτουργίες σε συνδυασµό µε το κουµπί Μενού.

22 Χρησιµοποιήστε το για να ξεκινήσετε µια εργασία.

23 Χρησιµοποιήστε το για διακόψετε µια ενέργεια ανά πάσα 
στιγµή. Κάθε ενέργεια που προέρχεται από τον υπολογιστή 
πρέπει να τερµατίζεται από αυτόν.

24 Καθαρισµός / Ολικός 
Καθαρισµός Οθόνης

Το πλήκτρο Καθαρισµός / Ολικός Καθαρισµός Οθόνης 
λειτουργεί διαφορετικά ανάλογα µε την επιλεγµένη 
κατάσταση:
� Κατάσταση Αντιγραφής � Χρησιµοποιήστε το για να 
καθαρίσετε την ποσότητα αντιγραφής (ενώ πληκτρολογείτε 
έναν αριθµό) ή για να ακυρώσετε την τρέχουσα ρύθµιση (ενώ 
προγραµµατίζετε µια λειτουργία αντιγραφής).
� Κατάσταση Σάρωσης � Χρησιµοποιήστε το για 
επαναφέρετε το µηχάνηµα σε κατάσταση Αναµονής.
� Κατάσταση Φαξ - Χρησιµοποιήστε το για να σβήσετε ένα 
λανθασµένο αριθµό φαξ. Πιέστε δύο φορές για να καθαρίσετε 
όλες τις ρυθµίσεις που επιλέχθηκαν από τον χρήστη την 
προκείµενη στιγµή και να επαναφέρετε το µηχάνηµα σε 
κατάσταση Αναµονής.

25 Ανάβει όταν προκύπτει κάποιο σφάλµα συστήµατος.

Στοι
χείο

Περιγραφή Λειτουργία

ABC DEF

GHI

PQRS TUV WXYZ

JKL MNO

0

7 8 9

4 5 6

1 2 3
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Πληκτρολόγηση Χαρακτήρων στο Αριθµητικό Πληκτρολόγιο

Καθώς εκτελείτε διάφορες εργασίες, θα χρειαστεί να 
πληκτρολογήσετε ονόµατα και αριθµούς. Για παράδειγµα, 
όταν ρυθµίζετε το µηχάνηµά σας, πληκτρολογείτε το όνοµά 
σας ( ή την επωνυµία της εταιρείας σας) και τον τηλεφωνικό 
σας αριθµό. Όταν αποθηκεύετε αριθµούς Ταχείας ή Οµαδικής 
Κλήσης, µπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε και τα 
αντίστοιχα ονόµατα.
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να πληκτρολογήσετε 
αλφαριθµητικούς χαρακτήρες.

� Μπορείτε να εισάγετε ειδικούς χαρακτήρες (διάστηµα, 
σύµβολο συν, κτλ.) Για λεπτοµέρεις, βλέπε "Αντιστοίχιση 
Χαρακτήρων Πληκτρολογίου" στη σελίδα 10.

� Για να πληκτρολογήσετε κι άλλα γράµµατα, επαναλάβετε τη 
διαδικασία.

� Αν το επόµενο γράµµα βρίσκεται στο ίδιο κουµπί, 
µετακινήστε το δροµέα, πιέζοντας το , στη συνέχεια 
πιέστε το κουµπί µε το ζητούµενο γράµµα.
Ο δροµέας µετακινείται προς τα δεξιά και στην οθόνη 
εµφανίζεται το επόµενο γράµµα.

� Μόλις τελειώσετε την πληκτρολόγηση, πιέστε το πλήκτρο 
[Επιλογή].

� Όταν σας ζητηθεί να 
πληκτρολογήσετε ένα 
γράµµα, εντοπίστε το κουµπί 
µε το ζητούµενο χαρακτήρα.

� Πιέστε το κουµπί 
επανειληµµένα, ώσπου να 
εµφανιστεί το σωστό γράµµα 
στην οθόνη.

Για παράδειγµα, για να 
πληκτρολογήσετε το γράµµα 
Ο, πατήστε το 6 (ένδειξη 
ΜΝΟ). Κάθε φορά που 
πατάτε το 6, στην οθόνη 
εµφανίζεται ένα διαφορετικό 
γράµµα, πρώτα το Μ, µετά το 
Ν και το Ο και τέλος το 6.

Αριθµητικό Πληκτρολόγιο
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Αντιστοίχιση Χαρακτήρων Πληκτρολογίου

Επεξεργασία Αριθµών ή Ονοµάτων

Αν κάνετε κάποιο λάθος, µετακινήστε το δροµέα στον 
εσφαλµένο χαρακτήρα πιέζοντας  ή . Πιέστε το σωστό 
αριθµό για να αντικαταστήσετε τον εσφαλµένο χαρακτήρα. Εάν 
πιέσετε [Καθαρισµός / Ολικός Καθαρισµός Οθόνης], 
διαγράφονται όλοι οι χαρακτήρες.

Εισαγωγή Παύσης

Σε ορισµένα συστήµατα τηλεφώνου, πρέπει να εισάγετε έναν 
κωδικό πρόσβασης (για παράδειγµα 9) και να περιµένετε 
ώσπου να ακούσετε ένα δεύτερο ήχο κλήσης. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις, χρειάζεται να εισάγετε µια παύση στον αριθµό 
τηλεφώνου. Μπορείτε να εισάγετε παύση προγραµµατίζοντας 
έναν αριθµό Ταχείας κλήσης.
Για να εισάγετε µια παύση, πιέστε [Παύση / Επανάκληση] στο 
κατάλληλο σηµείο ενώ πληκτρολογείτε τον αριθµό τηλεφώνου. 
Θα εµφανιστεί ένα "-" στην οθόνη στην αντίστοιχη θέση.

Πλήκτρ
ο

Αντιστοιχισµένοι Αριθµοί, Γράµµατα ή 
Χαρακτήρες

1  1

2  A > B> C > 2

3  D > E > F > 3

4  G > H > I > 4

5  J > K > L > 5

6  M > N > O > 6 

7  P > Q > R > S > 7

8  T > U > V > 8

9  W > X > Y > Z > 9

0  + > - > , > . > � > / > * > # > & > 0
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Εγκατάσταση Συνδεσµολογίας

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να πραγµατοποιήσετε 
τις συνδέσεις που είναι απαραίτητες για την εγκατάσταση του 
Xerox WorkCentre Pro 412.

� Συνδέστε το καλώδιο της 
Μονάδας Σάρωσης στη θύρα 
που φαίνεται παρακάτω και 
σφίξτε τις πλαϊνές βίδες.

� Αν χρειάζεται, συνδέστε τον 
τηλεφωνητή σας και/ή το 
τηλέφωνό σας στην υποδοχή 
EXT.

� Συνδέστε το Καλώδιο της 
Τηλεφωνικής Γραµµής από 
την πρίζα του τοίχου στην 
υποδοχή LINE.
Xerox WorkCentre Pro 412 � Οδηγός Χρήσης Σελίδα 2-11



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιµοποιήστε µόνο το καλώδιο Παράλληλης 
Σύνδεσης ή το καλώδιο USB. Για να χρησιµοποιήσετε το 
καλώδιο USB θα πρέπει να εργάζεστε σε περιβάλλον 
Windows 98, Windows 2000 ή Windows Me. ∆ιαφορετικά 
χρησιµοποιήστε καλώδιο παράλληλης σύνδεσης. (Τα καλώδια 
παράλληλης ή USB σύνδεσης δεν είναι απαραίτητα για τις 
αυτόνοµες εργασίες.) 

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Εάν χρησιµοποιείτε καλώδιο παράλληλης 
σύνδεσης, βεβαιωθείτε ότι πληροί τις προδιαγραφές του 
προτύπου IEEE 1284 και ότι δεν υπερβαίνει τα τριάµισι µέτρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τερµατίστε τη 
λειτουργία του υπολογιστή 
σας πριν συνδέσετε το 
καλώδιο.

� Συνδέστε το Καλώδιο USB 
απ' ευθείας στον υπολογιστή 
σας.

Ή

� Συνδέστε ένα Καλώδιο 
Παράλληλης Θύρας (πωλείται 
χωριστά).

Καλώδιο USB

Καλώδιο 
Παράλληλης Θύρας
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� Βεβαιωθείτε ότι έχετε 

απασφαλίσει το Σαρωτή. 
Τραβήξτε προς το µέρος σας 
το διακόπτη απασφάλισης 
του σαρωτή, πριν συνδέσετε 
το καλώδιο τροφοδοσίας. Για 
λεπτοµέρειες ανατρέξτε στην 
ενότητα "Αποσυσκευασία" 
που ξεκινάει στη σελίδα 2-2.

� Συνδέστε το Καλώδιο 
Τροφοδοσίας στο µηχάνηµά 
σας και σε µια πρίζα.

Μόλις το συνδέσετε στην 
πρίζα, το WorkCentre Pro 412 
ενεργοποιείται.
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Εγκατάσταση Φύσιγγας Κυλίνδρου και Κασέτας Γραφίτη
Εγκαταστήστε την κασέτα γραφίτη και τη φύσιγγα κυλίνδρου 
ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι πλευρικό κάλυµµα παραµένει 
ανοιχτό, πριν ανοίξετε το µπροστινό.

� Τραβήξτε το σύρτη 
απελευθέρωσης για να 
ανοίξετε το πλευρικό 
κάλυµµα.

� Ανοίξτε το µπροστινό 
κάλυµµα.
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Συ
νο
πτ
ικ
ή 
Π
αρ
ου
σί
ασ
η 
Μ
ηχ
αν
ήµ
ατ
ος
� Αφαιρέστε τη φύσιγγα 
κυλίνδρου από τη 
συσκευασία της και ωθήστε 
τη στο WorkCentre Pro 412 
µέχρι να ασφαλίσει στη θέση 
της.

� Αφαιρέστε την αρχική κασέτα 
γραφίτη από τη συσκευασία 
της. 

� Ανακινείστε ελαφρώς την 
κασέτα, ώστε να ανακατευτεί 
ο γραφίτης.

Ανακινώντας την κασέτα, 
εξασφαλίζετε το µέγιστο 
αριθµό αντιγράφων ανά 
κασέτα.
Η Xerox συµπεριέλαβε µια 
Αρχική Κασέτα Γραφίτη. Οι 
αγορασµένες κασέτες γραφίτη 
θα έχουν σχεδόν διπλάσια 
απόδοση σε αντίγραφα.
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� Ωθήστε την κασέτα γραφίτη 
στο WorkCentre Pro 412, 
ώσπου να ασφαλίσει στη 
θέση της.

� Γυρίστε το µοχλό ασφάλισης 
του γραφίτη προς τα κάτω 
ώσπου να ασφαλίσει στη 
θέση του.
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� Κλείστε το µπροστινό 

κάλυµµα  και το πλευρικό 
κάλυµµα .

1

2

1

2
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Τροφοδοσία Χαρτιού
Ανεφοδιάστε µε χαρτί το Xerox WorkCentre Pro 412 βάσει των 
οδηγιών που παρέχονται. Η κασέτα χαρτιού χωράει το πολύ 
550 φύλλα κοινού χαρτιού των 80 g/m2 (20 lb).

� Τραβήξτε την κασέτα χαρτιού 
προς τα έξω.

� Σπρώξτε το έλασµα πίεσης 
προς τα κάτω ώσπου να 
ασφαλίσει στη θέση του.
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� Προσαρµόστε τον οπίσθιο 
οδηγό του χαρτιού στο 
µέγεθος των φύλλων.

Αυτό είναι εξ' αρχής 
προσαρµοσµένο για χαρτί 
µεγέθους Α4 ή 8,5 x 11 
ιντσών, ανάλογα µε τη χώρα.

� Για να τοποθετήσετε χαρτί 
διαφορετικού µεγέθους, 
ανασηκώστε και τοποθετήστε 
τον οπίσθιο οδηγό στην 
ανάλογη θέση.

LGL

FOLIO

A4
LTR

Οπίσθιος Οδηγός

� Αερίστε το χαρτί και 
τοποθετήστε το στην κασέτα.
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� Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί έχει 
τοποθετηθεί κάτω από τα 
ελάσµατα επαναφοράς. Έλασµα 

επαναφοράς

Φροντίστε ώστε το χαρτί να 
µην υπερβαίνει τη γραµµή 
µέγιστης πλήρωσης.

Γραµµή 
Μέγιστης 
Πλήρωσης
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� Ενώ πιέζετε τον πλευρικό 

οδηγό όπως φαίνεται στην 
εικόνα, µετακινήστε τον προς 
τη δεσµίδα των φύλλων µέχρι 
να αγγίξει ελαφρώς την άκρη 
της δεσµίδας.

Βεβαιωθείτε ότι ο οδηγός δεν 
πιέζει σφιχτά την άκρη του 
χαρτιού, διαφορετικά µπορεί 
να το κυρτώσει.

� Κλείστε την κασέτα χαρτιού.
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Ρύθµιση της Γλώσσας
Αν είναι απαραίτητη η αλλαγή της γλώσσας του µηχανήµατος, 
ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αλλάξετε τη 
ρύθµιση Επιλογής Γλώσσας.

� Πιέστε το [Μενού / Έξοδος] στον πίνακα ελέγχου. Στην 
οθόνη εµφανίζεται το πρώτο µενού: SYSTEM DATA.

� Μεταβείτε στο µενού 'SYSTEM SETUP', πιέζοντας τα 
επανειληµµένα, κι έπειτα πιέστε [Επιλογή].

� Μεταβείτε στο µενού 'SELECT LANGUAGE', πιέζοντας το 
επανειληµµένα.

� Χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης  ή , 
επιλέξτε την επιθυµητή γλώσσα και πιέστε [Επιλογή].

Η γλώσσα θα αλλάξει στην ανάλογη ρύθµιση.

� Πιέστε [Μενού / Έξοδος] για να εξέλθετε.
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Ρύθµιση Ταυτότητας και Ονόµατος Σταθµού

Σε ορισµένες χώρες είσαστε υποχρεωµένοι από το νόµο να 
συµπεριλαµβάνετε σε κάθε φαξ που αποστέλλετε τον αριθµό 
του φαξ σας. Η Ταυτότητα του Συστήµατος, που περιέχει τον 
τηλεφωνικό σας αριθµό και το όνοµά σας (ή την επωνυµία της 
εταιρίας), θα εκτυπώνεται στο πάνω µέρος της σελίδας που 
αποστέλλεται από το µηχάνηµά σας. Ακολουθήστε τις 
παρακάτω οδηγίες για να εισάγετε την ταυτότητα Συστήµατος 
του µηχανήµατός σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισµένες χώρες δεν επιτρέπεται η επέµβαση 
του χρήστη στην ταυτότητα σταθµού εξαιτίας της τοπικής 
νοµοθεσίας.

� Πιέστε το [Μενού / Έξοδος] στον πίνακα ελέγχου. Στην 
οθόνη εµφανίζεται το πρώτο µενού: SYSTEM DATA.

� Μεταβείτε στο µενού 'SYSTEM SETUP', πιέζοντας , κι 
έπειτα πιέστε [Επιλογή].

Η οθόνη σας προτρέπει να εισάγετε τον αριθµό φαξ. Αν 
υπάρχει ήδη αποθηκευµένος αριθµός, αυτός εµφανίζεται 
στην οθόνη.

� Εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθµό του φαξ.Μπορείτε να 
συµπεριλάβετε το σύµβολο + στον τηλεφωνικό αριθµό, 
πιέζοντας το πλήκτρο  και να εισάγετε διάστηµα 
πιέζοντας στο πλήκτρο #.

� Αν κάνετε κάποιο λάθος, µετακινήστε το δροµέα στον 
εσφαλµένο χαρακτήρα, πιέζοντας  ή . Πιέστε το 
σωστό αριθµό για να αντικαταστήσετε τον εσφαλµένο. Εάν 
πιέσετε [Καθαρισµός / Ολικός Καθαρισµός Οθόνης], 
διαγράφονται όλοι οι χαρακτήρες.

� Πιέστε [Επιλογή], όταν ολοκληρωθεί σωστά ο αριθµός στην 
οθόνη σας.

Η οθόνη σας προτρέπει να εισάγετε την ταυτότητα.

� Πληκτρολογήστε το όνοµα ή την επωνυµία της εταιρείας µε 
το αριθµητικό πληκτρολόγιο.
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Μπορείτε να πληκτρολογήσετε αλφαριθµητικούς 
χαρακτήρες στο αριθµητικό πληκτρολόγιο και να 
συµπεριλάβετε ειδικά σύµβολα, πιέζοντας επανειληµµένα  
το 0.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη χρήση του 
αριθµητικού πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο "Πληκτρολόγηση 
Χαρακτήρων στο Αριθµητικό Πληκτρολόγιο" στη σελίδα 2-9.

Αν θέλετε να πληκτρολογήσετε το ίδιο γράµµα περισσότερες 
φορές στη σειρά (π.χ. ΣΣ, ΚΚ, 777), πληκτρολογήσετε το ένα 
ψηφίο, µετακινήστε το δροµέα πιέζοντας το κουµπί  και 
στη συνέχεια πληκτρολογήστε το επόµενο ψηφίο.
Αν θέλετε να εισάγετε ένα διάστηµα στο όνοµα, µπορείτε 
επίσης να χρησιµοποιήσετε το κουµπί  για να 
µετακινήσετε το δροµέα ώστε να αφήσει τη θέση κενή.

� Πιέστε [Επιλογή], όταν ολοκληρωθεί σωστά το όνοµα στην 
οθόνη σας.

Τώρα έχετε εισάγει την Ταυτότητα του Συστήµατος για το 
µηχάνηµά σας.
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Ρύθµιση Ηµεροµηνίας και Ώρας

Όταν το µηχάνηµα είναι έτοιµο για λήψη φαξ (κατάσταση 
Αναµονής), στην οθόνη εµφανίζονται η τρέχουσα ώρα και 
ηµεροµηνία. Η ώρα και η ηµεροµηνία εκτυπώνονται σε όλα τα 
φαξ που στέλνετε.
� Πιέστε το [Μενού / Έξοδος] στον πίνακα ελέγχου. Στην 
οθόνη εµφανίζεται το πρώτο µενού: SYSTEM DATA.

� Πιέστε  ή , ώσπου να εµφανιστεί η ένδειξη 'DATE & 
TIME' και έπειτα πιέστε [Επιλογή].

� Πληκτρολογήστε τη σωστή ηµεροµηνία και ώρα στο 
αριθµητικό πληκτρολόγιο.

Ηµέρα = 01 ~ 31
Μήνας = 01 ~ 12
Έτος = 00 ~ 99
Ώρα = 00 ~ 23 (ρολόι 24 ωρών)

= 01 ~ 12 (ρολόι 12 ωρών)
Λεπτό = 00 ~ 59

Η ηµεροµηνία και η ώρα έχουν εισαχθεί και εµφανίζονται µε 
την παρακάτω σειρά:

MM = Μήνας
ΗΗ = Ηµέρα
ΕΕ = Έτος
ΩΩ: = Ώρα
ΛΛ = Λεπτά

Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε το  ή το  για να 
µετακινήσετε το δροµέα κάτω από το ψηφίο που θέλετε να 
διορθώσετε και στη συνέχεια να πληκτρολογήσετε ένα νέο 
αριθµό.

� Για να επιλέξετε ΠΜ ή ΜΜ στο ρολόι των 12 ωρών, πιέστε 
 ή .

� Πιέστε [Επιλογή], όταν ολοκληρωθεί σωστά η ηµεροµηνία 
και ώρα στην οθόνη σας. 
Αν πληκτρολογήσετε έναν άκυρο αριθµό, το µηχάνηµα 
εκπέµπει ένα χαρακτηριστικό ήχο και δεν προχωρά στο 
επόµενο βήµα. Αν συµβεί αυτό, πληκτρολογήστε ξανά το 
σωστό αριθµό.
Στην οθόνη εµφανίζεται η ώρα και η ηµεροµηνία που 
ρυθµίσατε και στη συνέχεια το µηχάνηµα επιστρέφει στην 
κατάσταση Αναµονής.
Xerox WorkCentre Pro 412 � Οδηγός Χρήσης Σελίδα 2-25



Εγκατάσταση Λογισµικού
Τώρα είστε έτοιµοι να εγκαταστήσετε τα προγράµµατα 
οδήγησης και άλλα προγράµµατα που θα σας δώσουν τη 
δυνατότητα εκτύπωσης και σάρωσης διαµέσου του 
υπολογιστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το WorkCentre Pro 412 είναι 
στην πρίζα και συνδεδεµένο στην παράλληλη θύρα ή τη θύρα 
USB του υπολογιστή σας, πριν εγκαταστήσετε το λογισµικό 
από το CD. Τα Windows 95 και τα Windows NT 4.0 δεν 
υποστηρίζουν σύνδεση USB.

1. Ανοίξτε τον υπολογιστή σας και ξεκινήστε τα Windows.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν εµφανιστεί ένα παράθυρο που σας ειδοποιεί 
για Εντοπισµό Νέου Υλικού, επιλέξτε Ακύρωση.

2. Εισάγετε το εγκαταστατικό CD στη µονάδα CD-ROM του 
υπολογιστή σας. Εάν η οθόνη Xerox εµφανιστεί αυτόµατα, 
πηγαίνετε απ' ευθείας στο βήµα 4.

3. Από το µενού Έναρξη, επιλέξτε [Εκτέλεση] 
Πληκτρολογήστε D:\XINSTALL.EXE (όπου "D" ο οδηγός 
CD-ROM), στη συνέχεια κάντε κλικ στο [OK].

4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη σας για να 
ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του λογισµικού.

5. Αφού εγκαταστήσετε όλο το λογισµικό, επανεκκινήστε τον 
υπολογιστή σας. Για τα Windows 95/98, αποβάλετε το CD 
πριν την επανεκκίνηση.

Συγχαρητήρια! Το µηχάνηµά σας έχει ρυθµιστεί και είναι 
πλήρως λειτουργικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την 
εκτύπωση και τη σάρωση, ανατρέξτε στα κεφάλαια 
"Εκτύπωση" και "Σάρωση" αυτού του Οδηγού.
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3 Αντιγραφή

Το κεφάλαιο αυτό παρέχει οδηγίες βήµα προς βήµα για την 
αντιγραφή εγγράφων.
Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει:

- ∆ιαδικασία Αντιγραφής

- Βασικές Λειτουργίες Αντιγραφής

- Ειδικές Λειτουργίες Αντιγραφής
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∆ιαδικασία Αντιγραφής

Πριν παράγετε αντίγραφα, προσδιορίστε τι πρόκειται να 
αντιγραφεί, τον επιθυµητό αριθµό αντιγράφων και τυχόν 
ειδικές απαιτήσεις προγραµµατισµού. Για να βγάλετε ένα 
αντίγραφο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα.

1. Πιέστε το πλήκτρο Αντιγραφή / Φαξ / Σάρωση

Σύντοµη Επισκόπηση

�Πιέστε το Πλήκτρο 
Αντιγραφή / Φαξ / Σάρωση.

�Επιλέξτε την Τροφοδοσία 
Χαρτιού

�Τοποθετήστε τα 
Πρωτότυπα.

�Επιλέξτε τις επιθυµητές 
λειτουργίες Αντιγραφής.

�Εισάγετε τον επιθυµητό 
αριθµό αντιγράφων.

�Πιέστε το πλήκτρο 
[Έναρξη].

� Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη 
υπάρχει η ένδειξη "READY TO 
COPY". 

� Εάν δεν υπάρχει, πιέστε 
επανειληµµένως το πλήκτρο 
[Αντιγραφή / Φαξ / Σάρωση] 
στον πίνακα ελέγχου ώσπου 
να εµφανιστεί η ένδειξη "COPY 
MODE" στην κάτω γραµµή της 
οθόνης, κι έπειτα πιέστε το 
[Επιλογή].

Πλήκτρο Αντιγραφή / Φαξ / 
 Σάρωση

Πλήκτρο Επιλογή
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2. Επιλέξτε την Τροφοδοσία Χαρτιού

Μπορείτε να δηµιουργήσετε αντίγραφο σε µέσο εκτύπωσης 
µεγέθους µιας σελίδας legal (216 x 356 χλστ / 8,5 x 14 ίντσες)  
Για τα πλήρη χαρακτηριστικά των µέσων, ανατρέξτε στο 
Παράρτηµα Β � Τεχνικά Χαρακτηριστικά.
Οι οδηγίες για την τοποθέτηση αυτού του µέσου εκτύπωσης 
είναι ίδιες για την εκτύπωση, την αποστολή φαξ ή τη 
δηµιουργία αντιγράφων.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Για οδηγίες σχετικά µε την τοποθέτηση µέσων 
εκτύπωσης, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 7 � Συντήρηση του 
Μηχανήµατος, σελίδα 7-14.

� Επιλέξτε την απαιτούµενη πηγή τροφοδοσίας χαρτιού, 
πατώντας [Τροφοδοσία Χαρτιού].

� Αν χρησιµοποιείτε την κασέτα, πιέστε [Τροφοδοσία 
Χαρτιού] µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη "CASSETTE".

� Αν χρησιµοποιείτε τον δίσκο bypass για την τροφοδοσία 
ειδικών µέσων εκτύπωσης, πιέστε [Τροφοδοσία Χαρτιού] 
µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη "BYPASS".

� Πιέστε [Επιλογή] για να αποθηκεύσετε την επιθυµητή 
επιλογή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ανεφοδιάζετε το ∆ίσκο Bypass, η επιλογή 
µεγέθους χαρτιού στις Ρυθµίσεις System Data θα πρέπει να 
είναι προσαρµοσµένη στο σωστό µέγεθος. Εάν το χαρτί που 
χρησιµοποιείτε είναι µικρότερο από A4 ή Letter, η ρύθµιση θα 
πρέπει να παραµείνει στο µέγεθος A4, Letter ή Legal. Για 
οδηγίες, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 9 : Ρυθµίσεις Συστήµατος, 
σελίδα 9-7.
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3. Τοποθετήστε τα Πρωτότυπα
Έχετε να επιλέξετε µεταξύ διαφόρων περιοχών εισαγωγής 
εγγράφου. Οι επιλογές σας είναι:

- Αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων (ADF) για πολλαπλά 
πρωτότυπα.

- Το Τζάµι Αντιγραφής για πρωτότυπα µονής όψης ή 
δεµένα πρωτότυπα (φυλλάδια κλτ.).

Αυτόµατος Τροφοδότης Εγγράφων (ADF)

Με τον Αυτόµατο Τροφοδότη Εγγράφων (ADF), µπορείτε να 
φορτώνετε µέχρι και 30 έγγραφα µαζί. Βεβαιωθείτε ότι τα 
έγγραφα είναι σε καλή κατάσταση και ότι έχουν αφαιρεθεί όλα 
τα συρραπτικά και οι συνδετήρες. Εάν υπάρχει κόλλα, µελάνι ή 
διορθωτικό υγρό στο χαρτί, βεβαιωθείτε ότι έχει στεγνώσει 
εντελώς προτού φορτώσετε τα έγγραφα.
Το βάρος των πρωτοτύπων θα πρέπει να είναι µεταξύ 45 g/m2 
και 105 g/m2 (12,5 lb και 28 lb), και το µέγεθός τους µεταξύ B5 
(182 x 257 χλστ / 7 x 10 ίντσες) και Legal (216 x 356 χλστ / 
8,5 x 14 ίντσες).
Μην επιχειρήσετε να τροφοδοτήσετε τον Αυτόµατο Τροφοδότη 
Εγγράφων µε τα παρακάτω είδη εγγράφων:

- καρµπόν ή αυτογραφικό χαρτί

- χαρτί µε επίστρωση

- πολύ λεπτό ή διαφανές χαρτί

- ρυτιδιασµένο ή ζαρωµένο χαρτί

- χαρτί ελαφρώς ή έντονα κυρτωµένο

- σχισµένο χαρτί
Μη φορτώνετε έγγραφα που περιέχουν φύλλα διαφορετικού 
µεγέθους ή βάρους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το έγγραφό σας ανήκει σε οποιαδήποτε από 
αυτές τις κατηγορίες, χρησιµοποιήστε µόνο το Τζάµι 
Αντιγραφής.
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� Αφαιρέστε όλα τα συρραπτικά 
και τους συνδετήρες προτού 
τοποθετήσετε τα έγγραφα 
στον τροφοδότη.

� Εάν χρειαστεί, προσαρµόστε 
τους συρόµενους οδηγούς 
τροφοδοσίας στο µέγεθος του 
χαρτιού.

� Τοποθετήστε τακτοποιηµένα 
τα έγγραφα στον τροφοδότη 
µε την όψη προς τα επάνω.

Η πρώτη σελίδα θα πρέπει να 
βρίσκεται επάνω από τις 
άλλες, µε την επικεφαλίδα 
προς το πίσω ή το αριστερό 
µέρος του µηχανήµατος.

� Ευθυγραµµίστε τη δεσµίδα µε 
το αριστερό και το πίσω άκρο 
του δίσκου του τροφοδότη 
εγγράφων και προσαρµόστε 
τους οδηγούς ώστε να 
αγγίζουν ελαφρά τις µπροστά 
και τις πίσω άκρες των 
πρωτοτύπων.

Οδηγοί 
τροφοδοσίας
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Τζάµι Αντιγραφής
Το τζάµι αντιγραφής θα πρέπει να χρησιµοποιείται για µονές 
σελίδες ή δεµένα πρωτότυπα µέγιστου µεγέθους Legal  
(216 x 356 χλστ / 8,5 x 14 ίντσες).

� Ανασηκώστε το κάλυµµα του 
τζαµιού αντιγραφής.

� Τοποθετείτε το πρωτότυπο στο 
τζάµι µε την όψη προς τα κάτω. 
Ευθυγραµµίστε το µε το ειδικό 
βέλος που υπάρχει στην πίσω 
αριστερή γωνία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι δεν 
υπάρχει κανένα έγγραφο στον 
ADF. Εάν εντοπιστεί έγγραφο 
στον ADF, αυτό έχει 
προτεραιότητα έναντι αυτού που 
υπάρχει στο τζάµι.

� Κλείστε το κάλυµµα του τζαµιού 
αντιγραφής.
Αν αφήνετε το κάλυµµα ανοιχτό 
κατά την διάρκεια της 
αντιγραφής, επηρεάζεται η 
ποιότητα εκτύπωσης και η 
κατανάλωση γραφίτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την 
ολοκλήρωση κάθε εργασίας 
αντιγραφής, βεβαιωθείτε ότι το 
κάλυµµα του τζαµιού αντιγραφής 
έχει κλείσει σωστά.
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4. Επιλογή Λειτουργιών Αντιγραφής

Έχετε πέντε βασικές λειτουργίες στη διάθεσή σας. Τα πλήκτρα 
βρίσκονται στον Πίνακα Ελέγχου.
Αν δεν προσαρµόσετε καµία ρύθµιση, το µηχάνηµα θα 
δηµιουργήσει αντίγραφο µε τις ακόλουθες ιδιότητες:

- Ανοιχτό / Σκούρο - Κανονικό

- Είδος Πρωτοτύπου - Ανάµικτο

- Αντιγραφή 2 Όψεων - Απενεργοποιηµένη

- Σµίκρυνση / Μεγέθυνση � 100%

- Έξοδος - Απενεργοποιηµένη
Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τις διαθέσιµες 
βασικές λειτουργίες αντιγραφής, ανατρέξτε στις παρακάτω 
σελίδες:

- Ανοιχτό / Σκούρο � σελίδα 3-9

- Είδος Πρωτοτύπου � σελίδα 3-10

- Αντιγραφή 2 Όψεων � σελίδα 3-11

- Σµίκρυνση / Μεγέθυνση � σελίδα 3-12

- Έξοδος � σελίδα 3-12

5. Εισαγωγή της Ποσότητας
Μπορείτε να εισάγετε µέχρι 999 αντίγραφα χρησιµοποιώντας 
το αριθµητικό πληκτρολόγιο.

� Χρησιµοποιήστε το αριθµητικό 
πληκτρολόγιο για να εισάγετε 
τον επιθυµητό αριθµό 
αντιγράφων.

� Αν χρειαστεί, πιέστε το 
πλήκτρο [Καθαρισµός / Ολικός 
Καθαρισµός Οθόνης] στον 
πίνακα ελέγχου για να σβήσετε 
την επιλεγµένη ποσότητα και 
να εισάγετε έναν άλλο αριθµό.

Αριθµητικό Πληκτρολόγιο

Καθαρισµός / Ολικός Καθαρισµός
Οθόνης Πλήκτρο
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6. Πιέστε το πλήκτρο [Έναρξη].
 

� Πιέστε το πλήκτρο [Έναρξη] 
για να ξεκινήσει η αντιγραφή.

Στην οθόνη εµφανίζεται η 
επεξεργασία του αντιγράφου.

Πλήκτρο Έναρξη
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Βασικές Λειτουργίες Αντιγραφής

Μπορείτε να ρυθµίσετε τις παρακάτω βασικές λειτουργίες για 
την Αντιγραφή. Χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα λειτουργιών 
στον πίνακα ελέγχου τροποποιήστε τις ρυθµίσεις των 
λειτουργιών προτού πιέστε το πλήκτρο Έναρξη για να 
ξεκινήσει η αντιγραφή.

Ανοιχτό / Σκούρο
Το πλήκτρο Ανοιχτό/Σκούρο µπορεί να ρυθµίσει την αντίθεση 
ενός εγγράφου που περιέχει αχνά σηµάδια ή σκούρες εικόνες.

� Πιέστε το πλήκτρο [Ανοιχτό/Σκούρο] στον πίνακα ελέγχου 
για να εµφανιστεί η τρέχουσα ρύθµιση.

� Πιέστε [Ανοιχτό/Σκούρο] επανειληµµένα για να µεταβείτε 
µεταξύ των διαθέσιµων επιλογών.

Μπορείτε να επιλέξετε µεταξύ 5 ρυθµίσεων αντίθεσης. Κάθε 
φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η ένδειξη στην οθόνη υγρών 
κρυστάλλων µετακινείται προς τα αριστερά ή δεξιά. Όσο πιο 
δεξιά βρίσκεται η ένδειξη, τόσο πιο σκούρα είναι η αντίθεση.

� Πιέστε [Επιλογή] για να αποθηκεύσετε τη ρύθµιση.
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Είδος Πρωτοτύπου
Το Είδος Πρωτοτύπου µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη 
βελτίωση των αντιγράφων από διαφορετικά έγγραφα, 
καθορίζοντας το είδος του εγγράφου που τοποθετείται.

� Πιέστε το πλήκτρο [Είδος Πρωτοτύπου] στον πίνακα 
ελέγχου για να εµφανιστεί η τρέχουσα ρύθµιση.

� Πιέστε επανειληµµένα το πλήκτρο [Είδος Πρωτοτύπου] για 
να αλλάξετε τη ρύθµιση.

� Πιέστε [Επιλογή] για να αποθηκεύσετε τη ρύθµιση.

Επιλογές Ειδών Πρωτοτύπου

Κείµενο Χρησιµοποιείται για αντιγραφή εγγράφων τα οποία περιέχουν 
κυρίως κείµενο.

Ανάµικτο Χρησιµοποιείται για αντιγραφή εγγράφων τα οποία περιέχουν 
κείµενο και εικόνες.

Φωτογραφία Χρησιµοποιείται όταν τα πρωτότυπα είναι φωτογραφίες.
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Αντιγραφή 2 Όψεων
Χρησιµοποιήστε την Αντιγραφή 2 Όψεων για να παράγετε 
αντίγραφα 2 όψεων από πρωτότυπα 1 όψης.

� Πιέστε [Αντιγραφή 2 Όψεων] επανηµειµµένα µέχρι να 
εµφανιστεί η επιθυµητή επιλογή.

� Πιέστε [Επιλογή] για να αποθηκεύσετε τη ρύθµιση.

� Πιέστε το πλήκτρο [Έναρξη].

Επιλογές Αντιγραφής 2 Όψεων

Μακριά Πλευρά ∆ηµιουργεί αντίγραφα µε προσανατολισµό βιβλιοδεσίας κατά 
µήκος της µεγάλης πλευράς του χαρτιού, όπως σε ένα 
περιοδικό.

Στενή Πλευρά ∆ηµιουργεί αντίγραφα µε προσανατολισµό βιβλιοδεσίας κατά 
µήκος της µικρής πλευράς του χαρτιού, όπως σε ένα 
ηµερολόγιο.
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Σµίκρυνση / Μεγέθυνση
Μπορείτε να σµικρύνετε ή να µεγεθύνετε το µέγεθος ενός 
αντιγραµµένου ειδώλου από 25% έως 400% χρησιµοποιώντας 
το τζάµι αντιγραφής ή από 25% έως 100% χρησιµοποιώντας 
τον ADF.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το διαθέσιµο ποσοστό κυµαίνεται ανάλογα µε τη 
µέθοδο τοποθέτησης εγγράφων.

� Πιέστε επανειληµµένα το πλήκτρο [Σµίκρυνση / Μεγέθυνση] 
στον πίνακα ελέγχου ώσπου να εµφανιστεί η ένδειξη 
REDUCE/ENLARGE στην οθόνη.

� Εισάγετε το επιθυµητό ποσοστό χρησιµοποιώντας το 
αριθµητικό πληκτρολόγιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εισάγετε στην αρχή µηδενικά προκειµένου να 
εισάγετε τρία ψηφία, π.χ. εισάγετε 050 για να 
προγραµµατίσετε σµίκρυνση 50%.

Εάν πιέσετε το [Καθαρισµός / Ολικός Καθαρισµός Οθόνης], 
το επιλεγµένο ποσοστό επιστρέφει στο 100%.

� Πιέστε [Επιλογή] για να αποθηκεύσετε τη ρύθµιση.

Έξοδος
Όταν η λειτουργία Εξόδου είναι ενεργοποιηµένη, το µηχάνηµα 
ταξινοµεί τα αντίγραφα σε σετ. Για παράδειγµα, 2 αντίγραφα 
µιας εργασίας 3 σελίδων θα ταξινοµηθούν σε ένα 
ολοκληρωµένο έγγραφο συνοδευόµενο από το δεύτερο 
ολοκληρωµένο έγγραφο (π.χ. 1, 2, 3 µετά 1, 2, 3).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη δηµιουργία πολλαπλών ταξινοµηµένων 
σετ χρησιµοποιήστε τον τροφοδότη εγγράφων για να 
σαρώσετε τα πρωτότυπα.

� Πιέστε το πλήκτρο [Έξοδος] στον πίνακα ελέγχου για να 
εµφανιστεί η τρέχουσα ρύθµιση.

� Πιέστε το πλήκτρο [Έναρξη] για να επιλέξετε "ΟΝ".

� Πιέστε [Επιλογή] για να αποθηκεύσετε τη ρύθµιση.
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Επαναφορά των Λειτουργιών Αντιγραφής

Μπορείτε να ακυρώσετε όλες τις επιλογές που κάνατε για τη 
λειτουργία Αντιγραφής επαναφέροντας τις εργοστασιακές 
ρυθµίσεις.

Καθαρισµός / Ολικός Καθαρισµός Οθόνης
Πλήκτρο

� Πιέστε δύο φορές το πλήκτρο 
[Καθαρισµός / Ολικός 
Καθαρισµός Οθόνης] στον 
πίνακα ελέγχου.

Στην οθόνη εµφανίζεται η 
ένδειξη "READY TO COPY".
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Ειδικές Λειτουργίες Αντιγραφής
Οι ειδικές Λειτουργίες Αντιγραφής µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για πιο προχωρηµένες εργασίες 
Αντιγραφής. Χρησιµοποιήστε τις Ειδικές Λειτουργίες 
Αντιγραφής για:

- Εκτύπωση του Πρωτότυπου Ειδώλου µε Προσαρµογή 
στο Μέγεθος του Χαρτιού (Αυτόµατη Προσαρµογή)

- Εκτύπωση Πολλαπλών Αντιγράφων σε µία Σελίδα 
(Κλωνοποίηση)

Αυτόµατη Προσαρµογή
Αυτή η λειτουργία σµικραίνει ή µεγεθύνει το πρωτότυπο 
είδωλο, ώστε να προσαρµόζεται στο χαρτί που έχει 
τοποθετηθεί στο µηχάνηµα.
Η λειτουργία αυτή µπορεί να εφαρµοστεί µόνο εάν 
χρησιµοποιείτε το τζάµι αντιγραφής. Εάν εντοπιστεί έγγραφο 
στον ADF, η επιλογή Αυτόµατης Προσαρµογής δε λειτουργεί.

� Πιέστε επανειληµµένα το πλήκτρο [Σµίκρυνση / Μεγέθυνση] 
ώσπου να εµφανιστεί η ένδειξη "AUTO FIT".

� Πιέστε [Επιλογή] για να αποθηκεύσετε τη ρύθµιση.

� Πιέστε το πλήκτρο [Έναρξη]. Το µηχάνηµα εκτελεί 
προκαταρκτική σάρωση του πρωτότυπου ειδώλου µε 
χαµηλή ανάλυση για να καθορίσει την αναλογία αντιγραφής.

Το µηχάνηµα ξεκινάει την αντιγραφή του ειδώλου στο 
µέγεθος χαρτιού που τοποθετήσατε.

� Βεβαιωθείτε ότι το 
πρωτότυπο έχει τοποθετηθεί 
στο τζάµι αντιγραφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι 
δεν υπάρχει κανένα έγγραφο 
στον ADF. Η Αυτόµατη 
Προσαρµογή δε λειτουργεί όταν 
υπάρχουν έγγραφα στον ADF.
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Κλωνοποίηση

Με τη λειτουργία Κλωνοποίηση εκτυπώνονται πολλαπλά 
αντίγραφα του ειδώλου από ένα πρωτότυπο έγγραφο σε µία 
σελίδα. Ο αριθµός των ειδώλων καθορίζεται αυτόµατα από το 
µέγεθος του πρωτότυπου ειδώλου.
Η λειτουργία αυτή µπορεί να εφαρµοστεί µόνο εάν 
χρησιµοποιείτε το τζάµι αντιγραφής. Εάν εντοπιστεί έγγραφο 
στον ADF, η επιλογή Κλωνοποίησης δε λειτουργεί.

� Πιέστε επανειληµµένα το πλήκτρο [Σµίκρυνση / Μεγέθυνση] 
ώσπου να εµφανιστεί η ένδειξη "CLONE".

� Πιέστε [Επιλογή] για να αποθηκεύσετε τη ρύθµιση.

� Πιέστε το πλήκτρο [Έναρξη]. Το µηχάνηµα εκτελεί 
προκαταρκτική σάρωση του πρωτότυπου ειδώλου µε 
χαµηλή ανάλυση για να εντοπίσει το µέγεθος της εικόνας και 
να καθορίσει τον αριθµό των ειδώλων που θα εκτυπωθούν 
ανά σελίδα.

Το µηχάνηµα σαρώνει το πρωτότυπο και αναπαράγει 
πολλαπλά είδωλα.

� Βεβαιωθείτε ότι το 
πρωτότυπο έχει τοποθετηθεί 
στο τζάµι αντιγραφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι 
δεν υπάρχει κανένα έγγραφο 
στον ADF. Η Κλωνοποίηση δε 
λειτουργεί όταν υπάρχουν 
έγγραφα στον ADF.
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4 Εκτύπωση

Η ενότητα αυτή περιγράφει τη διαδικασία εκτύπωσης στο 
Xerox WorkCentre Pro 412 από τον υπολογιστή σας. 
Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει:

- Εκτύπωση Εγγράφου µέσα από Εφαρµογή

- Ρυθµίσεις Εκτυπωτή
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Εκτύπωση Εγγράφου µέσα από Εφαρµογή
Η διαδικασία αυτή περιγράφει τα γενικά βήµατα που πρέπει να 
ακολουθήσετε για την εκτύπωση από διάφορες εφαρµογές των 
Windows. Τα ακριβή βήµατα για την εκτύπωση ενός εγγράφου 
ίσως διαφέρουν ανάλογα µε την εφαρµογή που 
χρησιµοποιείτε. Ανατρέξτε στην τεκµηρίωση εφαρµογής του 
λογισµικού σας για την ακριβή διαδικασία εκτύπωσης.
Τα παρακάτω βήµατα περιγράφουν την τυπική διαδικασία για 
εκτύπωση από περιβάλλον Windows:
1. Βεβαιωθείτε ότι το WorkCentre Pro 412 είναι συνδεδεµένο 

σωστά στον υπολογιστή, το µηχάνηµα είναι 
ενεργοποιηµένο και έχει τοποθετηθεί χαρτί σε έναν από 
τους δίσκους εισόδου.

2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το πρόγραµµα 
οδήγησης του εκτυπωτή στον υπολογιστή σας. Για 
οδηγίες, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 2 � Συνοπτική 
Παρουσίαση, σελίδα 2-26.

3. Εκκινήστε το πρόγραµµα που χρησιµοποιείτε για τη 
δηµιουργία εγγράφων και δηµιουργήστε ένα νέο, ή ανοίξτε 
το έγγραφο που θέλετε να εκτυπώσετε.

4. Από το µενού "Αρχείο" επιλέξτε [Εκτύπωση] ή 
[∆ιαµόρφωση σελίδας]. Βεβαιωθείτε ότι το WorkCentre 
Pro 412 είναι ο προεπιλεγµένος εκτυπωτής. Επιλέξτε 
[Ιδιότητες] ή [Ρυθµίσεις] για να κάνετε τις απαραίτητες 
ρυθµίσεις για την εκτύπωση του εγγράφου σας.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Για οδηγίες, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 9 "Ρυθµίσεις 
Εκτυπωτή".

5. Επιλέξτε [ΟΚ] για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου 
Ιδιότητες.

6. Αφού κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές στις παραµέτρους 
εκτύπωσης, επιλέξτε [ΟΚ] για να ξεκινήσει η εργασία 
εκτύπωσης.
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Ρυθµίσεις Εκτυπωτή

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το µηχάνηµά σας µε όλες τις 
εφαρµογές Windows 95/98/2000/Me ή Windows ΝΤ 4.0. 
Βεβαιωθείτε ότι ορίσατε το WorkCentre Pro 412 ως τον 
προεπιλεγµένο εκτυπωτή για όλες τις λειτουργίες των 
Windows.
Οι περισσότερες εφαρµογές λογισµικού των Windows 
επιτρέπουν αλλαγές στις ρυθµίσεις εκτυπωτή. Μεταξύ αυτών 
ρυθµίσεις που καθορίζουν την εµφάνιση µιας εργασίας 
εκτύπωσης, όπως µέγεθος χαρτιού, προσανατολισµός 
χαρτιού και περιθώρια. Ρυθµίσεις που έγιναν στην εφαρµογή 
για τη δηµιουργία του εγγράφου υπερισχύουν συνήθως των 
ρυθµίσεων που έχουν γίνει στο πρόγραµµα οδήγησης του 
εκτυπωτή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆εν είναι απαραίτητο να χρησιµοποιήσετε 
κανένα από τα πλήκτρα του πίνακα ελέγχου για να 
χρησιµοποιήσετε το µηχάνηµά σας ως εκτυπωτή Η/Υ. Για 
παράδειγµα, αν θέλετε να προσαρµόσετε την αντίθεση 
εντύπωσης δεν είναι ανάγκη να πιέσετε το Ανοιχτό/Σκούρο 
στον πίνακα ελέγχου. Τα πλήκτρα του πίνακα ελέγχου 
χρησιµοποιούνται κυρίως για αντιγραφή, φαξ και σάρωση.

Πρόσβαση στις Ρυθµίσεις του Εκτυπωτή
Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθµίσεις του εκτυπωτή, 
χρησιµοποιώντας µία από τις παρακάτω µεθόδους.

Windows 95/98/Me

� Επιλέξτε την εντολή Αρχείο > Εκτύπωση > Ιδιότητες ή 
Αρχείο > ∆ιαµόρφωση σελίδας µέσα από οποιαδήποτε 
εφαρµογή των Windows.

Ή

� Επιλέξτε τον εκτυπωτή Xerox WorkCentre από το φάκελο 
Εκτυπωτές, έπειτα επιλέξτε Αρχείο> Ιδιότητες (ή επιλέξτε το 
εικονίδιο εκτυπωτή στο φάκελο Εκτυπωτές και κάντε δεξί 
κλικ).
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Windows NT 4.0

� Επιλέξτε την εντολή Αρχείο > Εκτύπωση > Ιδιότητες ή 
Αρχείο > ∆ιαµόρφωση σελίδας µέσα από οποιαδήποτε 
εφαρµογή των Windows.

Ή

� Επιλέξτε τον εκτυπωτή Xerox WorkCentre από το φάκελο 
Εκτυπωτές, έπειτα κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Ρυθµίσεις 
Εγγράφων από τη λίστα που εµφανίζεται.

Windows 2000

� Επιλέξτε την εντολή Αρχείο > Εκτύπωση ή Αρχείο > 
∆ιαµόρφωση σελίδας µέσα από οποιαδήποτε εφαρµογή 
των Windows.

Ή

� Επιλέξτε τον εκτυπωτή Xerox WorkCentre από το φάκελο 
Εκτυπωτές, έπειτα κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Επιλογές 
Εκτύπωσης από τη λίστα που εµφανίζεται.
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Καρτέλες Ιδιοτήτων Εκτυπωτή

Όταν εµφανιστούν οι Ιδιότητες Εκτυπωτή, µπορείτε να ελέγξετε 
και να τροποποιήσετε τις ρυθµίσεις για την εκτυπωτική εργασία 
σας.
Το παράθυρο Ιδιότητες του εκτυπωτή σας αποτελείται από 5 
καρτέλες:

- Paper (Χαρτί)

- Image Quality (Ποιότητα Εικόνας)

- Page Layout (∆ιαµόρφωση Σελίδας)

- Watermark (Υδατογράφηµα)

- About (Πληροφορίες)
Αν ανοίξτε το παράθυρο Ιδιότητες Εκτυπωτή από το φάκελο 
Εκτυπωτές, µπορείτε εκτός από αυτές τις 5 να προβάλετε και 
άλλες καρτέλες που βασίζονται στα Windows.
Για πληροφορίες σχετικά µε τις καρτέλες που βασίζονται στα 
Windows, ανατρέξτε στον Οδηγό Χρήσης των Windows.

Για πληροφορίες σχετικά µε τις διαθέσιµες ρυθµίσεις εκτυπωτή 
σε κάθε καρτέλα, ανατρέξτε στην on-line βοήθεια του 
προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ανοίξτε το παράθυρο Ιδιότητες Εκτυπωτή 
από το φάκελο Εκτυπωτές, οι τροποποιήσεις που θα κάνετε 
εκεί θα καταστούν προεπιλεγµένες ρυθµίσεις του εκτυπωτή. 
Ρυθµίσεις που πραγµατοποιούνται στις Ιδιότητες Εκτυπωτή 
µέσα από το µενού Αρχείο και Εκτύπωση ή ∆ιαµόρφωση 
Σελίδας οποιασδήποτε εφαρµογής, θα παραµείνουν ενεργές 
µέχρι να κλείσετε την εφαρµογή από την οποία εκτυπώνετε.

Πλήκτρα και Εικονίδια Ιδιοτήτων Εκτυπωτή

� Κάντε κλικ στο [ΟΚ] µόλις τελειώσετε τον έλεγχο ή τις 
τροποποιήσεις.

� Κάντε κλικ στο [Άκυρο] αν θέλετε να κλείσετε την καρτέλα 
χωρίς να αποθηκεύσετε τυχόν αλλαγές.

� Κάντε κλικ στο [Βοήθεια] για να προβάλετε τη λειτουργία 
online Βοήθειας και λεπτοµέρειες για τα µενού της 
καρτέλας.

� Κάντε κλικ στο εικονίδιο [?] στη γραµµή τίτλου. 
Τοποθετήστε το δείκτη ? στην παράµετρο για την οποία 
θέλετε περισσότερες πληροφορίες και κάντε κλικ για να 
εµφανιστεί ένα αναδυόµενο παράθυρο µε εξηγήσεις για την 
παράµετρο αυτή.

� Κάντε κλικ στο κουµπί [Προεπιλογή] για να επαναφέρετε τις 
τιµές των παραµέτρων της ενεργής καρτέλας στις 
προεπιλεγµένες ρυθµίσεις (π.χ. πριν κάνετε προσωρινές 
αλλαγές).
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Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει πληροφορίες για τη λειτουργία 
Φαξ και τις διαθέσιµες λειτουργίες. Παρέχει επίσης οδηγίες 
βήµα προς βήµα σχετικά µε τον τρόπο αποστολής και λήψης 
φαξ χρησιµοποιώντας όλες τις διαθέσιµες εφαρµογές  και 
λειτουργίες του φαξ.
Συµπεριλαµβάνονται τα παρακάτω θέµατα:

- ∆ιαδικασία Φαξ

- Μέθοδοι Κλήσης

- Λήψη Φαξ

- Βασικές Λειτουργίες Φαξ

- Προηγµένες Λειτουργίες Φαξ

- Αναφορές Φαξ

                                            
Xerox WorkCentre Pro 412 � Οδηγός Χρήσης Σελίδα 5-1



∆ιαδικασία Φαξ
Πριν από την αποστολή ενός φαξ, προσδιορίστε τι πρόκειται 
να αποσταλεί, τον αριθµό φαξ και τυχόν ειδικές απαιτήσεις 
προγραµµατισµού. Για να στείλετε ένα φαξ, ακολουθήστε τα 
παρακάτω βήµατα.

1. Τοποθετήστε τα Πρωτότυπα
Έχετε να επιλέξετε µεταξύ διαφόρων περιοχών εισαγωγής 
εγγράφου. Οι επιλογές σας είναι:

- Αυτόµατος Τροφοδότης Εγγράφων (ADF) για πολλαπλά 
πρωτότυπα µονής όψης.

- Το Τζάµι Αντιγραφής για πρωτότυπα µονής όψης ή 
δεµένα πρωτότυπα (φυλλάδια κλτ.).

Αυτόµατος Τροφοδότης Εγγράφων (ADF)

Με τον Αυτόµατο Τροφοδότη Εγγράφων (ADF), µπορείτε να 
φορτώνετε µέχρι και 30 έγγραφα µαζί. Βεβαιωθείτε ότι τα 
έγγραφα είναι σε καλή κατάσταση και ότι έχουν αφαιρεθεί όλα 
τα συρραπτικά και οι συνδετήρες. Εάν υπάρχει κόλλα, µελάνι ή 
διορθωτικό υγρό στο χαρτί, βεβαιωθείτε ότι έχει στεγνώσει 
εντελώς προτού φορτώσετε τα έγγραφα.
Το βάρος των πρωτοτύπων θα πρέπει να είναι µεταξύ 45 g/m2 
και 105 g/m2 (12,5 lb και 28 lb), και το µέγεθός τους µεταξύ B5 
(182 x 257 χλστ / 7 x 10 ίντσες) και Legal (216 x 356 χλστ /
8,5 x 14 ίντσες).

Σύντοµη Επισκόπηση

�Τοποθετήστε τα 
Πρωτότυπα.

�Πιέστε το πλήκτρο 
Αντιγραφή / Φαξ / Σάρωση.

�Επιλέξτε τις επιθυµητές 
λειτουργίες Φαξ.

�Εισάγετε τον αριθµό φαξ.
�Πιέστε το πλήκτρο 

[Έναρξη].
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Μην επιχειρήσετε να τροφοδοτήσετε τον Αυτόµατο Τροφοδότη 

Εγγράφων µε τα παρακάτω είδη εγγράφων:
- καρµπόν ή αυτογραφικό χαρτί
- χαρτί µε επίστρωση
- πολύ λεπτό ή διαφανές χαρτί
- ρυτιδιασµένο ή ζαρωµένο χαρτί
- χαρτί ελαφρώς ή έντονα κυρτωµένο
- σχισµένο χαρτί

Μη φορτώνετε έγγραφα που περιέχουν φύλλα διαφορετικού 
µεγέθους ή βάρους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το έγγραφό σας ανήκει σε οποιαδήποτε από 
αυτές τις κατηγορίες, χρησιµοποιήστε µόνο το Τζάµι 
Αντιγραφής.

� Αφαιρέστε όλα τα συρραπτικά 
και τους συνδετήρες προτού 
τοποθετήσετε τα έγγραφα 
στον τροφοδότη.

� Εάν χρειαστεί, προσαρµόστε 
τους συρόµενους οδηγούς 
τροφοδοσίας στο µέγεθος του 
χαρτιού.

� Τοποθετήστε τακτοποιηµένα 
τα έγγραφα στον τροφοδότη 
µε την όψη προς τα επάνω.

Η πρώτη σελίδα θα πρέπει να 
βρίσκεται επάνω από τις 
άλλες, µε την επικεφαλίδα 
προς το πίσω ή το αριστερό 
µέρος του µηχανήµατος.

� Ευθυγραµµίστε τη δεσµίδα µε 
το αριστερό και το πίσω άκρο 
του δίσκου του τροφοδότη 
εγγράφων και προσαρµόστε 
τους οδηγούς ώστε να 
αγγίζουν ελαφρά τις µπροστά 
και τις πίσω άκρες των 
πρωτοτύπων.

Οδηγοί 
τροφοδοσίας
Xerox WorkCentre Pro 412 � Οδηγός Χρήσης Σελίδα 5-3



Τζάµι Αντιγραφής

Το τζάµι αντιγραφής θα πρέπει να χρησιµοποιείται για µονές 
σελίδες ή δεµένα πρωτότυπα µέγιστου µεγέθους Legal 
(216 x 356 χλστ / 8,5 x 14 ίντσες).

� Ανασηκώστε το κάλυµµα του 
τζαµιού αντιγραφής

� Τοποθετείτε το πρωτότυπο στο 
τζάµι µε την όψη προς τα κάτω. 
Ευθυγραµµίστε το µε το ειδικό 
βέλος που υπάρχει στην πίσω 
αριστερή γωνία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι δεν 
υπάρχει κανένα έγγραφο στον 
ADF. Εάν εντοπιστεί έγγραφο 
στον ADF, αυτό έχει 
προτεραιότητα έναντι αυτού που 
υπάρχει στο τζάµι.

� Κλείστε το κάλυµµα του τζαµιού 
αντιγραφής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την 
ολοκλήρωση κάθε εργασίας, 
βεβαιωθείτε ότι το κάλυµµα του 
τζαµιού αντιγραφής έχει κλείσει 
σωστά.
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2. Πιέστε το πλήκτρο Αντιγραφή / Φαξ / Σάρωση

Πλήκτρο Αντιγραφή / Φαξ / Πλήκτρο Επιλογή

� Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη 
εµφανίζεται η ηµεροµηνία και 
ώρα (κατάσταση FAX). 

� Εάν δεν υπάρχει, πιέστε 
επανειληµµένως το πλήκτρο 
[Αντιγραφή / Φαξ / Σάρωση] 
στον πίνακα ελέγχου ώσπου 
να εµφανιστεί η ένδειξη "FAX" 
στην κάτω γραµµή της 
οθόνης, κι έπειτα πιέστε το 
[Επιλογή].

Σάρωση
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3. Επιλογή Λειτουργιών Φαξ
Έχετε τέσσερις βασικές λειτουργίες στη διάθεσή σας. Τα 
πλήκτρα βρίσκονται στον Πίνακα Ελέγχου.
Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τις διαθέσιµες 
βασικές λειτουργίες φαξ, ανατρέξτε στις παρακάτω σελίδες:

- Ανάλυση � σελίδα 5-21
- Επιλογές Σάρωσης � σελίδα 5-22
- Είδος Πρωτοτύπου � σελίδα 5-22
- Ανοιχτό / Σκούρο � σελίδα 5-23

4. Εισαγωγή του Αριθµού Φαξ
Πληκτρολογήστε τον αριθµό τηλεφώνου της αποµακρυσµένης 
συσκευής φαξ στο Αριθµητικό Πληκτρολόγιο.

Υπάρχουν αρκετές µέθοδοι για την εισαγωγή αριθµού µιας 
αποµακρυσµένης συσκευής φαξ, µεταξύ των οποίων και 
λειτουργίες όπως η Ταχεία και η Οµαδική κλήση.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Για πληροφορίες σχετικά µε τις διαθέσιµες 
µεθόδους κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα "Μέθοδοι Κλήσης" 
στη σελίδα 5-9.

Αριθµητικό Πληκτρολόγιο

Καθαρισµός / Ολικός Καθαρισµός Οθόνης

� Πληκτρολογήστε τον αριθµό 
τηλεφώνου της 
αποµακρυσµένης συσκευής 
φαξ στο αριθµητικό 
πληκτρολόγιο.

� Σε περίπτωση που 
πληκτρολογήσατε λάθος 
αριθµό, χρησιµοποιήστε τα 
πλήκτρα πλοήγησης για να 
επιλέξτε το λάθος ψηφίο και 
να το διορθώσετε.

Αν πιέσετε το πλήκτρο 
[Καθαρισµός / Ολικός 
Καθαρισµός Οθόνης] θα 
διαγράψετε ολόκληρο τον 
αριθµό που 
πληκτρολογήσατε.

Πλήκτρο
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5. Πιέστε το πλήκτρο [Έναρξη].

 

6. ∆ιαχείριση Εργασιών Φαξ

Ακύρωση Φαξ

Για να ακυρώσετε ένα φαξ, πιέστε Τερµατισµός οποιαδήποτε 
στιγµή κατά τη διάρκεια της αποστολής. 

Επιβε βαίωση Αποστολής

Όταν σταλεί επιτυχώς και η τελευταία σελίδα του εγγράφου 
σας, το µηχάνηµα κάνει ένα διακριτικό ήχο και επιστρέφει στην 
κατάσταση Αναµονής. 
Αν κάτι δεν πήγε καλά κατά τη διάρκεια της αποστολής του 
φαξ, εµφανίζεται ένα µήνυµα σφάλµατος στην οθόνη.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Για µια λίστα µηνυµάτων σφάλµατος και τις 
σηµασίες τους , ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 8 � Στοιχειώδης 
Επίλυση Προβληµάτων, σελίδα 8-13.

� Πιέστε το πλήκτρο [Έναρξη] 
για να ξεκινήσει η σάρωση και 
η αποστολή του φαξ.

� Μετά τη σάρωση κάθε σελίδας 
του πρωτοτύπου από το τζάµι 
αντιγραφής, εµφανίζεται 
µήνυµα στην οθόνη που σας 
ρωτά εάν θέλετε να στείλετε κι 
άλλη σελίδα. Με τα πλήκτρα 
πλοήγησης επιλέξτε [1:YES] ή 
[2:ΝΟ] και πιέστε [Επιλογή].

� Εάν είναι επιλεγµένο το 
[1:YES], επαναλάβετε τη 
διαδικασία µέχρι να 
ολοκληρωθεί η σάρωση όλων 
των πρωτοτύπων, στη 
συνέχεια επιλέξτε [2:ΝΟ] και 
πιέστε [Επιλογή] για να 
στείλετε την εργασία.

Πλήκτρο Έναρξη
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Αν λάβετε µήνυµα σφάλµατος, πιέστε [Τερµατισµός] για να 
εξαφανιστεί το µήνυµα και να επιχειρήσετε να στείλετε το 
έγγραφο εκ νέου. 
Μπορείτε να ρυθµίσετε το µηχάνηµά σας να εκτυπώνει την 
Αναφορά Επιβεβαίωσης (Επιβεβαίωση Αποστολής) αυτόµατα 
κάθε φορά που ολοκληρώνεται µια αποστολή: Για οδηγίες, 
ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 9 - Ρυθµίσεις Συστήµατος, σελίδα 9-7.

Παρακολούθηση Κατάστασης Παράλληλων 
Εργασιών

Το µηχάνηµά σας µπορεί να εκτελεί περισσότερες από µία 
λειτουργίες ταυτόχρονα. Για παράδειγµα, µπορείτε να:

- Λαµβάνετε φαξ, το οποίο αποθηκεύεται στη µνήµη, ενώ 
παράλληλα εσείς εκτυπώνετε ένα αντίγραφο.

- Αποθηκεύετε ένα έγγραφο φαξ για να το αποστείλετε 
αργότερα, ενώ παράλληλα εκτυπώνετε ένα εισερχόµενο 
φαξ.

Όταν το µηχάνηµα εκτελεί παράλληλες εργασίες, πιέστε το 
[Κατάσταση Εργασίας] για να δείτε στην οθόνη την τρέχουσα 
κατάσταση της άλλης λειτουργίας. Κάθε φορά που πιέζετε το 
[Κατάσταση Εργασίας], η τρέχουσα κατάσταση των δύο 
λειτουργιών εµφανίζεται εναλλάξ.
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Μέθοδοι Κλήσης

Υπάρχουν διάφορες µέθοδοι για να πραγµατοποιήσετε µια 
κλήση φαξ από το WorkCentre Pro 412.

Κλήση από το Αριθµητικό Πληκτρολόγιο
Χρησιµοποιήστε τις παρακάτω οδηγίες για να στείλετε φαξ 
χρησιµοποιώντας το Αριθµητικό Πληκτρολόγιο.

� Τοποθετήστε τα έγγραφα στον ADF µε την όψη προς τα 
επάνω, ή µία µόνο σελίδα στο τζάµι αντιγραφής µε την όψη 
προς τα κάτω.

� Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη εµφανίζεται η ηµεροµηνία και 
ώρα (κατάσταση FAX). Εάν εµφανίζεται κάτι άλλο, πιέστε το 
πλήκτρο [Αντιγραφή / Φαξ / Σάρωση] ώσπου να εµφανιστεί 
η ένδειξη FAX, και πιέστε το πλήκτρο [Επιλογή].

� Πληκτρολογήστε τον αριθµό τηλεφώνου της 
αποµακρυσµένης συσκευής φαξ στο αριθµητικό 
πληκτρολόγιο.

� Πιέστε το πλήκτρο [Έναρξη].
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Ταχείες Κλήσεις
Μπορείτε να αποθηκέυσετε µέχρι και 80 αριθµούς τηλεφώνων 
σε κωδικούς Ταχείας Κλήσης ενός ή δύο ψηφίων (1-80). 

Αποθήκευση Αριθµού για Ταχεία Κλήση

� Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη εµφανίζεται η ηµεροµηνία και 
ώρα (κατάσταση FAX). Εάν εµφανίζεται κάτι άλλο, πιέστε το 
πλήκτρο [Αντιγραφή / Φαξ / Σάρωση] ώσπου να εµφανιστεί 
η ένδειξη FAX, και πιέστε το πλήκτρο [Επιλογή].

� Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο [Ταχεία Κλήση] 
στον πίνακα ελέγχου για 2 δευτερόλεπτα. 

� Πληκτρολογήστε έναν κωδικό ταχείας κλήσης στο 
αριθµητικό πληκτρολόγιο και πιέστε το [Επιλογή].

Αν στον κωδικό που επιλέξατε υπάρχει ήδη κάποιος 
αποθηκευµένος αριθµός, ο αριθµός αυτός εµφανίζεται στην 
οθόνη.

� Πληκτρολογήστε τον αριθµό φαξ που θέλετε να 
αποθηκεύσετε και πιέστε το [Επιλογή].

� Για να δώσετε ένα όνοµα στον αριθµό, πληκτρολογήστε το.

Για πληροφορίες σχετικά µε την εισαγωγή ονοµάτων, 
ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 2 � Συνοπτική Παρουσίαση, σελίδα 
2-9.
Εάν δεν θέλετε να αναθέσετε κάποιο όνοµα, προσπεράστε 
αυτό το βήµα.

� Πιέστε το [Επιλογή] µόλις το όνοµα εµφανιστεί σωστά ή αν 
δεν θέλετε να εισάγετε όνοµα. 

� Για να αποθηκεύσετε κι άλλους αριθµούς τηλεφώνων, 
επαναλάβετε τη διαδικασία.

� Για να επιστρέψετε στην κατάσταση Αναµονής, πιέστε 
[Μενού / Έξοδος] ή [Τερµατισµός].
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Χρήση Ταχέων Κλήσεων

� Τοποθετήστε τα έγγραφα στον ADF µε την όψη προς τα 
επάνω, ή µία µόνο σελίδα στο τζάµι αντιγραφής µε την όψη 
προς τα κάτω.

� Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη εµφανίζεται η ηµεροµηνία και 
ώρα (κατάσταση FAX). Εάν εµφανίζεται κάτι άλλο, πιέστε το 
πλήκτρο [Αντιγραφή / Φαξ / Σάρωση] ώσπου να εµφανιστεί 
η ένδειξη FAX, και πιέστε το πλήκτρο [Επιλογή].

� Προγραµµατίστε οποιεσδήποτε λειτουργίες είναι 
απαραίτητες για την εργασία.

� Πιέστε [Ταχεία Κλήση] στον πίνακα ελέγχου.

� Πληκτρολογήστε τον κωδικό ταχείας κλήσης.

� Πιέστε το πλήκτρο [Έναρξη].

Ο αριθµός φαξ που είναι αποθηκευµένος στον κωδικό ταχείας 
κλήσης καλείται αυτόµατα και µόλις η αποµακρυσµένη 
συσκευή απαντήσει, αποστέλλεται το έγγραφο.
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Οµαδική Κλήση (για αποστολή σε πολλαπλούς παραλήπτες)
Μπορείτε να σχηµατίσετε οµάδες από επιλεγµένους αριθµούς 
ταχέων κλήσεων. Χρησιµοποιώντας τον αριθµό της οµάδας, 
µπορείτε να στείλετε ένα έγγραφο σε πολλαπλούς παραλήπτες 
µε µία µόνο ενέργεια. Το µηχάνηµά σας θα καλέσει τους 
αριθµούς των αποµακρυσµένων συσκευών µε τη σειρά που 
είναι αποθηκευµένοι. Αν κάποια γραµµή είναι κατειληµµένη, το 
µηχάνηµά σας θα καλέσει τον επόµενο αριθµό και αφού 
καλέσει όλους τους αποθηκευµένους αριθµούς, θα καλέσει 
αυτόµατα τον αριθµό που ήταν προηγουµένως κατειληµµένος. 
Για να µπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα 
πρέπει πρώτα να συντονίσετε και να αποθηκεύσετε τους 
επιθυµητούς αριθµούς οµάδας. 

Ανάθεση Αριθµών Ταχείας Κλήσης σε Οµάδα

� Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη εµφανίζεται η ηµεροµηνία και 
ώρα (κατάσταση FAX). Εάν εµφανίζεται κάτι άλλο, πιέστε το 
πλήκτρο [Αντιγραφή / Φαξ / Σάρωση] ώσπου να εµφανιστεί 
η ένδειξη FAX, και πιέστε το πλήκτρο [Επιλογή].

� Πιέστε [Μενού / Έξοδος] στον πίνακα ελέγχου. Στην οθόνη 
εµφανίζεται το πρώτο µενού: SYSTEM DATA. 

� Πιέστε  ή  ώσπου να εµφανιστεί η ένδειξη 'GROUP 
DIAL' και έπειτα πιέστε [Επιλογή]. 

� Πιέστε [Επιλογή] για να βγείτε στο "ΝEW".

� Πληκτρολογήστε τον επιθυµητό αριθµό οµάδας µεταξύ των 
κωδικών Ταχείας Κλήσης 01 και 80 και πιέστε [Επιλογή].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ο αριθµός οµάδας χρησιµοποιείται ήδη, 
εµφανίζεται στην οθόνη το µήνυµα "NO. IS REGISTERED".

Η ένδειξη σας ζητάει έναν διψήφιο αριθµό ταχείας κλήσης.

� Πληκτρολογήστε τον κωδικό ταχείας κλήσης που θέλετε να 
συµπεριλάβετε στην οµάδα και πιέστε [Επιλογή].

Εµφανίζεται ο κωδικός ταχείας κλήσης, ο αριθµός φαξ και το 
όνοµα.

� Πιέστε το πλήκτρο [Επιλογή].
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� Επαναλάβετε τη διαδικασία για να εισάγετε άλλους 

αριθµούς ταχείας κλήσης στην επιλεγµένη οµάδα.

� Πιέστε [Μενού / Έξοδος] αφού εισάγετε όλους τους 
ειθυµητούς αριθµούς ταχείας κλήσης.

Η οθόνη σας προτρέπει να εισάγετε ένα ID (όνοµα).

� Πληκτρολογήστε το όνοµα που θέλετε να αναθέσετε στην 
οµάδα.

Εάν δεν θέλετε να αναθέσετε κάποιο όνοµα, προσπεράστε 
αυτό το βήµα.

� Μόλις τελειώσετε, πιέστε το πλήκτρο [Επιλογή].

� Για να δηµιουργήσετε και άλλη οµάδα, επαναλάβετε 
ολόκληρη τη διαδικασία.

� Για να εξέλθετε και να επιστρέψετε στο προηγούµενο 
επίπεδο µενού, πιέστε [Μενού / Έξοδος]. Για να 
επιστρέψετε στην Κατάσταση Αναµονής, πιέστε 
[Τερµατισµός].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆εν µπορείτε να συµπεριλάβετε µια οµάδα 
αριθµών κλήσης σε µια άλλη.

Τροποποίηση Αριθµών Οµαδικής Κλήσης

Μπορείτε να διαγράψετε ένα συγκεκριµένο αριθµό ταχείας 
κλήσης από µια επιλεγµένη οµάδα ή να προσθέσετε έναν νέο 
αριθµό ταχείας κλήσης στην επιλεγµένη οµάδα.

� Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη εµφανίζεται η ηµεροµηνία και 
ώρα (κατάσταση FAX). Εάν εµφανίζεται κάτι άλλο, πιέστε το 
πλήκτρο [Αντιγραφή / Φαξ / Σάρωση] ώσπου να εµφανιστεί 
η ένδειξη FAX, και πιέστε το πλήκτρο [Επιλογή].

� Πιέστε [Μενού / Έξοδος] στον πίνακα ελέγχου. Στην οθόνη 
εµφανίζεται το πρώτο µενού: SYSTEM DATA. 

� Πιέστε  ή  ώσπου να εµφανιστεί η ένδειξη 'GROUP 
DIAL' και έπειτα πιέστε [Επιλογή]. 

� Πιέστε  ή  για να επιλέξτε 'EDIT' και έπειτα πιέστε 
[Επιλογή].
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� Πληκτρολογήστε τον αριθµό οµάδας που θέλετε να 
τροποποιήσετε και πιέστε [Επιλογή].

Η οθόνη σας προτρέπει να εισάγετε έναν αριθµό ταχείας 
κλήσης.

� Αν θέλετε να διαγράψετε ένα συγκεκριµένο αριθµό ταχείας 
κλήσης από την οµάδα, πληκτρολογήστε τον και πιέστε 
[Επιλογή].

Στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη 'DELETE?'.

� Αν θέλετε να προσθέσετε ένα νέο αριθµό ταχείας κλήσης, 
πληκτρολογήστε τον και πιέστε [Επιλογή].

Στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη 'ADD?'.

� Πιέστε [Επιλογή] για να αποθηκεύσετε την επιθυµητή 
επιλογή. Επαναλάβετε τα βήµατα για να προσθέσετε ή να 
αφαιρέσετε κι άλλους αριθµούς ταχείας κλήσης.

� Όταν τελειώσετε την τροποποίηση της Οµάδας, πιέστε 
[Επιλογή]. Αν έχετε δώσει όνοµα στην οµάδα, το όνοµα 
αυτό εµφανίζεται.

� Αλλάξτε το όνοµα αν θέλετε και πιέστε [Επιλογή]. Μπορείτε 
να συνεχίσετε την τροποποίηση και άλλων οµάδων, 
επαναλαµβάνοντας ολόκληρη τη διαδικασία.

� Για να εξέλθετε και να επιστρέψετε στο προηγούµενο 
επίπεδο µενού, πιέστε [Μενού / Έξοδος]. Για να 
επιστρέψετε στην Κατάσταση Αναµονής, πιέστε 
[Τερµατισµός].

Χρήση Οµαδικής Κλήσης
(Αποστολή σε Πολλαπλούς Παραλήπτες)

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την Οµαδική Κλήση για 
Χειροκίνητη Οµαδική Αποστολή ή Μεταχρονολογηµένη 
αποστολή.
Ακολουθήστε τη διαδικασία της επιθυµητής λειτουργίας - για 
Χειροκίνητη Οµαδική Αποστολή ανατρέξτε στις παρακάτω 
οδηγίες. Για Μεταχρονολογηµένη Αποστολή, ανατρέξτε στη 
"Μεταχρονολογηµένη Αποστολή", σελίδα 5-25. 
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Όταν η οθόνη σας ζητήσει να εισάγετε τον αριθµό της 

αποµακρυσµένης συσκευής φαξ, πιέστε Ταχεία Κλήση και 
εισάγετε τον αριθµό οµαδικής κλήσης. Μπορείτε να 
χρησιµοποιήστε µόνο έναν αριθµό οµάδας για µία λειτουργία. 
Συνεχίστε τη διαδικασία για να ολοκληρώσετε την επιθυµητή 
λειτουργία. 
Το µηχάνηµα σας σαρώνει αυτόµατα το έγγραφο και το 
αποθηκεύει στη µνήµη. Στη συνέχεια καλεί όλους τους 
αριθµούς της Οµάδας.

Χειροκίνητη Οµαδική Κλήση
Χρησιµοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να στείλετε τα έγγραφά 
σας σε σε πολλαπλούς παραλήπτες. Μετά την αποστολή, τα 
έγγραφα διαγράφονται αυτόµατα από τη µνήµη.

� Τοποθετήστε τα έγγραφα στον ADF µε την όψη προς τα 
επάνω, ή µία µόνο σελίδα στο τζάµι αντιγραφής µε την όψη 
προς τα κάτω.

� Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη εµφανίζεται η ηµεροµηνία και 
ώρα (κατάσταση FAX). Εάν εµφανίζεται κάτι άλλο, πιέστε το 
πλήκτρο [Αντιγραφή / Φαξ / Σάρωση] ώσπου να εµφανιστεί 
η ένδειξη FAX, και πιέστε το πλήκτρο [Επιλογή].

� Προγραµµατίστε οποιεσδήποτε λειτουργίες είναι 
απαραίτητες για την εργασία.

� Πιέστε το πλήκτρο [Οµαδική Κλήση] στον πίνακα ελέγχου. 

� Πληκτρολογήστε τον αριθµό τηλεφώνου της 
αποµακρυσµένης συσκευής φαξ στο αριθµητικό 
πληκτρολόγιο.

Για να εισάγετε τον αριθµό, µπορείτε επίσης να πιέσετε 
[Ταχεία Κλήση], να πληκτρολογήστε έναν από τους 
κωδικούς ταχείας κλήσης και στη συνέχεια να πιέσετε 
[Επιλογή].

� Πιέστε [Επιλογή] για να επιβεβαιώσετε τον αριθµό.

Η οθόνη σας ζητάει να εισάγετε τον επόµενο αριθµό φαξ 
στον οποίο θα αποσταλεί το έγγραφο.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το µηχάνηµα δεν θα επιτρέψει την εισαγωγή 
επιπλέον αριθµών φαξ στο σηµείο αυτό έαν προηγουµένως 
έχετε αποθηκεύσει στη µνήµη λειτουργία για την οποία το 
µηχάνηµα πρέπει να εκτελέσει αποστολή σε ή παραλαβή από 
περισσότερους από έναν αριθµούς.

� Πιέστε [Επιλογή] και πληκτρολογήστε έναν άλλο αριθµό φαξ 
στο αριθµητικό πληκτρολόγιο.

Μπορείτε επίσης να πιέστε [Ταχεία Κλήση], να 
πληκτρολογήστε έναν από τους κωδικούς ταχείας κλήσης 
και στη συνέχεια να πιέσετε [Επιλογή]. Ας σηµειωθεί ότι δεν 
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε αριθµούς Οµαδικής κλήσης 
για κάποιον άλλο αριθµό φαξ.
Ο αριθµός εµφανίζεται στην οθόνη.

� Πιέστε [Επιλογή] για να επιβεβαιώσετε τον αριθµό.

� Για να πραγµατοποιήσετε αποστολή σε έναν αριθµό ή όταν 
εισάγετε και τον τελευταίο αριθµό φαξ, πιέστε [Μενού / 
Έξοδος].

Το έγγραφο θα σαρωθεί και θα αποθηκευθεί στη µνήµη πριν 
την αποστολή.
Η οθόνη σας δείχνει τη χωρητικότητα της µνήµης και τον 
αριθµό των σελίδων που υπάρχουν αποθηκευµένες εκεί. 
Στη συνέχεια το µηχάνηµα ξεκινάει την αποστολή των 
εγγράφων στη σειρά των αριθµών που έχετε εισάγει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που το έγγραφο έχει τοποθετηθεί 
στο τζάµι αντιγραφής, η οθόνη σας ρωτάει εάν θέλετε να 
σαρώσετε άλλη σελίδα. Με τα πλήκτρα πλοήγησης επιλέξτε 
[1:YES] ή [2:ΝΟ] και πιέστε [Επιλογή]. Όταν ολοκληρώσετε τη 
σάρωση των πρωτοτύπων, επιλέξτε [2:ΝΟ] και πιέστε 
[Επιλογή] για να στείλετε το φαξ.
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Χειροκίνητη Κλήση

� Τοποθετήστε τα έγγραφα στον ADF µε την όψη προς τα 
επάνω, ή µία µόνο σελίδα στο τζάµι αντιγραφής µε την όψη 
προς τα κάτω.

� Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη εµφανίζεται η ηµεροµηνία και 
ώρα (κατάσταση FAX). Εάν εµφανίζεται κάτι άλλο, πιέστε το 
πλήκτρο [Αντιγραφή / Φαξ / Σάρωση] ώσπου να εµφανιστεί 
η ένδειξη FAX, και πιέστε το πλήκτρο [Επιλογή].

� Προγραµµατίστε οποιεσδήποτε λειτουργίες είναι επιθυµητές 
για την εργασία.

� Πιέστε [Χειροκίνητη Κλήση] στον πίνακα ελέγχου. Θα 
ακούσετε τον ήχο κλήσης.

� Πληκτρολογήστε τον αριθµό τηλεφώνου της 
αποµακρυσµένης συσκευής φαξ στο αριθµητικό 
πληκτρολόγιο.

� Μόλις ακούσετε το διακριτικό ήχο φαξ της αποµακρυσµένης 
συσκευής, πιέστε [Έναρξη] για να ξεκινήσει η αποστολή.

Επανάληψη Κλήσης

Επανάκληση του Τελευταίου Αριθµού:

� Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη εµφανίζεται η ηµεροµηνία και 
ώρα (κατάσταση FAX). Εάν εµφανίζεται κάτι άλλο, πιέστε το 
πλήκτρο [Αντιγραφή / Φαξ / Σάρωση] ώσπου να εµφανιστεί 
η ένδειξη FAX, και πιέστε το πλήκτρο [Επιλογή].

� Πιέστε [Παύση / Επανάκληση]. Αν υπάρχει έγγραφο στον 
ADF ή το τζάµι αντιγραφής, το µηχάνηµα ξεκινά αυτόµατα 
την αποστολή.

Αναζήτηση στη Μνήµη Επανακλήσεων:

� Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη εµφανίζεται η ηµεροµηνία και 
ώρα (κατάσταση FAX). Εάν εµφανίζεται κάτι άλλο, πιέστε το 
πλήκτρο [Αντιγραφή / Φαξ / Σάρωση] ώσπου να εµφανιστεί 
η ένδειξη FAX, και πιέστε το πλήκτρο [Επιλογή].
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� Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο [Παύση / 
Επανάκληση] για 2 δευτερόλεπτα.

Η µνήµη Επανακλήσεων του µηχανήµατός σας συγκρατεί 
τους 10 τελευταίους αριθµούς που καλέσατε. Αν καλέσατε 
τον ίδιο αριθµό πολλές φορές, το µηχάνηµα τον αποθηκεύει 
µόνο µία φορα.

� Πιέστε  ή  για να αναζητήσετε στη µνήµη τον αριθµό 
που θέλετε.

� Όταν ο ζητούµενος αριθµός εµφανιστεί στην οθόνη πιέστε 
[Επιλογή] για να εκτελεστεί η κλήση.

Αποστολή Φαξ από Κλήση Οµιλίας
Αν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεµένο στην υποδοχή ΕΧΤ του 
µηχανήµατος, µπορείτε να στείλετε φαξ, αφού επικοινωνήσετε 
µε το συνοµιλητή σας στην άλλη άκρη της γραµµής.

� Μόλις ολοκληρώσετε τη συνοµιλία, ζητήστε από το 
συνοµιλητή σας να πιέσει το πλήκτρο [Έναρξη] στη 
συσκευή του και να κατεβάσει το ακουστικό. Η 
αποµακρυσµένη συσκευή φαξ θα µεταδώσει τους αρχικούς 
ήχους του φαξ.

� Περιµένετε µέχρι να ακούσετε το διακριτικό ήχο φαξ της 
αποµακρυσµένης συσκευής.

� Τοποθετήστε τα έγγραφα στον Αυτόµατο Τροφοδότη 
Εγγράφων.

� Πιέστε το πλήκτρο [Έναρξη] και κατεβάστε το ακουστικό 
σας.
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Λήψη Φαξ

Το WorkCentre Pro 412 µπορεί να απαντά, να λαµβάνει και 
εκτυπώνει αυτόµατα όλα τα εισερχόµενα φαξ.
Κατά την εκτύπωση από υπολογιστή, µπορεί να γίνει λήψη 
ενός εισερχόµενου φαξ και αποθήκευσή του στη µνήµη.
Μπορείτε ωστόσο να αλλάξετε τον τρόπο λήψης.

Καταστάσεις Λήψης
Μπορείτε να ρυθµίσετε το µηχάνηµά σας σε κατάσταση TEL, 
FAX, TEL/FAX ή ANS/FAX.

� Πιέστε [Μενού / Έξοδος] στον πίνακα ελέγχου.

� Πιέστε  ή  ώσπου να εµφανιστεί στην οθόνη η 
ένδειξη 'SYSTEM SETUP' και έπειτα πιέστε [Επιλογή].

� Πιέστε  ή  για να επιλέξτε την επιθυµητή κατάσταση 
λήψης.

� Πιέστε [Επιλογή] για να αποθηκεύσετε τη ρύθµιση.

� Πιέστε [Μενού / Έξοδος] για να εξέλθετε και να επιστρέψετε 
στο προηγούµενο επίπεδο µενού.

� Για να επιστρέψετε στην Κατάσταση Αναµονής, πιέστε 
[Τερµατισµός].

Επιλογές Καταστάσεων Λήψης

TEL Στην κατάσταση TEL, η αυτόµατη απάντηση και λήψη φαξ είναι 
απενεργοποιηµένη. Για να παραλάβετε ένα φαξ χειροκίνητα, 
σηκώστε το ακουστικό του εξωτερικού τηλεφώνου ή πιέστε 
Χειροκίνητη Κλήση για να αποδεχτείτε την κλήση. Μπορείτε να 
ακούσετε φωνή ή το διακριτικό ήχο φαξ από την 
αποµακρυσµένη συσκευή. Πιέστε το πλήκτρο [Έναρξη] και 
κατεβάστε το ακουστικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν το µηχάνηµα βρίσκεται σε κατάσταση 
Σάρωσης ή Αντιγραφής, το κουµπί Χειροκίνητη Κλήση δε θα 
ενεργοποιηθεί. Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη εµφανίζεται η 
ηµεροµηνία και ώρα (κατάσταση FAX).
Xerox WorkCentre Pro 412 � Οδηγός Χρήσης Σελίδα 5-19



FAX Η µηχανή απαντά σε εισερχόµενες κλήσεις και µεταβαίνει 
αµέσως σε κατάσταση λήψης φαξ. 

TEL/FAX Το µηχάνηµα απαντά στην εισερχόµενη κλήση. Αν δεν 
εντοπιστεί σήµα φαξ, ηχεί από το µηχάνηµα ένας ήχος κλήσης 
για να επισηµάνει ότι πρόκειται για τηλεφωνική κλήση. Για να 
απαντήσετε στην κλήση, πιέστε [Έναρξη] στον πίνακα 
ελέγχου, και σηκώστε το ακουστικό. Εάν δε σηκώσει κανείς το 
ακουστικό ενόσω ακούγεται ο ήχος κλήσης, το µηχάνηµα θα 
επιστρέψει στην κατάσταση αυτόµατης λήψης φαξ.

ANS/FAX Χρησιµοποιήστε αυτήν την κατάσταση αν έχετε συνδέσει 
αυτόµατο τηλεφωνητή στο Xerox WorkCentre Pro 412. Εάν το 
µηχάνηµα εντοπίσει σήµα φαξ, αυτόµατα γυρίζει σε κατάσταση 
FAX.

Χειροκίνητη Λήψη σε κατάσταση TEL

Αν έχετε συνδέσει κάποιο τηλέφωνο στην υποδοχή EXT του 
µηχανήµατος, µπορείτε να απαντήσετε σε τηλεφωνικές 
κλήσεις και να λάβετε φαξ χειροκίνητα.

� Απαντήστε σε µια εισερχόµενη κλήση σηκώνοντας το 
ακουστικό του εξωτερικού τηλεφώνου.

� Αν ακούσετε το διακριτικό ήχο του φαξ ή αν ο συνοµιλητής 
σας ζητήσει να στείλει φαξ, πιέστε [Έναρξη].

Μπορείτε επίσης να πατήσετε τα πλήκτρα * 9 * στο 
τηλέφωνο για να ξεκινήσει η λήψη.

� Κατεβάστε το ακουστικού του εξωτερικού τηλεφώνου. Το 
µηχάνηµα ξεκινά τη λήψη και επανέρχεται σε κατάσταση 
Αναµονής µόλις η λήψη ολοκληρωθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι χαρακτήρες * 9 * (αστερίσκος-εννέα-
αστερίσκος) είναι προρυθµισµένοι εργοστασιακά ως ο 
προεπιλεγµένος κωδικός για την εξ αποστάσεως έναρξη της 
λήψης (Rcv Code) για µηχανήµατα που έχουν τηλέφωνο 
συνδεδεµένο στην υποδοχή EXT. Οι αστερίσκοι στον κωδικό 
δεν µπορούν να αλλαχτούν, αλλά µπορείτε να αλλάξετε τον 
αριθµό. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 9 - Ρυθµίσεις 
Συστήµατος, σελίδα 9-7.
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Βασικές Λειτουργίες Φαξ

Μπορείτε να ρυθµίσετε τις παρακάτω βασικές λειτουργίες για το 
Φαξ. Χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα λειτουργιών στον πίνακα 
ελέγχου τροποποιήστε τις ρυθµίσεις των λειτουργιών προτού 
πιέστε το πλήκτρο Έναρξης για να ξεκινήσει η σάρωση.

Ανάλυση
Χρησιµοποιήστε την επιλογή Ανάλυση για να αυξήσετε την 
ευκρίνεια και την καθαρότητα. Αν πιέσετε επανειληµµένως 
[Ανάλυση] µετά την τοποθέτηση ενός πρωτοτύπου, µπορείτε 
να επιλέξετε µεταξύ FINE (καλή), SUPER FINE (πολύ καλή) 
και STANDARD (βασική).
� Πιέστε το πλήκτρο [Ανάλυση] στον πίνακα ελέγχου για να 
εµφανιστεί η τρέχουσα ρύθµιση.

� Πιέστε [Ανάλυση] επανειληµµένα για να µεταβείτε µεταξύ 
των διαθέσιµων επιλογών.

� Πιέστε [Επιλογή] για να αποθηκεύσετε την επιθυµητή 
επιλογή.

Επιλογές Ανάλυσης

Standard (Βασική) Χρησιµοποιήστε την επιλογή αυτή για έγγραφα µε χαρακτήρες 
κανονικού µεγέθους.

Fine Χρησιµοποιήστε την επιλογή αυτή για έγγραφα που περιέχουν 
µικρούς χαρακτήρες ή λεπτές γραµµές, ή για την αποστολή 
εγγράφων που έχουν εκτυπωθεί µε εκτυπωτή dot-matrix.

Super Fine Χρησιµοποιήστε την επιλογή αυτή για έγγραφα που περιέχουν 
εξαιρετικά µικρές λεπτοµέρειες. Η λειτουργία Super Fine 
µπορεί να ενεργοποιηθεί µόνο εάν η αποµακρυσµένη συσκευή 
υποστηρίζει επίσης ανάλυση Super Fine.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Η ανάλυση Super Fine δεν είναι διαθέσιµη αν η 
λειτουργία Send from Memory (Αποστολή από τη Μνήµη) 
είναι ενεργοποιηµένη. Αν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία 
Send From Memory, όλα τα έγγραφα αποθηκεύονται στη 
µνήµη σε κατάσταση Standard. Αν το µηχάνηµα είναι 
ρυθµισµένο σε ανάλυση Super Fine και η αποµακρυσµένη 
συσκευή φαξ δεν υποστηρίζει τη λειτουργία αυτή, το 
µηχάνηµά σας θα εκτελέσει την αποστολή χρησιµοποιώντας 
την υψηλότερη ανάλυση που υποστηρίζεται από την 
αποµακρυσµένη συσκευή φαξ.
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Επιλογές Σάρωσης
Αν η αποµακρυσµένη συσκευή φαξ διαθέτει ικανότητα 
έγχρωµης λήψης, µπορείτε να στείλετε έγχρωµα έγγραφα. 
Επιλέξτε B&W για ασπρόµαυρα έγγραφα και COLOR για 
έγχρωµα έγγραφα.

� Πιέστε το πλήκτρο [Επιλογές Σάρωσης] στον πίνακα 
ελέγχου για να εµφανιστεί η τρέχουσα ρύθµιση.

� Πιέστε [Επιλογές Σάρωσης] επανειληµµένα για να µεταβείτε 
µεταξύ των διαθέσιµων επιλογών.

� Πιέστε [Επιλογή] για να αποθηκεύσετε τη ρύθµιση.

Είδος Πρωτοτύπου
Αν στέλνετε έγγραφα διαφορετικών ειδών, χρησιµοποιήστε την 
επιλογή αυτή για να αλλάξετε το είδος πρωτοτύπου 
προκειµένου να διασφαλίσετε την υψηλή ποιότητα.

� Πιέστε το πλήκτρο [Είδος Πρωτοτύπου] στον πίνακα 
ελέγχου για να εµφανιστεί η τρέχουσα ρύθµιση.

� Πιέστε επανειληµµένα το πλήκτρο [Είδος Πρωτοτύπου] για 
να αλλάξετε τη ρύθµιση.

� Πιέστε [Επιλογή] για να αποθηκεύσετε τη ρύθµιση.

Επιλογές Ειδών Πρωτοτύπου

Text (Κείµενο) Χρησιµοποιείται για σάρωση εγγράφων τα οποία περιέχουν 
κυρίως κείµενο.

Mixed (Ανάµικτο) Χρησιµοποιείται για σάρωση εγγράφων τα οποία περιέχουν 
κείµενο και εικόνες.

Photo (Φωτογραφία) Χρησιµοποιείται όταν τα πρωτότυπα είναι φωτογραφίες.
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Ανοιχτό / Σκούρο

Χρησιµοποιήστε το Ανοιχτό/Σκούρο για να αντισταθµίσετε τη 
φωτεινότητα ή τη σκοτεινότητα του εγγράφου φαξ. Ρυθµίστε σε 
πιο σκούρο, αν το έγγραφο περιέχει αχνά σηµάδια από µολύβι 
ή ανοικτόχρωµη εκτύπωση. Ρυθµίσετε σε πιο ανοιχτό για 
σκούρες εκτυπώσεις.

� Πιέστε το πλήκτρο [Ανοιχτό/Σκούρο] στον πίνακα ελέγχου 
για να εµφανιστεί η τρέχουσα ρύθµιση.

� Πιέστε [Ανοιχτό/Σκούρο] επανειληµµένα για να µεταβείτε 
µεταξύ των διαθέσιµων επιλογών.

Μπορείτε να επιλέξετε µεταξύ 5 ρυθµίσεων αντίθεσης. Κάθε 
φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η ένδειξη στην οθόνη υγρών 
κρυστάλλων µετακινείται προς τα αριστερά ή δεξιά. Όσο πιο 
δεξιά βρίσκεται η ένδειξη, τόσο πιο σκούρα είναι η αντίθεση.

� Πιέστε [Επιλογή] για να αποθηκεύσετε τη ρύθµιση.

Επαναφορά των Λειτουργιών Φαξ
Μπορείτε να ακυρώσετε όλες τις επιλογές που κάνατε για τη 
λειτουργία Φαξ επαναφέροντας τις εργοστασιακές ρυθµίσεις.

Καθαρισµός / Ολικός Καθαρισµός Οθόνης
Πλήκτρο

� Πιέστε δύο φορές το πλήκτρο 
[Καθαρισµός / Ολικός 
Καθαρισµός Οθόνης] στον 
πίνακα ελέγχου.

Στην οθόνη εµφανίζεται η 
ηµεροµηνία και η ώρα.
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Προηγµένες Λειτουργίες Φαξ
Υπάρχουν ορισµένες λειτουργίες φαξ που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για πιο απαιτητικές εργασίες.

Αποστολή Έγχρωµου Φαξ
Χρησιµοποιήστε την παρακάτω διαδικασία για να στείλετε 
έγχρωµο φαξ εάν το πρωτότυπό σας περιέχει χρώµα:

� Τοποθετήστε τα έγγραφα στον ADF µε την όψη προς τα 
επάνω, ή µία µόνο σελίδα στο τζάµι αντιγραφής µε την όψη 
προς τα κάτω.

� Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη εµφανίζεται η ηµεροµηνία και 
ώρα (κατάσταση FAX). Εάν εµφανίζεται κάτι άλλο, πιέστε το 
πλήκτρο [Αντιγραφή / Φαξ / Σάρωση] ώσπου να εµφανιστεί 
η ένδειξη FAX, και πιέστε το πλήκτρο [Επιλογή].

� Πιέστε το πλήκτρο [Ανάλυση] στον πίνακα ελέγχου για να 
εµφανιστεί η τρέχουσα ρύθµιση.

� Πιέστε επανειληµµένα το πλήκτρο [Ανάλυση] ώσπου να 
εµφανιστεί η ένδειξη 'FINE'.

� Πιέστε [Επιλογή] για να αποθηκεύσετε τη ρύθµιση.

� Πιέστε το πλήκτρο [Επιλογές Σάρωσης] στον πίνακα 
ελέγχου για να εµφανιστεί η τρέχουσα ρύθµιση.

� Πιέστε επανειληµµένα το πλήκτρο [Επιλογές Σάρωσης] 
ώσπου να εµφανιστεί η ένδειξη 'COLOR'.

� Πιέστε [Επιλογή] για να αποθηκεύσετε τη ρύθµιση.

� Πιέστε [Χειροκίνητη Κλήση] στον πίνακα ελέγχου και 
πληκτρολογήστε τον αριθµό της αποµακρυσµένης 
συσκευής φαξ στο αριθµητικό πληκτρολόγιο.

� Πιέστε το πλήκτρο [Έναρξη] για να ξεκινήσει η σάρωση και 
στη συνέχεια η αποστολή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η αποµακρυσµένη συσκευή δεν έχει 
ικανότητα έγχρωµης εκτύπωσης, το παραληφθέν φαξ θα 
εκτυπωθεί ασπρόµαυρο.
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Μεταχρονολογηµένη Αποστολή

Μπορείτε να ρυθµίσετε το µηχάνηµά σας να στείλει ένα φαξ 
κάποια άλλη στιγµή, ενώ εσείς θα απουσιάζετε.
� Τοποθετήστε τα έγγραφα στον ADF µε την όψη προς τα 
επάνω, ή µία µόνο σελίδα στο τζάµι αντιγραφής µε την όψη 
προς τα κάτω.

� Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη εµφανίζεται η ηµεροµηνία και 
ώρα (κατάσταση FAX). Εάν εµφανίζεται κάτι άλλο, πιέστε το 
πλήκτρο [Αντιγραφή / Φαξ / Σάρωση] ώσπου να εµφανιστεί 
η ένδειξη FAX, και πιέστε το πλήκτρο [Επιλογή].

� Προγραµµατίστε οποιεσδήποτε λειτουργίες είναι 
απαραίτητες για την εργασία.

� Πιέστε [Μενού / Έξοδος] στον πίνακα ελέγχου.
� Πιέστε  ή  ώσπου να εµφανιστεί η ένδειξη 'DELAY 

SEND' και έπειτα πιέστε [Επιλογή].
� Πληκτρολογήστε τον αριθµό τηλεφώνου της 
αποµακρυσµένης συσκευής φαξ στο αριθµητικό 
πληκτρολόγιο.
Για να εισάγετε τον αριθµό, µπορείτε επίσης να πιέσετε το 
πλήκτρο Ταχεία Κλήση, να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό 
ταχείας κλήσης και στη συνέχεια να πιέσετε [Επιλογή].

� Πιέστε [Επιλογή] για να επιβεβαιώσετε τον αριθµό.
Η οθόνη σας ζητάει να εισάγετε τον επόµενο αριθµό φαξ 
στον οποίο θα αποσταλεί το έγγραφο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆εν θα σας επιτραπεί η εισαγωγή επιπλέον 
αριθµών φαξ στο σηµείο αυτό έαν προηγουµένως έχετε 
αποθηκεύσει στη µνήµη λειτουργία για την οποία το µηχάνηµα 
πρέπει να εκτελέσει αποστολή σε ή παραλαβή από 
περισσότερους από έναν αριθµούς.

� Αν θέλετε να εκτελέσετε αποστολή σε περισσότερους από 
έναν αριθµούς, πιέστε [Επιλογή] και πληκτρολογήστε έναν 
άλλο αριθµό φαξ στο αριθµητικό πληκτρολόγιο.
Μπορείτε επίσης να πιέσετε [Ταχεία Κλήση], να 
πληκτρολογήσετε έναν από τους κωδικούς ταχείας κλήσης 
και στη συνέχεια να πιέσετε [Επιλογή].

� Ο αριθµός εµφανίζεται στην οθόνη. Πιέστε [Επιλογή] για να 
επιβεβαιώσετε τον αριθµό.
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� Για να πραγµατοποιήσετε αποστολή σε έναν µόνο αριθµό, 
ή αφού εισάγετε και τον τελευταίο αριθµό φαξ, πιέστε 
[Μενού / Έξοδος].

� Η οθόνη σας ρωτάει εάν θέλετε να εισάγετε ID. Εάν θέλετε 
να αναθέσετε όνοµα στην αποστολή, εισάγετε το όνοµα. 
Εάν όχι, προσπεράστε αυτό το βήµα.

Για λεπτοµέρειες σχετικά µε την εισαγωγή ονοµάτων από το 
αριθµητικό πηκτρολόγιο, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 2 � 
Συνοπτική Παρουσίαση, σελίδα 2-9.

� Πιέστε το πλήκτρο [Επιλογή].

Η οθόνη εµφανίζει την τρέχουσα ώρα και σας ζητάει να 
εισάγετε την ώρα έναρξης αποστολής του φαξ.

� Εισάγετε την ώρα χρησιµοποιώντας το αριθµητικό 
πληκτρολόγιο.

Για να επιλέξετε ΠΜ ή ΜΜ, πιέστε  ή . Αν ορίσετε ώρα 
που προηγείται της τρέχουσας, το έγγραφο θα αποσταλεί 
την ώρα αυτή την επόµενη ηµέρα. 

� Πιέστε [Επιλογή] µόλις η ώρα έναρξης εµφανιστεί σωστά.

Το έγγραφο θα σαρωθεί και θα αποθηκευθεί στη µνήµη πριν 
την αποστολή. Η οθόνη σας δείχνει τη χωρητικότητα της 
µνήµης και τον αριθµό των σελίδων που υπάρχουν 
αποθηκευµένες εκεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που το έγγραφο έχει τοποθετηθεί 
στο τζάµι αντιγραφής, η οθόνη σας ρωτάει εάν θέλετε να 
σαρώσετε άλλη σελίδα. Με τα πλήκτρα πλοήγησης επιλέξτε 
[1:YES] ή [2:ΝΟ] και πιέστε [Επιλογή]. Όταν ολοκληρώσετε τη 
σάρωση των πρωτοτύπων, επιλέξτε [2:ΝΟ] και πιέστε 
[Επιλογή].

� Το µηχάνηµα επιστρέφει σε κατάσταση Αναµονής και η 
οθόνη σας υπενθυµίζει ότι βρίσκεστε σε κατάσταση 
αναµονής και ότι έχει προγραµµατιστεί µεταχρονολογηµένη 
αποστολή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για οδηγίες σχετικά µε την ακύρωση µιας 
µεταχρονολογηµένης αποστολής, ανατρέξτε στην ενότητα 
"Ακύρωση Μεταχρονολογηµένης Αποστολής", σελίδα 5-34.
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Προσθήκη Εγγράφων σε Μεταχρονολογηµένη 

Αποστολή

Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον έγγραφα σε 
µεταχρονολογηµένη αποστολή που έχει ήδη αποθηκευθεί στη 
µνήµη του µηχανήµατος.

� Τοποθετήστε τα έγγραφα στον ADF µε την όψη προς τα 
επάνω, ή µία µόνο σελίδα στο τζάµι αντιγραφής µε την όψη 
προς τα κάτω.

� Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη εµφανίζεται η ηµεροµηνία και 
ώρα (κατάσταση FAX). Εάν εµφανίζεται κάτι άλλο, πιέστε το 
πλήκτρο [Αντιγραφή / Φαξ / Σάρωση] ώσπου να εµφανιστεί 
η ένδειξη FAX, και πιέστε το πλήκτρο [Επιλογή].

� Προγραµµατίστε οποιεσδήποτε λειτουργίες είναι 
απαραίτητες για την εργασία.

� Πιέστε [Μενού / Έξοδος] στον πίνακα ελέγχου.

� Πιέστε  ή  ώσπου να εµφανιστεί η ένδειξη 'ADD 
CANCEL' και έπειτα πιέστε [Επιλογή].

� Πιέστε [Επιλογή] για να βγείτε στο "ADD". Η οθόνη σας 
δείχνει πληροφορίες για την τελευταία εργασία που έχει 
αποθηκευθεί στη µνήµη.

� Πιέστε επανειληµµένα  ή  ώσπου να εντοπίσετε την 
αποστολή στην οποία θέλετε να προσθέσετε επιπλέον 
έγγραφα και πιέστε [Επιλογή].

Το µηχάνηµα αποθηκεύει αυτόµατα τα έγγραφα στη µνήµη 
και η οθόνη εµφανίζει τη χωρητικότητα της µνήµης και τον 
αριθµό των σελίδων. 
Μετά την αποθήκευση, στην οθόνη εµφανίζεται ο συνολικός 
αριθµός των σελίδων και το µηχάνηµα επιστρέφει στην 
κατάσταση Αναµονής.
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Επείγουσα Αποστολή
Αν είναι ενεργοποιηµένη η Επείγουσα Αποστολή, µπορείτε να 
στείλετε ένα επείγον έγγραφο πριν από τις 
προγραµµατισµένες αποστολές. Το έγγραφο σαρώνεται και 
αποθηκεύεται στη µνήµη και στη συνέχεια αποστέλεται µόλις 
ολοκληρωθεί η τρέχουσα αποστολή. Επιπλέον, η Επείγουσα 
Αποστολή διακόπτει τη λειτουργία οµαδικής αποστολής µεταξύ 
των σταθµών (π.χ. όταν ολοκληρωθεί η αποστολή στο σταθµό 
Α και πριν ξεκινήσει η αποστολή στο σταθµό Β) ή µεταξύ των 
προσπαθειών επανάκλησης.

� Τοποθετήστε τα έγγραφα στον ADF µε την όψη προς τα 
επάνω, ή µία µόνο σελίδα στο τζάµι αντιγραφής µε την όψη 
προς τα κάτω.

� Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη εµφανίζεται η ηµεροµηνία και 
ώρα (κατάσταση FAX). Εάν εµφανίζεται κάτι άλλο, πιέστε το 
πλήκτρο [Αντιγραφή / Φαξ / Σάρωση] ώσπου να εµφανιστεί 
η ένδειξη FAX, και πιέστε το πλήκτρο [Επιλογή].

� Προγραµµατίστε οποιεσδήποτε λειτουργίες είναι 
απαραίτητες για την εργασία.

� Πιέστε [Μενού / Έξοδος] στον πίνακα ελέγχου.

� Πιέστε  ή  ώσπου να εµφανιστεί η ένδειξη 
'PRIORITY SEND' και έπειτα πιέστε [Επιλογή].

� Πληκτρολογήστε τον αριθµό τηλεφώνου της 
αποµακρυσµένης συσκευής φαξ στο αριθµητικό 
πληκτρολόγιο.

Για να εισάγετε τον αριθµό, µπορείτε επίσης να πιέσετε το 
πλήκτρο Ταχεία Κλήση, να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό 
ταχείας κλήσης και στη συνέχεια να πιέσετε [Επιλογή].

� Πιέστε [Επιλογή] για να επιβεβαιώσετε τον αριθµό.

� Η οθόνη σας ρωτάει εάν θέλετε να εισάγετε ID. Εάν θέλετε 
να αναθέσετε όνοµα στην αποστολή, εισάγετε το όνοµα. 
Εάν όχι, προσπεράστε αυτό το βήµα.

Για λεπτοµέρειες σχετικά µε την εισαγωγή ονοµάτων από το 
αριθµητικό πηκτρολόγιο, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 2 � 
Συνοπτική Παρουσίαση, σελίδα 2-9.

� Πιέστε το πλήκτρο [Επιλογή].
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Το έγγραφο θα σαρωθεί και θα αποθηκευθεί στη µνήµη πριν 

την αποστολή. Η οθόνη σας δείχνει τη χωρητικότητα της 
µνήµης και τον αριθµό των σελίδων που υπάρχουν 
αποθηκευµένες εκεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που το έγγραφο έχει τοποθετηθεί 
στο τζάµι αντιγραφής, η οθόνη σας ρωτάει εάν θέλετε να 
σαρώσετε άλλη σελίδα. Με τα πλήκτρα πλοήγησης επιλέξτε 
[1:YES] ή [2:ΝΟ] και πιέστε [Επιλογή]. Όταν ολοκληρώσετε τη 
σάρωση των πρωτοτύπων, επιλέξτε [2:ΝΟ] και πιέστε 
[Επιλογή] για να στείλετε το φαξ.

Το µηχάνηµα εµφανίζει τον καλούµενο αριθµό και έπειτα 
ξεκινά την αποστολή του εγγράφου.

Τηλεπαραλαβή

Τι είναι η Τηλεπαραλαβή;

Η λειτουργία τηλεπαραλαβής χρησιµοποιείται όταν µία 
συσκευή φαξ ζητά από µια άλλη να της στείλει ένα έγγραφο. 
Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιµο όταν το άτοµο µε το προς 
αποστολή έγγραφο απουσιάζει. Το άτοµο που θέλει να 
παραλάβει το έγγραφο καλεί τη συσκευή στην οποία βρίσκεται 
το πρωτότυπο και ζητά να του σταλεί το έγγραφο. Με άλλα 
λόγια εκτελεί "τηλεπαραλαβή" από τη συσκευή στην οποία 
βρίσκεται το πρωτότυπο.

Μετάδοση Τηλεπαραλαβής

Μπορείτε να προγραµµατίσετε τη συσκευή φαξ να αποστέλλει 
έγγραφα όταν ζητάται τηλεπαραλαβή από µια αποµακρυσµένη 
συσκευή φαξ, ενώ εσείς απουσιάζετε. Μπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε κωδικό τηλεπαραλαβής για την αποφυγή µη 
εξουσιοδοτηµένης τηλεπαραλαβής από τη συσκευή σας. 
Ασφαλίζοντας το µηχάνηµά σας µε αυτόν τον τρόπο, µόνο όσοι 
γνωρίζουν τον κωδικό τηλεπαραλαβής θα µπορούν να 
εκτελέσουν τηλεπαραλαβή από το µηχάνηµά σας.
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� Τοποθετήστε τα έγγραφα στον ADF µε την όψη προς τα 
επάνω, ή µία µόνο σελίδα στο τζάµι αντιγραφής µε την όψη 
προς τα κάτω.

� Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη εµφανίζεται η ηµεροµηνία και 
ώρα (κατάσταση FAX). Εάν εµφανίζεται κάτι άλλο, πιέστε το 
πλήκτρο [Αντιγραφή / Φαξ / Σάρωση] ώσπου να εµφανιστεί 
η ένδειξη FAX, και πιέστε το πλήκτρο [Επιλογή].

� Προγραµµατίστε οποιεσδήποτε λειτουργίες είναι 
απαραίτητες για την εργασία.

� Πιέστε [Μενού / Έξοδος] στον πίνακα ελέγχου.

� Πιέστε  ή  ώσπου να εµφανιστεί η ένδειξη 'POLLING' 
και έπειτα πιέστε [Επιλογή].

� Πιέστε [Επιλογή] για να βγείτε στο "TX POLL".

Η οθόνη σας προτρέπει να εισάγετε έναν 4ψήφιο κωδικό 
τηλεπαραλαβής. Ως κωδικός τηλεπαραλαβής είναι 
προρυθµισµένος από το εργοστάσιο ο αριθµός 0000, 
πράγµα που σηµαίνει ότι δεν υπάρχει κωδικός.

� Εάν θέλετε να χρησιµοποιήσετε κωδικό τηλεπαραλαβής, 
πληκτρολογήστε έναν 4ψήφιο κωδικό (εκτός από 0000) και 
πιέστε [Επιλογή]

� Εάν δε θέλετε να ασφαλίσετε τη συσκεή µε κωδικό 
τηλεπαραλαβής, πιέστε [Επιλογή] όταν η οθόνη εµφανίσει 
τον κωδικό τηλεπαραλαβής 0000 ή πληκτρολογήστε 0000.

� Η οθόνη σας ζητάει να αποθηκεύσετε το έγγραφο στην 
µνήµη του πίνακα ανακοινώσεων του µηχανήµατος. 

Αν αποθηκεύσετε το έγγραφο στη µνήµη του πίνακα 
ανακοινώσεων, περισσότεροι από ένας σταθµοί θα 
µπορούν να τηλεπαραλάβουν το έγγραφο αυτό από τη 
συσκευή σας. ∆ιαφορετικά, το έγγραφο θα διαγραφεί 
αυτόµατα µετά την τηλεπαραλαβή από µια αποµακρυσµένη 
συσκευή.

� Με το πλήκτρο  ή , επιλέξτε 'ON' για να το 
αποθηκεύσετε τον πίνακα ανακοινώσεων ή 'OFF' για να µην 
το αποθηκεύσετε εκεί. Έπειτα πιέστε το πλήκτρο [Επιλογή].

Το µηχάνηµα αποθηκεύει το έγγραφο στη µνήµη. Η οθόνη 
εµφανίζει τον αριθµό των σελίδων που υπάρχουν στη µνήµη 
και τη χωρητικότητα της διαθέσιµης µνήµης.
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ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Μπορείτε να εκτυπώσετε µια αναφορά 

Προγραµµατισµένων Εργασιών για να επιβεβαιώσετε ότι έχει 
ρυθµιστεί η λειτουργία TX Poll. Ανατρέξτε στην ενότητα 
"Αναφορές Φαξ" στη σελίδα 5-35 για περισσότερες 
πληροφορίες.

Το µηχάνηµα επιστρέφει σε κατάσταση Αναµονής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που το έγγραφο έχει τοποθετηθεί 
στο τζάµι αντιγραφής, η οθόνη σας ρωτάει εάν θέλετε να 
σαρώσετε άλλη σελίδα. Με τα πλήκτρα πλοήγησης επιλέξτε 
[1:YES] ή [2:ΝΟ] και πιέστε [Επιλογή]. Όταν ολοκληρώσετε τη 
σάρωση των πρωτοτύπων, επιλέξτε [2:ΝΟ] και πιέστε 
[Επιλογή].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν είναι ρυθµισµένη η λειτουργία 
τηλεπαραλαβής, το µηχάνηµα αλλάζει αυτόµατα σε 
κατάσταση FAX (αυτόµατη λήψη), παρότι εσείς ίσως το είχατε 
προηγουµένως ρυθµίσει σε κατάσταση άλλη εκτός της 
κατάστασης FAX.
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Λήψη Τηλεπαραλαβής και Μεταχρονολογηµένη 
Λήψη Τηλεπαραλαβής

Μπορείτε να προγραµµατίσετε τη συσκευή σας να 
παραλαµβάνει τώρα ή αργότερα έγγραφα από µία ή 
περισσότερες αποµακρυσµένες συσκευές φαξ, χωρίς να 
βρίσκεται εκεί κάποιος. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την 
αυτόµατη τηλεπαραλαβή κατά τις βραδινές ώρες όταν η 
χρέωση για τις τηλεφωνικές κλήσεις είναι χαµηλότερη:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αποµακρυσµένη συσκευή θα πρέπει να είναι 
έτοιµη για µετάδοση τηλεπαραλαβής.

� Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη εµφανίζεται η ηµεροµηνία και 
ώρα (κατάσταση FAX). Εάν εµφανίζεται κάτι άλλο, πιέστε το 
πλήκτρο [Αντιγραφή / Φαξ / Σάρωση] ώσπου να εµφανιστεί 
η ένδειξη FAX, και πιέστε το πλήκτρο [Επιλογή].

� Πιέστε [Μενού / Έξοδος] στον πίνακα ελέγχου.

� Πιέστε  ή  ώσπου να εµφανιστεί η ένδειξη 'POLLING' 
και έπειτα πιέστε [Επιλογή].

� Πιέστε  ή  για να επιλέξτε 'DELAY RX POLL' και 
έπειτα πιέστε [Επιλογή]. 

Η οθόνη σας ζητάει να πληκτρολογήσετε τον αριθµό της 
αποµακρυσµένης συσκευής φαξ.

� Πληκτρολογήστε τον αριθµό της αποµακρυσµένης 
συσκευής φαξ στο αριθµητικό πληκτρολόγιο.

Μπορείτε να πιέσετε [Ταχεία Κλήση], να πληκτρολογήσετε 
τον κωδικό ταχείας κλήσης και στη συνέχεια να πιέσετε 
[Επιλογή].

� Πιέστε [Επιλογή] για να επιβεβαιώσετε τον αριθµό.

Η οθόνη σας ζητάει να εισάγετε και άλλο αριθµό φαξ για να 
γίνει λήψη εγγράφων και από άλλη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆εν θα σας επιτραπεί η εισαγωγή επιπλέον 
αριθµών φαξ στο σηµείο αυτό έαν προηγουµένως έχετε 
αποθηκεύσει στη µνήµη λειτουργία για την οποία το µηχάνηµα 
πρέπει να εκτελέσει αποστολή σε ή παραλαβή από 
περισσότερους από έναν αριθµούς.
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� Για να πραγµατοποιήσετε τηλεπαραλαβή από 

περισσότερους από έναν αριθµούς, πιέστε [Επιλογή] και 
επαναλάβετε τη διαδικασία.

� Για να πραγµατοποιήσετε τηλεπαραλαβή από έναν αριθµό, 
ή αφού εισάγετε όλους τους αριθµούς, πιέστε [Μενού / 
Έξοδος].

Η οθόνη σας ζητάει να πληκτρολογήστε την ώρα που θέλετε 
να καλέσει η συσκευή σας την αποµακρυσµένη συσκευή 
φαξ.

� Εισάγετε την ώρα χρησιµοποιώντας το αριθµητικό 
πληκτρολόγιο.

Χρησιµοποιήστε το  ή το  για να επιλέξτε ΠΜ ή ΜΜ. 
Αν ορίσετε ώρα που προηγείται της τρέχουσας, η συσκευή 
σας θα καλέσει τον αριθµό την ώρα αυτή την επόµενη 
ηµέρα.
Για να καλέσετε µια αποµακρυσµένη συσκευή αµέσως, 
προσπεράστε αυτό το βήµα.

� Πιέστε το [Επιλογή] µόλις εµφανιστεί σωστά η ώρα ή χωρίς 
να εισάγετε ώρα.

Η οθόνη σας προτρέπει να εισάγετε έναν 4ψήφιο κωδικό.  
Ο κωδικός τηλεπαραλαβής '0000' σηµαίνει ότι δεν υπάρχει 
κωδικός.

� Εάν η αποµακρυσµένη συσκευή είναι ασφαλισµένη µε 
κωδικό Τηλεπαραλαβής, πρέπει να εισάγετε τον σωστό 
κωδικό και να πιέσετε [Επιλογή].

Εάν η αποµακρυσµένη συσκευή δεν είναι ασφαλισµένη µε 
κωδικό τηλεπαραλαβής, πιέστε [Επιλογή] για να αποδεχτείτε 
το [0000] � κανένας κωδικός � ή πληκτρολογήστε 0000.
Αν εισήγατε µια συγκεκριµένη ώρα έναρξης, η συσκευή θα 
καλέσει και θα παραλάβει το έγγραφο από την 
αποµακρυσµένη συσκευή την καθορισµένη ώρα.
∆ιαφορετικά, το µηχάνηµα καλεί αµέσως την 
αποµακρυσµένη συσκευή φαξ για να παραλάβει το 
έγγραφο.
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Ακύρωση Προγραµµατισµένης Εργασίας
Οι Μεταχρονολογηµένες Αποστολές, οι Επείγουσες 
Αποστολές, οι Οµαδικές Αποστολές και οι Μεταδόσεις 
Τηλεπαραλαβής είναι όλες προγραµµατισµένες εργασίες. Για 
να ακυρώσετε µια προγραµµατισµένη λειτουργία, 
ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

� Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη εµφανίζεται η ηµεροµηνία και 
ώρα (κατάσταση FAX). Εάν εµφανίζεται κάτι άλλο, πιέστε το 
πλήκτρο [Αντιγραφή / Φαξ / Σάρωση] ώσπου να εµφανιστεί 
η ένδειξη FAX, και πιέστε το πλήκτρο [Επιλογή].

� Πιέστε [Μενού / Έξοδος] στον πίνακα ελέγχου. Στην οθόνη 
εµφανίζεται το πρώτο µενού: SYSTEM DATA.

� Πιέστε  ή  ώσπου να εµφανιστεί η ένδειξη 'ADD 
CANCEL' και έπειτα πιέστε [Επιλογή]. 

� Πιέστε  ή  για να επιλέξτε 'CANCEL' και έπειτα 
πιέστε [Επιλογή]. Η οθόνη σας δείχνει πληροφορίες για την 
τελευταία εργασία που έχει αποθηκευθεί στη µνήµη.

� Πιέστε επανειληµµένα  or  ώσπου να εντοπίσετε την 
εργασία που θέλετε να ακυρώσετε και πιέστε [Επιλογή].

� Εµφανίζεται ένα µήνυµα επιβεβαίωσης. Πιέστε [Επιλογή] 
για να επιβεβαιώσετε την ακύρωση. Η επιλεγµένη εργασία 
ακυρώνεται.
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Αναφορές Φαξ

Υπάρχουν διάφοροι Κατάλογοι και Αναφορές διαθέσιµες στο 
µηχάνηµά σας. Οι Αναφορές Φαξ σας βοηθούν να 
επιβεβαιώνετε και να παρακολουθείτε τις δραστηριότητες του 
φαξ σας. Μπορείτε να ρυθµίσετε τις αναφορές να περιέχουν 
συγκεκριµένες πληροφορίες, ή να εκτυπώνονται αυτόµατα.
Το µηχάνηµά σας µπορεί να εκτυπώνει αναφορές που 
περιέχουν χρήσιµες πληροφορίες � Προγραµµατισµένη 
Εργασία, Τηλεφωνικός Κατάλογος, κτλ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις 
Αναφορές, ανατρέξτε στο CD Τεκµηρίωσης για τον Πελάτη.

Τα παρακάτω είδη αναφορών φαξ είναι διαθέσιµα: 

Επιβεβαίωση Αποστολής Η αναφορά αυτή σας δείχνει τον αριθµό του φαξ, τον αριθµό 
σελίδων, το χρόνο που διήρκεσε η αποστολή, τη µέθοδο και τα 
αποτελέσµατα της επικοινωνίας.
Μπορείτε να ρυθµίσετε το µηχάνηµά σας να εκτυπώνει την 
αναφορά επιβεβαίωσης αποστολής µε έναν από τους 
παρακάτω τρόπους: 

- Αυτόµατα µετά από κάθε αποστολή (ΟΝ)

- Αυτόµατα µόνο σε περίπτωση που συµβεί κάποιο 
σφάλµα κατά την αποστολή (ERR)

- Καµία εκτύπωση (OFF) Μπορείτε να εκτυπώσετε την 
αναφορά αυτή χειροκίνητα όποια στιγµή θελήσετε.

Πληροφορίες
Προγραµµατισµένης

Εργασίας

Ο κατάλογος αυτός δείχνει το έγγραφο που είναι 
αποθηκευµένο για Μεταχρονολογηµένη Αποστολή, 
Επείγουσα Αποστολή, Οµαδική Αποστολή και 
ΜετάδοσηΤηλεπαραλαβής. Ο κατάλογος αυτός δείχνει την 
ώρα έναρξης, τον είδος εργασίας κτλ.

Τηλεφωνικός Κατάλογος Ο κατάλογος αυτός σας δείχνει όλα τα τηλέφωνα που 
βρίσκονται αποθηκευµένα στη µνήµη του µηχανήµατος ως 
αριθµοί Ταχέων ή Οµαδικών Κλήσεων. 

Αρχείο Εξερχοµένων Η αναφορά αυτή εµφανίζει πληροφορίες σχετικά µε τις 
πρόσφατες αποστολές. 

Αρχείο Εισερχοµένων Η αναφορά αυτή εµφανίζει πληροφορίες σχετικά µε τις 
πρόσφατες λήψεις. 
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Αναφορά Πολλαπλής
Επικοινωνίας

Η αναφορά αυτή εκτυπώνεται αυτόµατα µετά την αποστολή ή 
τη λήψη εγγράφων από έναν ή περισσότερους αριθµούς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο κατάλογος που ρυθµίσατε για αυτόµατη 
εκτύπωση δεν θα εκτυπωθεί αν δεν υπάρχει χαρτί ή αν έχει 
προκύψει εµπλοκή χαρτιού.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Για πλήρη κατάλογο των διαθέσιµων αναφορών, 
ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 9 - Ρυθµίσεις Συστήµατος, 
σελίδα 9-11.

Εκτύπωση Αναφορών

� Πιέστε το πλήκτρο [Αναφορές] στον πίνακα ελέγχου.

Στην οθόνη εµφανίζεται το πρώτο µενού: MSG CONFIRM.

� Πιέστε επανειληµµένα το πλήκτρο [Αναφορές] ώσπου να 
εντοπίσετε τον κατάλογο που θέλετε να εκτυπώσετε, και 
πιέστε [Επιλογή].

Ο επιλεγµένος κατάλογος εκτυπώνεται.
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6 Σάρωση

To WorkCentre Pro 412 είναι εξοπλισµένο µε Σαρωτή 
Ποιότητας Πραγµατικών Χρωµάτων ικανό να αναπαράγει 
έγχρωµους χάρτες, φωτογραφίες, γραφικά ή τυπωµένο 
κείµενο.
Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει:

- Πρόγραµµα Σάρωσης TWAIN του WorkCentre Pro 412

- ∆ιαδικασία Σάρωσης

- Καθορισµός της Προεπιλεγµένης Εφαρµογής Σάρωσης

- Βασικές Λειτουργίες Σάρωσης

- Προηγµένη Σάρωση
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Πρόγραµµα Σάρωσης TWAIN του WorkCentre Pro 412
Το πρόγραµµα Σάρωσης TWAIN του WorkCentre Pro 412 
χρησιµοποιείται για τη σάρωση αρχείων και φωτογραφιών. 
Μπορείτε να καθορίσετε ποιο ακριβώς σηµείο του εγγράφου 
θέλετε να σαρώσετε, να προσαρµόσετε τη φωτεινότητα και την 
αντίθεση, την αναλογία χρωµάτων, την ανάλυση και πολλές 
ακόµη ρυθµίσεις σάρωσης.
Οι ρυθµίσεις αυτές περιγράφονται αναλυτικά στη Βοήθεια του 
Προγράµµατος Σάρωσης.
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∆ιαδικασία Σάρωσης

Πριν χρησιµοποιήστε τη λειτουργία Σάρωσης, προσδιορίστε τι 
πρόκειται να σαρωθεί και τυχόν ειδικές απαιτήσεις 
προγραµµατισµού. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για 
σαρώσετε ένα έγγραφο.

1. Τοποθετήστε τα Πρωτότυπα
Έχετε να επιλέξετε µεταξύ διαφόρων περιοχών εισαγωγής 
εγγράφου. Οι επιλογές σας είναι:

- Αυτόµατος Τροφοδότης Εγγράφων (ADF) για πολλαπλά 
πρωτότυπα µονής όψης.

- Το Τζάµι Αντιγραφής για πρωτότυπα µονής όψης ή 
δεµένα πρωτότυπα (φυλλάδια κλτ.).

Αυτόµατος Τροφοδότης Εγγράφων (ADF)

Με τον Αυτόµατο Τροφοδότη Εγγράφων (ADF), µπορείτε να 
φορτώνετε µέχρι και 30 έγγραφα µαζί. Βεβαιωθείτε ότι τα 
έγγραφα είναι σε καλή κατάσταση και ότι έχουν αφαιρεθεί όλα 
τα συρραπτικά και οι συνδετήρες. Εάν υπάρχει κόλλα, µελάνι 
ή διορθωτικό υγρό στο χαρτί, βεβαιωθείτε ότι έχει στεγνώσει 
εντελώς προτού φορτώσετε τα έγγραφα.
Το βάρος των πρωτοτύπων θα πρέπει να είναι µεταξύ 45 g/m2 
και 105 g/m2 (12,5 lb και 28 lb), και το µέγεθός τους µεταξύ B5 
(182 x 257 χλστ / 7 x 10 ίντσες) και Legal (216 x 356 χλστ /
8,5 x 14 ίντσες).

Σύντοµη Επισκόπηση

�Τοποθετήστε τα 
Πρωτότυπα.

�Εκτελέστε το πρόγραµµα 
ScanToPC.

�Πιέστε το Πλήκτρο 
Αντιγραφή / Φαξ / Σάρωση.

�Επιλέξτε τις απαιτούµενες 
λειτουργίες Σάρωσης.

�Πιέστε το πλήκτρο 
[Έναρξη].
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Μην επιχειρήσετε να φορτώσετε στον Αυτόµατο Τροφοδότη 
Εγγράφων τα παρακάτω είδη εγγράφων:

- καρµπόν ή αυτογραφικό χαρτί
- χαρτί µε επίστρωση
- πολύ λεπτό ή διαφανές χαρτί
- ρυτιδιασµένο ή ζαρωµένο χαρτί
- χαρτί ελαφρώς ή έντονα κυρτωµένο
- σχισµένο χαρτί

Μη φορτώνετε έγγραφα που περιέχουν φύλλα διαφορετικού 
µεγέθους ή βάρους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το έγγραφό σας ανήκει σε οποιαδήποτε από 
αυτές τις κατηγορίες, χρησιµοποιήστε µόνο το Τζάµι 
Αντιγραφής.

� Αφαιρέστε όλα τα συρραπτικά 
και τους συνδετήρες προτού 
τοποθετήσετε τα έγγραφα 
στον τροφοδότη.

� Εάν χρειαστεί, προσαρµόστε 
τους συρόµενους οδηγούς 
τροφοδοσίας στο µέγεθος του 
χαρτιού.

� Τοποθετήστε τακτοποιηµένα 
τα έγγραφα στον τροφοδότη 
µε την όψη προς τα επάνω.

Η πρώτη σελίδα θα πρέπει να 
βρίσκεται επάνω από τις 
άλλες, µε την επικεφαλίδα 
προς το πίσω ή το αριστερό 
µέρος του µηχανήµατος.

� Ευθυγραµµίστε τη δεσµίδα µε 
το αριστερό και το πίσω άκρο 
του δίσκου του τροφοδότη 
εγγράφων και προσαρµόστε 
τους οδηγούς ώστε να 
αγγίζουν ελαφρά τις µπροστά 
και τις πίσω άκρες των 
πρωτοτύπων.

Οδηγοί 
τροφοδοσίας
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Τζάµι Αντιγραφής

Το τζάµι αντιγραφής θα πρέπει να χρησιµοποιείται για µονές 
σελίδες ή δεµένα πρωτότυπα µέγιστου µεγέθους Legal 
(216 x 356 χλστ / 8,5 x 14 ίντσες).

� Ανασηκώστε το κάλυµµα του 
τζαµιού αντιγραφής.

� Τοποθετείτε το πρωτότυπο στο 
τζάµι µε την όψη προς τα κάτω. 
Ευθυγραµµίστε το µε το ειδικό 
βέλος που υπάρχει στην πίσω 
αριστερή γωνία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι δεν 
υπάρχει κανένα έγγραφο στον 
ADF. Εάν εντοπιστεί έγγραφο 
στον ADF, αυτό έχει 
προτεραιότητα έναντι αυτού που 
υπάρχει στο τζάµι.

� Κλείστε το κάλυµµα του τζαµιού 
αντιγραφής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την 
ολοκλήρωση κάθε εργασίας, 
βεβαιωθείτε ότι το κάλυµµα του 
τζαµιού αντιγραφής έχει κλείσει 
σωστά.
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2. Εκτελέστε το πρόγραµµα ScanToPC
Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραµµα ScanToPC λειτουργεί.

� Κάντε κλικ στο κουµπί [Έναρξη] των Windows και επιλέξτε 
Προγράµµατα>Xerox WorkCentre Pro 412>ScanToPC.

3. Πιέστε το πλήκτρο Αντιγραφή / Φαξ / Σάρωση

Πλήκτρο Αντιγραφή / Φαξ / Πλήκτρο Επιλογή

� Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη 
υπάρχει η ένδειξη "READY 
TO SCAN". 

� Εάν δεν υπάρχει, πιέστε 
επανειληµµένως το πλήκτρο 
[Αντιγραφή / Φαξ / Σάρωση] 
στον πίνακα ελέγχου ώσπου 
να εµφανιστεί η ένδειξη 
"SCAN MODE" στην κάτω 
γραµµή της οθόνης, κι έπειτα 
πιέστε το [Επιλογή].

Σάρωση
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4. Επιλογή Λειτουργιών Σάρωσης

Έχετε πέντε βασικές λειτουργίες στη διάθεσή σας. Τα πλήκτρα 
βρίσκονται στον Πίνακα Ελέγχου.
Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τις διαθέσιµες 
βασικές λειτουργίες σάρωσης, ανατρέξτε στις παρακάτω 
σελίδες:

- Ανάλυση � σελίδα 6-9

- Επιλογές Σάρωσης � σελίδα 6-9

- Είδος Πρωτοτύπου � σελίδα 6-10

- Ανοιχτό / Σκούρο � σελίδα 6-11

- Σµίκρυνση / Μεγέθυνση � σελίδα 6-12

5. Πιέστε το πλήκτρο [Έναρξη].
 

Πλήκτρο Έναρξη

� Πιέστε το πλήκτρο [Έναρξη] για 
να ξεκινήσει η σάρωση.

Το µηχάνηµα σαρώνει το 
έγγραφο.
Η ένδειξη "PC-SCAN" 
εµφανίζεται στην οθόνη και το 
είδωλο που σαρώθηκε 
εµφανίζεται σε Microsoft Paint.
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Καθορισµός της Προεπιλεγµένης Εφαρµογής Σάρωσης
Χρησιµοποιήστε αυτές τις οδηγίες για να καθορίσετε το 
PaperPort ή κάποιο άλλο πρόγραµµα ως την προεπιλεγµένη 
εφαρµογή σάρωσης.

� Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο [ScanToPC] στη γραµµή 
εργασιών των Windows (συνήθως στην κάτω δεξιά γωνία 
της οθόνης του υπολογιστή σας).

� Κάντε κλικ στην επιλογή [Add Application] και καθορίστε την 
επιθυµητή εφαρµογή.

� Κάντε κλικ στο [ΟΚ] µόλις τελειώσετε.

Για περισσότερες επιλογές του ScanToPC, κάντε κλικ στην 
καρτέλα Preference του ScanToPC.
Για περισσότερες επιλογές σχετικά µε τη σάρωση, ανατρέξτε 
στις βοηθητικές πληροφορίες του PaperPort και στη Βοήθεια 
του Προγράµµατος Σάρωσης TWAIN του Xerox WorkCentre.
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Βασικές Λειτουργίες Σάρωσης

Μπορείτε να ρυθµίσετε τις παρακάτω βασικές λειτουργίες για 
τη Σάρωση. Χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα λειτουργιών στον 
πίνακα ελέγχου τροποποιήστε τις ρυθµίσεις των λειτουργιών 
προτού πιέστε το πλήκτρο Έναρξης για να ξεκινήσει η 
σάρωση.

Ανάλυση
Με το πλήκτρο ανάλυση µπορείτε να προσαρµόσετε την 
ανάλυση σάρωσης από 150 dpi έως 600 dpi για ασπρόµαυρη 
σάρωση.
Η διαθέσιµη κλίµακα για Γκρι ή Έγχρωµη σάρωση είναι από 75 
dpi έως 600 dpi.

� Πιέστε το πλήκτρο [Ανάλυση] στον πίνακα ελέγχου για να 
εµφανιστεί η τρέχουσα ρύθµιση.

� Πιέστε [Ανάλυση] επανειληµµένα για να µεταβείτε µεταξύ 
των διαθέσιµων επιλογών.

� Πιέστε [Επιλογή] για να αποθηκεύσετε τη ρύθµιση.

Επιλογές Σάρωσης
Χρησιµοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε µεταξύ 
Ασπρόµαυρης, Γκρι ή Έγχρωµης σάρωσης.

� Πιέστε το πλήκτρο [Επιλογές Σάρωσης] στον πίνακα 
ελέγχου για να εµφανιστεί η τρέχουσα ρύθµιση.

� Πιέστε [Επιλογές Σάρωσης] επανειληµµένα για να µεταβείτε 
µεταξύ των διαθέσιµων επιλογών.

� Πιέστε [Επιλογή] για να αποθηκεύσετε τη ρύθµιση.
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Είδος Πρωτοτύπου
Χρησιµοποιήστε αυτήν την επιλογή για να καθορίσετε το είδος 
πρωτοτύπου που πρόκειται να σαρώσετε.

� Πιέστε το πλήκτρο [Είδος Πρωτοτύπου] στον πίνακα 
ελέγχου για να εµφανιστεί η τρέχουσα ρύθµιση.

� Πιέστε επανειληµµένα το πλήκτρο [Είδος Πρωτοτύπου] για 
να αλλάξετε τη ρύθµιση.

� Πιέστε [Επιλογή] για να αποθηκεύσετε τη ρύθµιση.

Επιλογές Ειδών Πρωτοτύπου

Text (Κείµενο) Χρησιµοποιείται για σάρωση εγγράφων τα οποία περιέχουν 
κυρίως κείµενο.

Mixed (Ανάµικτο) Χρησιµοποιείται για σάρωση εγγράφων τα οποία περιέχουν 
κείµενο και εικόνες.

Photo (Φωτογραφία) Χρησιµοποιείται όταν τα πρωτότυπα είναι φωτογραφίες.
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Ανοιχτό / Σκούρο

Χρησιµοποιήστε την επιλογή αυτή για να προσαρµόσετε την 
αντίθεση του σαρωµένου ειδώλου.

� Πιέστε το πλήκτρο [Ανοιχτό / Σκούρο] στον πίνακα ελέγχου 
για να εµφανιστεί η τρέχουσα ρύθµιση.

� Πιέστε [Ανοιχτό/Σκούρο] επανειληµµένα για να µεταβείτε 
µεταξύ των διαθέσιµων επιλογών.

Μπορείτε να επιλέξετε µεταξύ 5 ρυθµίσεων αντίθεσης. Κάθε 
φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η ένδειξη στην οθόνη υγρών 
κρυστάλλων µετακινείται προς τα αριστερά ή δεξιά. Όσο πιο 
δεξιά βρίσκεται η ένδειξη, τόσο πιο σκούρα είναι η αντίθεση.

� Πιέστε [Επιλογή] για να αποθηκεύσετε τη ρύθµιση.
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Σµίκρυνση / Μεγέθυνση
Χρησιµοποιήστε το κουµπί αυτό για να σµικρύνετε ή να 
µεγεθύνετε το είδωλο σάρωσης σε κλίµακα 25% έως 400% 
χρησιµοποιώντας το τζάµι αντιγραφής και 25% έως 100% 
χρησιµοποιώντας τον ADF.

� Πιέστε επανειληµµένα το πλήκτρο [Σµίκρυνση / Μεγέθυνση] 
στον πίνακα ελέγχου ώσπου να εµφανιστεί η ένδειξη 
REDUCE/ENLARGE στην οθόνη.

� Εισάγετε το επιθυµητό ποσοστό χρησιµοποιώντας το 
αριθµητικό πληκτρολόγιο.

Εάν πιέσετε το [Καθαρισµός / Ολικός Καθαρισµός Οθόνης], 
το επιλεγµένο ποσοστό επιστρέφει στο 100%.

� Πιέστε [Επιλογή] για να αποθηκεύσετε τη ρύθµιση.

Επαναφορά των Λειτουργιών Σάρωσης
Μπορείτε να ακυρώσετε όλες τις επιλογές που κάνατε για τη 
λειτουργία Σάρωσης επαναφέροντας τις εργοστασιακές 
ρυθµίσεις.

Καθαρισµός / Ολικός Καθαρισµός Οθόνης
Πλήκτρο

� Πιέστε δύο φορές το πλήκτρο 
[Καθαρισµός / Ολικός 
Καθαρισµός Οθόνης] στον 
πίνακα ελέγχου.

Στην οθόνη εµφανίζεται η 
ένδειξη "READY TO SCAN".
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Προηγµένη Σάρωση

Η ενότητα αυτή επεξηγεί την προηγµένη σάρωση µε το 
PaperPort.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρησιµοποιείτε κάποια άλλη εφαρµογή 
σάρωσης, ανατρέξτε στην τεκµηρίωση του κατασκευαστή.

� Τοποθετήστε µεµονωµένα έγγραφα ή φωτογραφίες στο 
τζάµι αντιγραφής µε την όψη προς τα κάτω µε τις πλευρές 
ευθυγραµµισµένες στους πράσινους οδηγούς του τζαµιού 
αντιγραφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε έγγραφο στον 
Αυτόµατο Τροφοδότη Εγγράφων.

� Ξεκινήστε το Scan Direct στον υπολογιστή σας. Κάντε κλικ 
στο κουµπί Έναρξη των Windows έπειτα επιλέξτε 
Προγράµµατα>PaperPort>Scan Direct.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό κλικ στο 
εικονίδιο Scan Direct που ενδεχοµένως βρίσκεται στην 
επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας.

� Από το inbox του PaperPort κάντε κλικ στο κουµπί [Scan] 
(εικονίδιο Scan A Document στο πάνω µέρος της οθόνης 
του Inbox) Εµφανίζεται ο Σαρωτής PaperPort Scan Tool. Το 
PaperPort Scan Tool ανοίγει στην καρτέλα Scanner.

� Αν ανοίξει ο Οδηγός Εγκατάστασης Σαρωτή, ακολουθήστε 
τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη για να επιλέξετε το 
Xerox WorkCentre Pro 412 ως Πηγή Σάρωσης. Κάντε κλικ 
στο [Finished] µόλις τελειώσετε, για να επιστρέψετε στο 
PaperPort Scan Tool.

� Κάντε κλικ στην επιλογή [Preview]. Έτσι θα εκτελεστεί µια 
προκαταρκτική σάρωση και θα εµφανιστεί το πρόγραµµα 
Σάρωσης TWAIN του WorkCentre.

Για περαιτέρω οδηγίες, ανατρέξτε στις βοηθητικές 
πληροφορίες για το PaperPort.
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7 Συντήρηση του Μηχανήµατος

Κατά καιρούς το µηχάνηµά σας θα χρειάζεται κάποιες εργασίες 
συντήρησης. Το κεφάλαιο αυτό παρέχει οδηγίες βήµα προς 
βήµα για τη συντήρηση του µηχανήµατος και την 
αντικατάσταση των αναλώσιµων.
Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει:

- Καθαρισµός

- Παραγγελία Αναλώσιµων

- Μονάδες Αντικαθιστώµενες από τον Πελάτη

- Τροφοδοσία Μέσων Εκτύπωσης
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Καθαρισµός

Καθαρισµός του WorkCentre Pro 412
Η σωστή συντήρηση είναι σηµαντική για την οµαλή λειτουργία 
κάθε είδους εξοπλισµού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τον καθαρισµό του WorkCentre Pro 412, 
µη χρησιµοποιείτε οργανικούς ή ισχυρούς διαλύτες ή 
καθαριστικά µε αεροζόλ. Μη ρίχνετε τα υγρά απευθείας 
στις περιοχές που θέλετε να καθαρίσετε. Αποφύγετε 
καθαριστικά µέσα που δεν αναφέρονται ως εγκεκριµένα 
στο έντυπο αυτό. ∆ιαφορετικά, ενδέχεται να µειωθεί η 
απόδοση και να δηµιουργηθούν επικίνδυνες συνθήκες. 
Χρησιµοποιείτε τα αναλώσιµα και τα καθαριστικά µέσα 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του παρόντος εντύπου. 
∆ιατηρείτε όλα τα καθαριστικά µέσα µακριά από παιδιά.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφαιρείτε καλύµµατα ή διατάξεις 
ασφαλείας εάν είναι βιδωµένα. ∆εν µπορείτε να 
συντηρήσετε τα εξαρτήµατα που υπάρχουν πίσω από 
τέτοια καλύµµατα ή διατάξεις ασφαλείας. Μην επιχειρείτε 
διαδικασίες συντήρησης οι οποίες δεν καθορίζονται στα 
έντυπα που συνοδεύουν το WorkCentre Pro 412.
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Καθαρισµός του Τζαµιού Αντιγραφής και του Καλύµµατος

∆ιατηρώντας καθαρό το τζάµι αντιγραφής µπορείτε να 
εξασφαλίσετε τα καλύτερα αντίγραφα. Συνιστάται να 
καθαρίζετε το τζάµι αντιγραφής κάθε πρωί και κατά τη διάρκεια 
της ηµέρας, αναλόγως των αναγκών.
Το Τζάµι Σταθερής Ταχύτητας Μεταφοράς (CVT) είναι η 
λωρίδα γυαλιού που βρίσκεται αριστερά του τζαµιού 
αντιγραφής και χρησιµοποιείται για τη σάρωση πρωτοτύπων 
που τοποθετούνται στον τροφοδότη εγγράφων. Το τζάµι CVT 
χρειάζεται επίσης καθάρισµα. 

Πίνακας Ελέγχου και Οθόνη LCD
Ο τακτικός καθαρισµός διατηρεί τον Πίνακα Ελέγχου και την 
Οθόνη LCD καθαρά από βροµιά και σκόνη. Για να αφαιρέστε 
δαχτυλιές και λεκέδες, καθαρίστε τον πίνακα ελέγχου και την 
οθόνη LCD µε ένα απαλό πανί που δεν αφήνει χνούδι, 
νοτισµένο µε νερό.

� Υγράνετε ελαφρά µε νερό ένα 
µαλακό πανί που δεν αφήνει 
χνούδια ή χαρτί κουζίνας.

� Ανοίξτε το κάλυµµα 
πρωτοτύπων.

� Καθαρίστε την επιφάνεια του 
τζαµιού αντιγραφής και του 
CVT µέχρι να καθαρίσουν 
καλά και να στεγνώσουν.

� Καθαρίστε την κάτω πλευρά 
του λευκού καλύµµατος 
πρωτοτύπων µέχρι να 
καθαρίσει καλά και να 
στεγνώσει.

� Κλείστε το κάλυµµα 
πρωτοτύπων.

Τζάµι 
Αντιγραφής

Κάλυµµα 
πρωτοτύπ
ων

Τζάµι
CVT
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Τροφοδότης Εγγράφων και ∆ίσκος Εξόδου Εγγράφων
Χρησιµοποιήστε ένα πανί νοτισµένο µε νερό για να καθαρίσετε 
τον Τροφοδότη Εγγράφων, το ∆ίσκο Εξόδου, την Κασέτα 
Χαρτιού και τις εξωτερικές επιφάνειες του  WorkCentre Pro 
412.

Παραγγελία Αναλώσιµων
Η Κασέτα Γραφίτη και η Φύσιγγα Κυλίνδρου διατίθενται ως 
µονάδες που αντικαθίστανται από τον πελάτη.

Οι αριθµοί των εξαρτηµάτων που αντικαθίστανται από τον 
πελάτη αναφέρονται παρακάτω:

Για την αγορά αναλωσίµων, επικοινωνήστε µε την τοπική 
αντιπροσωπεία της Xerox, αναφέροντας την επωνυµία της 
εταιρίας σας, τον κωδικό του µηχανήµατος και τον σειριακό 
αριθµό του.
Μπορείτε να σηµειώσετε τους τηλεφωνικούς αριθµούς στο 
χώρο που διατίθεται παρακάτω:
Αριθµός Τηλεφώνου Αναλωσίµων:

# _______________________________________

Μονάδα 
Αντικαθιστώµενη 
από τον Πελάτη

Αριθµός Εξαρτήµατος

Ευρώπη ΗΠΑ και 
Καναδάς

Κασέτα Γραφίτη 106R586 106R584

Φύσιγγα Κυλίνδρου 113R506 113R506
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Μονάδες Αντικαθιστώµενες από τον Πελάτη

Κασέτα Γραφίτη

Αναµενόµενη ∆ιάρκεια Ζωής Κασέτας

Η διάρκεια ζωής της κασέτας γραφίτη εξαρτάται από το ποσό 
του γραφίτη που χρησιµοποιείται σε κάθε εκτυπωτική εργασία. 
Ο πραγµατικός αριθµός µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε την 
πυκνότητα εκτύπωσης της σελίδας που εκτυπώνετε. Αν 
εκτυπώνετε πολλά γραφικά, ίσως χρειάζεται να αλλάζετε την 
κασέτα πιο συχνά.

Λειτουργία Εξοικονόµησης Γραφίτη

Μπορείτε να επιµηκύνετε τη διάρκεια ζωής της κασέτας του 
γραφίτη χρησιµοποιώντας τη λειτουργία Εξοικονόµησης 
Γραφίτη. Η λειτουργία Εξοικονόµησης Γραφίτη χρησιµοποιεί 
λιγότερο γραφίτη από ότι η κανονική εκτύπωση. Το 
εκτυπωµένο είδωλο είναι πολύ πιο ανοιχτόχρωµο. Η 
λειτουργία αυτή είναι κατάλληλη για πρόχειρη ή δοκιµαστική 
εκτύπωση.
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία Εξοικονόµησης Γραφίτη.

� Πιέστε [Μενού / Έξοδος] στον πίνακα ελέγχου για να 
εµφανιστεί η ένδειξη 'SYSTEM DATA'.

� Πιέστε  ή  ώσπου να εµφανιστεί στην οθόνη η 
ένδειξη 'SYSTEM SETUP' και έπειτα πιέστε [Επιλογή].

� Χρησιµοποιώντας το  ή το , επιλέξτε 'TONER SAVE'.

� Χρησιµοποιήστε το  ή το  για να επιλέξτε 'ON'.

� Πιέστε [Επιλογή] για να αποθηκεύσετε τη ρύθµιση.
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Αντικατάσταση της Κασέτας Γραφίτη

Όταν η κασέτα γραφίτη κοντεύει να τελειώσει, εµφανίζονται 
λευκές λωρίδες και αλλοιώσεις των χρωµάτων. Η οθόνη 
εµφανίζει το προειδοποιητικό µήνυµα 'TONER LOW' (χαµηλή 
στάθµη γραφίτη).
Όταν εµφανιστεί το µήνυµα "TONER LOW', µπορείτε να 
αφαιρέσετε την κασέτα γραφίτη και να την ανακινήσετε 
ελαφρώς για να αποκαταστήσετε προσωρινά την ποιότητα 
εκτύπωσης. Ανακινώντας την κασέτα, αναδιανέµεται ο 
υπολειπόµενος γραφίτης µέσα στην κασέτα. Η διαδικασία αυτή 
µπορεί να εφαρµοστεί µόνο µία φορά. Μετά θα χρειαστεί να 
αλλάξετε την Κασέτα Γραφίτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την παραγγελία Κασέτας Γραφίτη, 
βεβαιωθείτε ότι παραγγέλλετε τη σωστή κασέτα για το 
WorkCentre Pro 412. Για την ενηµέρωσή σας, ο αριθµός 
του εξαρτήµατος αναγράφεται στο περίβληµα της 
κασέτας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην ανακινείτε και µην κρατάτε κοντά σας µια 
άδεια κασέτα. Μπορεί κατά λάθος να χυθούν υπολείµµατα 
γραφίτη.
Μην ανακινείτε την άδεια Κασέτα Γραφίτη και µην την 
τοποθετείτε πάλι στο µηχάνηµα για να επιµηκύνετε τη 
χρήση της.

� Τραβήξτε το σύρτη 
απελευθέρωσης για να 
ανοίξετε το πλευρικό 
κάλυµµα.
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� Ανοίξτε το µπροστινό 
κάλυµµα.

� Γυρίστε το µοχλό ασφάλισης 
του γραφίτη προς τα επάνω 
για να απελευθερώσετε την 
κασέτα γραφίτη.

� Αφαιρέστε την κασέτα 
γραφίτη από το µηχάνηµα.
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Ανακατανοµή του Γραφίτη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν λερώσετε τα ρούχα σας µε γραφίτη, 
σκουπίστε το σηµείο µε ένα στεγνό πανί και πλύνετέ τα σε 
κρύο νερό. Το ζεστό νερό βοηθάει το γραφίτη να εισέλθει στις 
ίνες του υφάσµατος.

Αντικατάσταση της Κασέτας Γραφίτη
Εάν έχει τελειώσει ο γραφίτης, και επιχειρήσετε να εκτυπώσετε 
µια εργασία, θα εκτυπωθούν µόνο κενές σελίδες. Στο σηµείο 
αυτό, πρέπει να αντικαταστήσετε την κασέτα του γραφίτη. Η 
οθόνη εµφανίζει το προειδοποιητικό µήνυµα 'TONER EMPTY' 
(άδεια κασέτα γραφίτη).

� Ανακινήστε ελαφρώς την 
κασέτα ώστε να γίνει 
οµοιόµορφη ανακατανοµή 
του γραφίτη στο εσωτερικό 
της κασέτας.

� Επανατοποθετήστε την 
κασέτα γραφίτη και ασφαλίστε 
το µοχλό.

� Κλείστε πρώτα το µπροστινό 
κάλυµµα κι έπειτα το πλαϊνό.

Το µηχάνηµα επιστρέφει σε 
κατάσταση Αναµονής.

� Ανοίξτε πρώτα το πλαϊνό 
κάλυµµα κι έπειτα το 
µπροστινό. Για να ανοίξετε το 
µπροστινό κάλυµµα, θα 
πρέπει να είναι ανοικτό το 
πλαϊνό.

� Γυρίστε το µοχλό ασφάλισης 
του γραφίτη προς τα επάνω 
για να απελευθερώσετε την 
κασέτα γραφίτη.
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� Αφαιρέστε τη 
χρησιµοποιηµένη κασέτα.

� Ανακινήστε την καινούρια 
κασέτα γραφίτη οριζοντίως 
τέσσερις µε πέντε φορές. 
Φυλάξτε τη συσκευασία και το 
κάλυµµα της κασέτας.

� Ωθήστε την καινούρια κασέτα 
του γραφίτη ώσπου να 
ασφαλίσει στη θέση της.

� Γυρίστε το µοχλό ασφάλισης 
του γραφίτη προς τα κάτω 
ώσπου να ασφαλίσει στη 
θέση του.

� Κλείστε πρώτα το µπροστινό 
κάλυµµα κι έπειτα το πλαϊνό.

Το µηχάνηµα επιστρέφει σε 
κατάσταση Αναµονής.
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Ρύθµιση της Συσκευής για Αποστολή 
Μηνύµατος Χαµηλής Στάθµης Γραφίτη

Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή του µενού Notify Toner, όταν 
πρέπει να αντικατασταθεί η κασέτα γραφίτη, το µηχάνηµά σας 
αποστέλλει αυτόµατα ένα φαξ στον προµηθευτή σας ή τον 
αντιπρόσωπο, προκειµένου να τους ειδοποιήσει ότι το 
µηχάνηµά σας χρειάζεται νέα κασέτα γραφίτη. Η λειτουργία 
αυτή µπορεί να ενεργοποιηθεί µόνο αν ο αριθµός τηλεφώνου 
του προµηθευτή ή του αντιπροσώπου είναι αποθηκευµένα στη 
µνήµη του µηχανήµατός σας.
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ενεργοποιήσετε 
αυτή τη διαδικασία.

� Πιέστε [Μενού / Έξοδος] στον πίνακα ελέγχου και στη 
συνέχεια  ή  µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη 
'MAINTENANCE' και πιέστε [Επιλογή].

� Πιέστε  ή  ώσπου να εµφανιστεί η ένδειξη 'NOTIFY 
TONER' και έπειτα πιέστε [Επιλογή].

� Πιέστε  ή  για να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία και έπειτα πιέστε 
[Επιλογή].

� Πληκτρολογήστε το ID ή το όνοµα πελάτη (το δικό σας - έως 
20 ψηφία) και πιέστε [Επιλογή].

� Πληκτρολογήστε τον αριθµό φαξ του πελάτη (το δικό σας) 
και πιέστε [Επιλογή].

� Πληκτρολογήστε τον αριθµό φαξ στον οποίο θα αποσταλεί 
το µήνυµα ειδοποίησης και πιέστε [Επιλογή].

� Πληκτρολογήστε το σειριακό αριθµό του µηχανήµατός σας 
και πιέστε [Επιλογή].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: O σειριακός αριθµός βρίσκεται πάνω στο 
µηχάνηµα, πίσω από τη µπροστινή πόρτα. Για περισσότερες 
πληροφορίες, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 1 � Σχετικά µε τον 
Οδηγό, σελίδα 1-4.
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Φύσιγγα Κυλίνδρου

Η Φύσιγγα Κυλίνδρου χρειάζεται αντικατάσταση, όταν 
εµφανίζεται η προειδοποίηση για τη διάρκεια ζωής του 
κυλίνδρου, µετά από περίπου 15.000 αντίγραφα.
Αν εκτυπώνονται λωρίδες ή βούλες στα αντίγραφά σας, πρέπει 
να καθαρίσετε τον κύλινδρο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην εκθέτετε τον πράσινο κύλινδρο στο φως 
για εκτεταµένα χρονικά διαστήµατα. Ποτέ µην εκθέτετε 
απευθείας τον κύλινδρο σε ηλιακή ακτινοβολία και µην 
αγγίζετε την επιφάνειά του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη 
ή κακή ποιότητα ειδώλων.

Καθαρισµός του Τυµπάνου OPC

Αν εκτυπώνονται λωρίδες ή βούλες στα αντίγραφά σας, πρέπει 
να ρυθµίσετε το µηχάνηµα να καθαρίσει τη φύσιγγα του 
κυλίνδρου.

� Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χαρτί.

� Πιέστε [Μενού / Έξοδος] στον πίνακα ελέγχου για να 
µεταβείτε στα µενού.

� Πιέστε  ή  ώσπου να εµφανιστεί η ένδειξη 
'MAINTENANCE' και έπειτα πιέστε [Επιλογή].

� Πιέστε [Επιλογή] για να βγείτε στο "CLEAN DRUM".

Στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη 'CLEANING DRUM 
PLEASE WAIT...' (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ, 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ...)
Το µηχάνηµα εκτυπώνει αυτόµατα ένα φύλλο χαρτιού. Τα 
σωµατίδια γραφίτη στην επιφάνεια του κυλίνδρου OPC 
κολλάνε στο χαρτί.
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Αντικατάσταση της Φύσιγγας Κυλίνδρου

 Όταν η διάρκεια ζωής της φύσιγγας κυλίνδρου κοντεύει να 
λήξει, στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη 'DRUM WARNING'. 
Μπορούν να εκτυπωθούν περίπου 1.000 ακόµη αντίγραφα, 
αλλά θα πρέπει να έχετε διαθέσιµη µια φύσιγγα για την 
αντικατάσταση της υπάρχουσας. Όταν εµφανιστεί η ένδειξη 
'REPLACE DRUM', η λειτουργία του µηχανήµατος θα διακοπεί 
µέχρι να αντικατασταθεί η φύσιγγα.

� Ανοίξτε πρώτα το πλαϊνό 
κάλυµµα κι έπειτα το 
µπροστινό. Για να ανοίξετε το 
µπροστινό κάλυµµα, θα 
πρέπει να είναι ανοικτό το 
πλαϊνό.

� Γυρίστε το µοχλό ασφάλισης 
του γραφίτη για να 
απελευθερώσετε την κασέτα 
γραφίτη και στη συνέχεια 
αφαιρέστε την κασέτα 
γραφίτη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αντικαταστήσετε τη φύσιγγα του 

κυλίνδρου πρέπει πρώτα να αφαιρέσετε την κασέτα γραφίτη.

� Αφαιρέστε τη 
χρησιµοποιηµένη φύσιγγα 
κυλίνδρου.

� Βγάλτε από τη συσκευασία 
της την καινούρια φύσιγγα 
κυλίνδρου και τοποθετήστε 
την στη θέση της, 
φροντίζοντας να µην αγγίξετε 
την επιφάνεια του κυλίνδρου.

� Επανατοποθετήστε την 
κασέτα γραφίτη και ασφαλίστε 
το µοχλό.

� Κλείστε πρώτα το µπροστινό 
κάλυµµα κι έπειτα το πλαϊνό.

Το µηχάνηµα επιστρέφει σε 
κατάσταση Αναµονής.
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Τροφοδοσία Μέσων Εκτύπωσης
Χρησιµοποιείτε πάντοτε µέσα εκτύπωσης που πληρούν τις 
οδηγίες χρήσης του µηχανήµατος σας. Η χρήση µέσων 
εκτύπωσης που δεν συνιστώνται µπορεί να προκαλέσει 
εµπλοκές χαρτιού ή προβλήµατα στην ποιότητα εκτύπωσης.
Μπορείτε να τοποθετήσετε τα µέσα εκτύπωσης στην Κασέτα 
Χαρτιού ή στο ∆ίσκο Bypass.
Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει τα µεγέθη και τις ποσότητες 
Μέσων Εκτύπωσης που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην 
Κασέτα Χαρτιού και το ∆ίσκο Bypass.

Μέγεθος Μέσων Εκτύπωσης
Χωρητικότητα Πηγής Εισόδουa

Κασέτα Χαρτιού ∆ίσκος Bypass

Κοινό χαρτί
Letter (8,5 x 11 ίντσες)
Legal (8,5 x 14 ίντσες)
Executive (7,25 x 10,5 ίντσες)
A4 (210 x 297 χλστ)
B5 (182 x 257 χλστ)
A5 (148 x 210 χλστ)

ΝΑΙ / 550
ΝΑΙ / 550
ΟΧΙ / 0
ΝΑΙ / 550
ΟΧΙ / 0
ΟΧΙ / 0

ΝΑΙ / 100
ΝΑΙ / 100
ΝΑΙ / 100
ΝΑΙ / 100
ΝΑΙ / 100
ΝΑΙ / 100

Φάκελοι
No. 9 (8,5 x 11 ίντσες)
No. 10 (8,5 x 14 ίντσες)
C5 (6,38 x 9,37 χλστ)
DL (110 x 220 χλστ)

ΟΧΙ / 0
ΟΧΙ / 0
ΟΧΙ / 0
ΟΧΙ / 0

ΝΑΙ / 10
ΝΑΙ / 10
ΝΑΙ / 10
ΝΑΙ / 10

Ετικέτεςb

Letter (8,5 x 11 ίντσες)
A4 (210 x 297 χλστ)

ΟΧΙ / 0
ΟΧΙ / 0

ΝΑΙ / 10
ΝΑΙ / 10

∆ιαφάνειεςb

Letter (8,5 x 11 ίντσες)
A4 (210 x 297 χλστ)

ΟΧΙ / 0
ΟΧΙ / 0

ΝΑΙ / 30
ΝΑΙ / 30

Χαρτί Καρτώνb

A6 (105 x 148,5)
Post Card (4 x 6 ίντσες)
Hagaki (5,83 x 8,27 ίντσες)

ΟΧΙ / 0
ΟΧΙ / 0
ΟΧΙ / 0

ΝΑΙ / 10
ΝΑΙ / 10
ΝΑΙ / 10
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α. Ανάλογα µε το πάχος του χαρτιού, µπορεί να µειωθεί η 

µέγιστη χωρητικότητα.
β. Αν αντιµετωπίζετε πολλές εµπλοκές χαρτιού, τοποθετείτε 

ένα ένα τα φύλλα στο ∆ίσκο Bypass.

Χρήση της Κασέτας Χαρτιού
Η κασέτα χαρτιού χωράει το πολύ 550 φύλλα κοινού χαρτιού 
των 80 g/m2 (20 lb).
Αποδεκτά µέσα εκτύπωσης είναι κοινό χαρτί µε µεγέθη από Α4 
ή 8,5 x 11 ίντσες έως Legal (216 x 356 χλστ / 8,5 x 14 ίντσες) 
και βάρος µεταξύ  60 g/m2 και 90 g/m2 (16 lb και 24 lb).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιµοποιείτε την κασέτα χαρτιού, η 
επιλογή µεγέθους χαρτιού στις Ρυθµίσεις Στοιχείων 
Συστήµατος θα πρέπει να είναι προσαρµοσµένη στο σωστό 
µέγεθος. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 9 : Ρυθµίσεις 
Συστήµατος, σελίδα 9-7.

Ανεφοδιασµός της Κασέτας Χαρτιού

� Τραβήξτε την κασέτα χαρτιού 
προς τα έξω.
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� Σπρώξτε το έλασµα πίεσης 
προς τα κάτω ώσπου να 
ασφαλίσει στη θέση του.

� Προσαρµόστε τον οπίσθιο 
οδηγό του χαρτιού στο 
µέγεθος των φύλλων.

Αυτός είναι εξ' αρχής 
προσαρµοσµένος για χαρτί 
µεγέθους Α4 ή 8,5 x 11 
ιντσών, ανάλογα µε τη χώρα.

� Για να τοποθετήσετε χαρτί 
διαφορετικού µεγέθους, 
ανασηκώστε και τοποθετήστε 
τον οπίσθιο οδηγό στην 
ανάλογη θέση.

LGL

FOLIO

A4
LTR

Οπίσθιος Οδηγός
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� Αερίστε το χαρτί και 
τοποθετήστε το στην κασέτα.

� Αν τοποθετείτε 
επιστολόχαρτο, τοποθετήστε 
το µε την όψη που έχει το 
σχέδιο προς τα πάνω. Η 
πάνω πλευρά του φύλλου µε 
το λογότυπο πρέπει να 
τοποθετηθεί στη δεξιά 
πλευρά.
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� Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί έχει 
τοποθετηθεί κάτω από τα 
ελάσµατα επαναφοράς. Έλασµα 

επαναφοράς

Φροντίστε ώστε το χαρτί να 
µην υπερβαίνει τη γραµµή 
µέγιστης πλήρωσης.

Γραµµή 
Μέγιστης 
Πλήρωσης
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν εκτυπώνετε ένα αρχείο από τον 
υπολογιστή σας χρησιµοποιώντας την κασέτα χαρτιού, 
βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε την πηγή και το σωστό µέγεθος 
χαρτιού από το λογισµικό σας πριν ξεκινήσετε την εκτυπωτική 
σας εργασία.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Αν αντιµετωπίζετε προβλήµατα στην τροφοδοσία 
του χαρτιού, τοποθετήστε το χαρτί στο ∆ίσκο Bypass.

Χρήση του ∆ίσκου Bypass
Ο ∆ίσκος Bypass βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του 
µηχανήµατός σας. Μπορείτε να τον κλείσετε όταν δεν τον 
χρησιµοποιείτε, ώστε το µηχάνηµα να καταλαµβάνει λιγότερο 
χώρο.
Χρησιµοποιήστε το δίσκο bypass για να εκτυπώσετε 
διαφάνειες, ετικέτες, φακέλους ή καρτ-ποστάλ καθώς και για 
γρήγορες εκτυπώσεις ειδών ή µεγεθών χαρτιού που δεν είναι 
τη στιγµή εκείνη τοποθετηµένα στην κασέτα χαρτιού.

� Ενώ πιέζετε τον πλευρικό 
οδηγό, όπως φαίνεται στην 
εικόνα, µετακινήστε τον προς 
τη δεσµίδα των φύλλων µέχρι 
να αγγίξει ελαφρώς την άκρη 
της δεσµίδας.

Βεβαιωθείτε ότι ο οδηγός δεν 
πιέζει σφιχτά την άκρη του 
χαρτιού, διαφορετικά µπορεί 
να το κυρτώσει.

� Κλείστε την κασέτα χαρτιού.
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Αποδεκτά µέσα εκτύπωσης είναι κοινό χαρτί µε µεγέθη από 98 
x 148 χλστ  (3,86 x 5,83 ίντσες) έως Legal (216 x 356 χλστ / 8,5 
x 14 ίντσες) και βάρος από 60 g/m2 και 160 g/m2 
(16 lb και 43 lb).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ανεφοδιάζετε το ∆ίσκο Bypass, η επιλογή 
µεγέθους χαρτιού στις Ρυθµίσεις System Data θα πρέπει να 
είναι προσαρµοσµένη στο σωστό µέγεθος. Εάν το χαρτί που 
χρησιµοποιείτε είναι µικρότερο από A4 ή Letter, η ρύθµιση θα 
πρέπει να παραµείνει στο µέγεθος A4, Letter ή Legal. Για 
οδηγίες, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 9 : Ρυθµίσεις Συστήµατος, 
σελίδα 9-7.

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα αποδεκτά µέσα εκτύπωσης 
καθώς και το µέγιστο ύψος δεσµίδας.

α. Το ύψος µετράται µε τη δεσµίδα των φύλλων που 
τοποθετούνται σε επίπεδη επιφάνεια, χωρίς να τα 
αγγίζετε µε τα χέρια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τοποθετείτε πάντοτε µόνον τα µέσα εκτύπωσης 
που καθορίζονται στο Παράρτηµα Β � Χαρακτηριστικά, για την 
αποφυγή εµπλοκών χαρτιού ή προβληµάτων στην ποιότητα 
εκτύπωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη χτυπάτε το δίσκο bypass και µην στηρίζετε 
πάνω του τα χέρια σας, διαφορετικά µπορεί να προκληθεί 
βλάβη ή να αποκολληθεί ο δίσκος από το µηχάνηµα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποκαταστήστε τυχόν τσακίσµατα στις κάρτες, 
τους φακέλους και τις ετικέτες πριν τα τοποθετήσετε στο δίσκο 
bypass.

Είδος Χαρτιού Μέγιστο Ύψος ∆εσµίδας

Κοινό Χαρτί Μέγ. 100 φύλλα ή 9 χλστ (0,35 ίντσας)a

Φάκελος Μέγ. 10 φάκελοι ή 9 χλστ (0,35 ίντσας)a

∆ιαφάνεια Μέγ. 30 φύλλα ή 9 χλστ (0,35 ίντσας)a

Ετικέτα Μέγ. 10 φύλλα ή 9 χλστ (0,35 ίντσας)a

Χαρτί Καρτών Μέγ. 10 φύλλα ή 9 χλστ (0,35 ίντσας)a
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Ανεφοδιασµός του ∆ίσκου Bypass

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Αν πρόκειται για διαφάνειες κρατήστε τις από τις 
άκρες και αποφύγετε να αγγίξετε την όψη εκτύπωσης. 
Λιπαρότητα από τα δάχτυλά σας που εναποτίθεται στη 
διαφάνεια ενδέχεται να προκαλέσει προβλήµατα στην ποιότητα 
εκτύπωσης.

� Χαµηλώστε το δίσκο Bypass 
που βρίσκεται στη δεξιά 
πλευρά του µηχανήµατός 
σας.

� Ξεδιπλώστε την επέκταση 
στήριξης χαρτιού, όπως 
φαίνεται στην εικόνα.

Στήριξη
Χαρτιού

∆ίσκος
Bypass

� Προετοιµάστε µια δεσµίδα 
φύλλων ή φακέλων για 
τροφοδοσία λυγίζοντας και 
αερίζοντάς την. 
Ευθυγραµµίστε τις άκρες σε 
µια επίπεδη επιφάνεια.

� Τοποθετήστε το υλικό 
εκτύπωσης µε την όψη 
εκτύπωσης προς τα κάτω και 
µε τρόπο ώστε να ακουµπάει 
στη δεξιά πλευρά του δίσκου.
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� Προσαρµόστε τον οδηγό 
τροφοδοσίας στο πλάτος της 
δεσµίδας του υλικού 
εκτύπωσης.

� Βεβαιωθείτε ότι δεν 
τοποθετήσατε υπερβολική 
ποσότητα υλικού εκτύπωσης. 
Η δεσµίδα δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το σηµάδι 
µέγιστου ύψους δεσµίδας. Αν 
η τοποθετήσετε πολύ ψηλή 
δεσµίδα ή αν την σπρώξετε 
πολύ µέσα ενδέχεται να 
προκύψει εµπλοκή χαρτιού.

� Αν εκτυπώνετε αντίγραφα, 
πιέστε [Τροφοδοσία Χαρτιού] 
στον πίνακα ελέγχου για να 
επιλέξετε 'BYPASS'.

Εάν εκτυπώνετε, πρέπει να 
επιλέξετε τη σωστή πηγή 
χαρτιού από το λογισµικό σας.
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Γενικές Οδηγίες για τα Μέσα Εκτύπωσης

Όταν επιλέγετε ή τροφοδοτείτε φύλλα, φακέλους ή άλλα ειδικά 
µέσα εκτύπωσης, λάβετε υπόψη σας αυτές τις οδηγίες:

- Αν επιχειρήσετε να εκτυπώσετε σε νοτισµένο, κυρτωµένο, 
ρυτιδιασµένο ή σχισµένο χαρτί ενδέχεται να προκληθούν 
εµπλοκές χαρτιού ή κακής ποιότητας εκτύπωση.

- Χρησιµοποιείτε µόνο υψηλής ποιότητας χαρτί για 
φωτοαντιγραφικό. Αποφύγετε χαρτί µε επιγραφές που 
προεξέχουν, διάτρητο ή από πολύ λείο ή πολύ τραχύ 
υλικό.

- ∆ιατηρείτε το χαρτί αποθηκευµένο στην αρχική του 
συσκευασία µέχρι να το χρησιµοποιήσετε. Τοποθετήστε 
τις συσκευασίες σε παλέτες ή ράφια, όχι στο δάπεδο. Μην 
τοποθετείτε βαριά αντικείµενα πάνω στο χαρτί, είτε αυτό 
βρίσκεται στη συσκευασία του είτε όχι. Φυλάξτε το µακριά 
από υγρασία ή άλλες συνθήκες που µπορεί να 
προκαλέσουν ρυτίδιασµα ή κύρτωση.

- Κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης, πρέπει να 
χρησιµοποιείται αδιάβροχη συσκευασία (π.χ. πλαστικό 
δοχείο ή σακούλα) για να µην καταστραφεί το χαρτί από 
τη σκόνη και την υγρασία.

- Να χρησιµοποιείτε πάντα χαρτί ή άλλο µέσο εκτύπωσης 
που είναι συµβατό µε τις προδιαγραφές. Ανατρέξτε στο 
Παράρτηµα Β � Τεχνικά Χαρακτηριστικά.

- Χρησιµοποιείτε φακέλους καλής κατασκευής µε ακριβείς, 
καλά διπλωµένες τσακίσεις.

- ΜΗ χρησιµοποιείτε φακέλους µε κλιπ και συνδετήρες.

- ΜΗ χρησιµοποιείτε φακέλους µε παράθυρα, υπένδυση 
επίστρωσης, αυτοκόλλητα σηµεία ή άλλα συνθετικά 
υλικά.

- ΜΗ χρησιµοποιείτε φθαρµένους ή κακής ποιότητας 
φακέλους.
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Γενικές Οδηγίες για Ειδικά Μέσα Εκτύπωσης

Φροντίστε να διαβάζετε όλες τις οδηγίες που συνοδεύουν το 
ειδικό χαρτί. Οι οδηγίες αυτές παρέχουν σηµαντικές 
πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο επίτευξης της βέλτιστης 
ποιότητας µε το χαρτί αυτό.

- Για είδη ειδικού χαρτιού συνιστάται η τροφοδοσία των 
φύλλων να γίνεται ένα ένα.

- Χρησιµοποιείτε τα ειδικά µέσα εκτύπωσης που 
συνιστώνται για εκτυπωτές λέιζερ.

- Για να µην κολλήσουν µεταξύ τους τα ειδικά µέσα 
εκτύπωσης όπως διαφάνειες και φύλλα ετικετών, 
αποµακρύνετέ τα από το δίσκο εξόδου µόλις 
εκτυπωθούν.

- Αφού αποµακρύνετε τις διαφάνειες από το µηχάνηµα, 
τοποθετήστε τις σε µια επίπεδη επιφάνεια.

- Μην αφήνετε το φιλµ στην κασέτα χαρτιού για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα. Είναι πιθανό να συσσωρευτεί σκόνη 
και βροµιά στο φιλµ µε αποτέλεσµα να υπάρχουν 
"λεκέδες" στην εκτύπωση.

- Για να µη δηµιουργούνται µουντζούρες από δαχτυλιές, ο 
χειρισµός της διαφάνειας και του χαρτιού µε επίστρωση 
πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός.

- Μην εκθέτετε το εκτυπωµένο φιλµ σε ηλιακή ακτινοβολία 
για εκτεταµένα χρονικά διαστήµατα, ειδάλλως ενδέχεται 
να ξεθωριάσει.

- Αποθηκεύετε τα αχρησιµοποίητα µέσα εκτύπωσης σε 
οριζόντια θέση. Μην αφαιρείτε τα χαρτιά από την 
προστατευτική συσκευασία τους πριν από τη χρήση τους.

- Αποθηκεύετε τα αχρησιµοποίητα µέσα εκτύπωσης σε 
θερµοκρασία µεταξύ 15 και 30 βαθµών Κελσίου 
(59 έως 89 βαθµοί Φαρενάιτ.) Η σχετική υγρασία πρέπει 
να κυµαίνεται µεταξύ 10% και 70%.

- Μη φορτώνετε περισσότερα από 10 φύλλα ειδικού µέσου 
εκτύπωσης στο ∆ίσκο Bypass.
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- Βεβαιωθείτε ότι το κολλητικό υλικό των ετικετών αντέχει 

σε θερµοκρασία 200°C (392°F) για 0,1 του 
δευτερολέπτου.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ακάλυπτο αυτοκόλλητο υλικό 
ανάµεσα στις ετικέτες. Εκτεθειµένες περιοχές µπορεί να 
προκαλέσουν την αποκόλληση των ετικετών κατά την 
εκτύπωση και κατά συνέπεια εµπλοκή χαρτιού. Σηµεία µε 
ακάλυπτο αυτοκόλλητο υλικό µπορεί να προκαλέσουν 
βλάβη στα εξαρτήµατα του µηχανήµατος.

- Μην τροφοδοτείτε το ίδιο φύλλο ετικετών στο µηχάνηµα 
περισσότερες από µία φορές. Η βάση της κόλλας είναι 
σχεδιασµένη για µία µόνο διέλευση από το µηχάνηµα.

- Μη χρησιµοποιείτε ετικέτες που αποκολλούνται από το 
φύλλο ή που είναι ρυτιδιασµένες, έχουν φυσαλίδες ή άλλα 
ελαττώµατα.
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8 Στοιχειώδης Αντιµετώπιση   

Προβληµάτων

Αυτό το κεφάλαιο παρέχει πληροφορίες για την επίλυση 
προβληµάτων που µπορεί να προκύψουν µε το WorkCentre 
Pro 412. Παραθέτονται πίνακες µε Μηνύµατα και Κώδικες 
Σφαλµάτων, προβλήµατα και πιθανές λύσεις.
Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει:

- Εµπλοκές Πρωτοτύπων

- Εµπλοκές χαρτιού

- Κλήση της Τεχνικής Υποστήριξης

- Μηνύµατα Σφαλµάτων στην Οθόνη

- Επίλυση Προβληµάτων
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Εµπλοκές Πρωτοτύπων
Αν σηµειωθεί εµπλοκή πρωτοτύπου κατά τη διάρκεια της 
τροφοδοσίας του από τον ADF, εµφανίζεται στην οθόνη η 
ένδειξη "DOCUMENT JAM".
Ακολουθούν λεπτοµέρειες για την αποκατάσταση των τριών 
ειδών εσφαλµένης τροφοδοσίας εγγράφων.

Εσφαλµένη Τροφοδοσία Εισόδου

� Ανοίξτε το επάνω κάλυµµα 
του ADF.

� Τραβήξτε µαλακά το έγγραφο 
προς τα δεξιά και έξω από 
τον ADF.

� Κλείστε το επάνω κάλυµµα 
του ADF.

� Τοποθετήστε τα πρωτότυπα 
ξανά στον ADF.
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Εσφαλµένη Τροφοδοσία Εξόδου

Εσφαλµένη Τροφοδοσία Κυλίνδρου

� Ανοίξτε το κάλυµµα 
πρωτοτύπων και γυρίστε το 
κουµπί του κυλίνδρου για να 
αφαιρέσετε τα έγγραφα που 
έχουν κολλήσει στην περιοχή 
εξόδου.

Αν δεν µπορείτε να 
αφαιρέσετε εύκολα το 
πρωτότυπο, ακολουθήστε τις 
οδηγίες για την "Εσφαλµένη 
Τροφοδοσία Κυλίνδρου".

� Κλείστε το κάλυµµα 
πρωτοτύπων.

� Τοποθετήστε τα πρωτότυπα 
ξανά στον ADF.

� Ανοίξτε το κάλυµµα 
πρωτοτύπων και γυρίστε το 
κουµπί του κυλίνδρου για να 
αφαιρέσετε το έγγραφo που 
έχει κολλήσει στον ADF ή την 
περιοχή εξόδου.

Αν το έγγραφο δεν µπορεί να 
αποµακρυνθεί εύκολα, 
τραβήξτε το µαλακά κάτω από 
τον κύλινδρο τροφοδοσίας.

� Κλείστε το κάλυµµα 
πρωτοτύπων.

� Τοποθετήστε τα πρωτότυπα 
ξανά στον ADF.
Xerox WorkCentre Pro 412 � Οδηγός Χρήσης Σελίδα 8-3



Εµπλοκές χαρτιού
Αν προκύψει εµπλοκή χαρτιού, στην οθόνη εµφανίζεται η 
ένδειξη "PAPER JAM". Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για 
την αποκατάσταση της εµπλοκής. Προκειµένου να µη σχιστεί 
το χαρτί, τραβήξτε το µαλακά και αργά.

Περιοχή Τροφοδοσίας Χαρτιού
Αν υπάρχει εµπλοκή χαρτιού στην περιοχή τροφοδοσίας, 
εµφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη "PAPER JAM 0". 

� Αφαιρέστε την κασέτα 
χαρτιού.

� Αφού την τραβήξετε τελείως 
έξω, ανασηκώστε λίγο το 
µπροστινό τµήµα της κασέτας 
για να την απασφαλίσετε από 
το µηχάνηµα.

� Αφαιρέστε το χαρτί που 
κόλλησε, τραβώντας το 
προσεκτικά προς τα εµπρός.

Αν υπάρχει αντίσταση και το 
χαρτί δεν αφαιρείται αµέσως 
µόλις το τραβήξετε, 
σταµατήστε και περάστε στο 
επόµενο βήµα.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν αφαιρέσετε το χαρτί που κόλλησε εδώ, 

ανοίξτε το πλευρικό κάλυµµα και στη συνέχεια κλείστε το για 
να εξαφανιστεί το µήνυµα "PAPER JAM" από την οθόνη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αγγίζετε τη λεία επιφάνεια της φύσιγγας 
κυλίνδρου. Αµυχές και λεκέδες έχουν ως αποτέλεσµα 
κακή ποιότητα αντιγραφής

� Αν το χαρτί δεν αφαιρείται 
αµέσως µόλις το τραβήξετε, 
απασφαλίστε και ανοίξτε το 
πλευρικό κάλυµµα.

� Αφαιρέστε προσεκτικά το 
χαρτί που έχει κολλήσει, 
τραβώντας το προς την 
κατεύθυνση που φαίνεται στο 
σχήµα.
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Περιοχή Μονάδας Φούρνου
Αν υπάρχει εµπλοκή χαρτιού στην περιοχή της µονάδας 
φούρνου, εµφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη "PAPER JAM 1".

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Η περιοχή της µονάδας φούρνου έχει 
υψηλή θερµοκρασία. Προσέχετε κατά την αφαίρεση 
χαρτιού από το µηχάνηµα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τραβάτε το χαρτί που βρίσκεται στη 
µονάδα φούρνου προς τα πάνω. Μπορεί να παραµείνει 
άτηκτος γραφίτης στην περιοχή αυτή και να λερώνονται 
τα αντίγραφα.

� Εισάγετε την κασέτα χαρτιού. 
Χαµηλώστε το πίσω µέρος 
της κασέτας για να 
ευθυγραµµίσετε την πίσω 
πλευρά της µε την αντίστοιχη 
σχισµή του µηχανήµατος και 
στη συνέχεια ωθήστε την 
κασέτα µέχρι τέρµα.

� Πιέστε το σύρτη 
απελευθέρωσης για να 
ανοίξετε το πλευρικό 
κάλυµµα.

� Τραβήξτε προς τα κάτω το 
µοχλό της µονάδας φούρνου 
όπως φαίνεται παρακάτω. 
Αυτό θα απελευθερώσει το 
χαρτί.

� Εάν δεν φαίνεται χαρτί στην 
περιοχή αυτή, κοιτάξτε στην 
Περιοχή Εξόδου.
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� Αφαιρέστε το χαρτί που 
κόλλησε, τραβώντας το προς 
την κατεύθυνση που φαίνεται 
στο σχήµα.

� Ωθήστε το µοχλό της µονάδας 
φούρνου προς τα πάνω και 
στη συνέχεια κλείστε το 
πλευρικό κάλυµµα.
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Περιοχή Εξόδου Χαρτιού
Αν υπάρχει εµπλοκή χαρτιού στην περιοχή εξόδου, 
εµφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη "PAPER JAM 2".

� Πιέστε το σύρτη 
απελευθέρωσης για να 
ανοίξετε το πλευρικό 
κάλυµµα.

� Ανοίξτε το µπροστινό 
κάλυµµα.

� Τραβήξτε προς τα κάτω το 
µοχλό της µονάδας φούρνου. 
Αυτό θα απελευθερώσει το 
χαρτί.
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� Γυρίστε το µοχλό 
αποκατάστασης εµπλοκής 
στην κατεύθυνση του βέλους 
για να µετακινήσετε το χαρτί 
στην περιοχή εξόδου και 
τραβήξτε το απαλά.

� Ωθήστε προς τα πάνω το 
µοχλό της µονάδας φούρνου.
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� Γυρίστε το µοχλό 
αποκατάστασης εµπλοκής 
στην αρχική του θέση.

� Κλείστε το µπροστινό 
κάλυµµα  και το πλευρικό 
κάλυµµα .

1

2

1

2

Σελίδα 8-10 Xerox WorkCentre Pro 412 � Οδηγός Χρήσης



Στ
οι
χε
ιώ
δη
ς 
Αν
τιµ
ετ
ώ
πι
ση

 Π
ρο
βλ
ηµ
άτ
ω
ν
Εµπλοκή Duplex

Αν υπάρχει εµπλοκή χαρτιού στον Duplexer, εµφανίζεται στην 
οθόνη η ένδειξη "DUPLEX JAM".

Εµπλοκή στο ∆ίσκο Bypass
Η ένδειξη "BYPASS JAM" εµφανίζεται στην οθόνη όταν το 
µηχάνηµα δεν εντοπίζει χαρτί στο δίσκο bypass εξαιτίας 
απουσίας ή εσφαλµένης τοποθέτησης χαρτιού σε περιπτώσεις 
που θέλετε να χρησιµοποιήσετε το δίσκο bypass για την 
εκτύπωσή σας.
Εµπλοκή στο δίσκο bypass µπορεί επίσης να προκύψει αν το 
χαρτί δεν έχει τροφοδοτηθεί σωστά στο µηχάνηµα από το 
δίσκο bypass.

� Πιέστε το σύρτη απελευθέρωσης για να ανοίξετε το 
πλευρικό κάλυµµα.

� Αφαιρέστε το χαρτί που έχει κολλήσει.

� Κλείστε το πλευρικό κάλυµµα.

� Αν εµφανιστεί η ένδειξη 
"BYPASS JAM" και υπάρχει 
χαρτί στο δίσκο bypass, 
αφαιρέστε και 
ξανατοποθετήστε το χαρτί.
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Κλήση της Τεχνικής Υποστήριξης
Αν το πρόβληµα παραµένει, επικοινωνήστε µε το Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Πελατών της Xerox ή τον τοπικό αντιπρόσωπο. 
Θα σας ζητηθεί ο σειριακός αριθµός του µηχανήµατος καθώς 
και οι σχετικοί κώδικες σφάλµατος 
Για πληροφορίες για τον εντοπισµό του σειριακού αριθµού, 
ανατρέξτε στην "Εξυπηρέτηση Πελάτών" στη σελίδα 1-4.

Αριθµός Τηλεφώνου Εξυπηρέτησης Πελατών
Μπορείτε να δείτε τον αριθµό τηλεφώνου του Κέντρου 
Εξυπηρέτησης Πελατών της Xerox ή του τοπικού 
αντιπροσώπου κατά την εγκατάσταση του µηχανήµατος. Για τη 
δική σας ευκολία και για µελλοντική αναφορά, παρακαλούµε 
σηµειώστε τα τηλέφωνά µας στο χώρο που ακολουθεί:

Τηλέφωνο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ή Τοπικού 
Αντιπροσώπου:

# _______________________________________

Πληροφορίες Πελατών Xerox για όλη την Ελλάδα:
010-6029500
Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης Πελατών Xerox για την Αθήνα:
010-6681800
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Μηνύµατα Σφαλµάτων στην Οθόνη

Εάν προκύψει δυσλειτουργία του µηχανήµατος ή εάν 
σηµειωθεί εσφαλµένη λειτουργία, θα εµφανιστεί ένα µήνυµα 
ενδεικτικό της φύσεως του σφάλµατος. Σε περίπτωση που 
συµβεί αυτό, προβείτε στις διορθωτικές ενέργειες που 
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Ένδειξη Σηµασία Λύση

Bypass Jam Το µηχάνηµα εντοπίζει έλλειψη 
τροφοδοσίας από το δίσκο bypass.

Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο 
bypass.

Document Jam Σηµειώθηκε εµπλοκή του 
πρωτοτύπου στον ADF.

Αποκαταστήστε την εµπλοκή. 
Ανατρέξτε στη σελίδα 8-2.

Door Open Το πλευρικό κάλυµµα δεν έχει 
ασφαλίσει καλά.

Κλείστε το πλευρικό κάλυµµα µέχρι 
να ασφαλίσει στη θέση του.

Drum Warning Η διάρκεια ζωής της φύσιγγας 
κυλίνδρου πλησιάζει στο τέλος της.

Θα πρέπει να εξοπλιστείτε µε µια 
άλλη για να την αντικαταστήσετε.

Duplex Jam Σηµειώθηκε εµπλοκή χαρτιού στη 
µέση της εκτύπωσης 2 όψεων.

Αποκαταστήστε την εµπλοκή. 
Ανατρέξτε στη σελίδα 8-4.

Fuser Error Υπάρχει πρόβληµα στη µονάδα 
φούρνου.

Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε 
το καλώδιο τροφοδοσίας. Εάν το 
πρόβληµα παραµένει, καλέστε την 
τεχνική υποστήριξη.

LSU Error Υπάρχει πρόβληµα στη Μονάδα 
Σάρωσης Λέιζερ (LSU).

Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε 
το καλώδιο τροφοδοσίας. Εάν το 
πρόβληµα παραµένει, καλέστε την 
τεχνική υποστήριξη.

No Developer 
Cartridge

∆εν έχει εγκατασταθεί κασέτα 
γραφίτη.

Τοποθετήστε την κασέτα γραφίτη. 
Ανατρέξτε στη σελίδα 7-5.

No Paper Έχει τελειώσει το χαρτί στην 
κασέτα χαρτιού.

Τοποθετήστε χαρτί στην κασέτα 
χαρτιού.

Paper Jam 0 Σηµειώθηκε εµπλοκή χαρτιού στην 
περιοχή τροφοδοσίας.

Αποκαταστήστε την εµπλοκή. 
Ανατρέξτε στη σελίδα 8-4.
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Paper Jam 1 Σηµειώθηκε εµπλοκή χαρτιού στην 
περιοχή της µονάδας φούρνου.

Αποκαταστήστε την εµπλοκή. 
Ανατρέξτε στη σελίδα 8-4.

Paper Jam 2 Σηµειώθηκε εµπλοκή χαρτιού στην 
περιοχή εξόδου.

Αποκαταστήστε την εµπλοκή. 
Ανατρέξτε στη σελίδα 8-4.

Replace Drum Η φύσιγγα κυλίνδρου τελείωσε. Αντικαταστήστε τη φύσιγγα 
κυλίνδρου. Ανατρέξτε στη σελίδα 
7-11.

Toner Empty Η κασέτα του γραφίτη έχει 
αδειάσει.Το µηχάνηµα σταµατά.

Αντικαταστήστε την κασέτα 
γραφίτη µε µια καινούρια. 
Ανατρέξτε στη σελίδα 7-5.

Toner Low Η κασέτα γραφίτη είναι σχεδόν 
άδεια.

Αφαιρέστε την κασέτα γραφίτη και 
ανακινήστε την ελαφρώς. Με τον 
τρόπο αυτό µπορείτε να 
επαναφέρετε προσωρινά τις 
λειτουργίες εκτύπωσης.

Retry Redial Το µηχάνηµα περιµένει για ένα 
προγραµµατισµένο χρονικό 
διάστηµα ώσπου να επαναλάβει 
αυτόµατα την κλήση.

Μπορείτε να πατήσετε [Έναρξη] 
για να πραγµατοποιηθεί άµεσα η 
επανάκληση ή [Τερµατισµός] για 
να ακυρώσετε τη λειτουργία 
επανάκλησης.

Comm. Error Προέκυψε πρόβληµα µε τις 
επικοινωνίες του φαξ. 

Ξαναδοκιµάστε να στείλετε το φαξ.

Group Not Available Επιχειρήσατε να επιλέξετε οµάδα 
παραληπτών, ενώ µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν αριθµοί 
µεµονωµένων παραληπτών µόνο, 
όπως στην περίπτωση προσθήκης 
παραληπτών για τη λειτουργία 
πολλαπλών κλήσεων.

Προσπαθήστε ξανά, επιλέγοντας 
µεµονωµένους παραλήπτες.

Line Error Η µονάδα σας δεν µπορεί να 
συνδεθεί µε την αποµακρυσµένη 
συσκευή ή έχει χάσει την επαφή 
εξαιτίας προβλήµατος στην 
τηλεφωνική γραµµή.

Ξαναδοκιµάστε να στείλετε το φαξ. 
Αν το πρόβληµα παραµένει, 
περιµένετε µία ώρα ή περισσότερο 
ώστε να αποκατασταθεί η γραµµή 
και προσπαθήστε ξανά.

Ένδειξη Σηµασία Λύση
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Function Full Η µνήµη είναι πλήρης. ∆ιαγράψτε έγγραφα που δεν είναι 
απαραίτητα ή ξαναστείλτε αφού 
ελευθερωθεί περισσότερη µνήµη. 
Εάν η εργασία είναι µεγάλη 
µπορείτε επίσης να τη µοιράσετε 
σε περισσότερες από µία 
αποστολές.

No Answer Η αποµακρυσµένη συσκευή δεν 
απάντησε σε καµία από όλες τις 
προσπάθειες επανάκλησης.

Ξαναδοκιµάστε να στείλετε το φαξ. 
Βεβαιωθείτε ότι η αποµακρυσµένη 
συσκευή λειτουργεί σωστά.

Not Assigned Ο κωδικός ταχείας κλήσης που 
επιχειρήσατε να χρησιµοποιήσετε 
δεν αντιστοιχεί σε κάποιον αριθµό 
τηλεφώνου.

Καλέστε τον αριθµό χειροκίνητα 
από το αριθµητικό πληκτρολόγιο ή 
αντιστοιχίστε τον αριθµό σε ένα 
κωδικό ταχείας κλήσης.

Polling Error Χρησιµοποιήσατε λάθος κωδικό 
τηλεπαραλαβής κατά τη ρύθµιση 
για τηλεπαραλαβή από άλλη 
συσκευή φαξ.

Εισάγετε το σωστό κωδικό 
τηλεπαραλαβής.

Η αποµακρυσµένη συσκευή φαξ 
στην οποία θέλετε να κάνετε 
τηλεπαραλαβή δεν είναι σε θέση 
να απαντήσει στο αίτηµά σας.

Ο χειριστής της αποµακρυσµένης 
συσκευής θα πρέπει να γνωρίζει 
εκ των προτέρων ότι κάνετε 
τηλεπαραλαβή και να τοποθετήσει 
στη συσκευή φαξ το πρωτότυπο 
έγγραφο.

Line Busy Η αποµακρυσµένη συσκευή φαξ 
δεν απάντησε.

Ξαναδοκιµάστε να στείλετε το φαξ.

Ένδειξη Σηµασία Λύση
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Επίλυση Προβληµάτων
Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει ορισµένες καταστάσεις που 
ενδέχεται να προκύψουν, καθώς και τις προτεινόµενες λύσεις. 
Ακολουθήστε τις προτεινόµενες λύσεις, µέχρι να διορθωθεί το 
πρόβληµα. Αν το πρόβληµα παραµένει, καλέστε την τεχνική 
υποστήριξη.

Χάρτης Επίλυσης Προβληµάτων Φωτοαντιγραφικού

Κατάσταση Προτεινόµενη Λύση

∆εν ενεργοποιείται η οθόνη Βεβαιωθείτε ότι το µηχάνηµα είναι συνδεδεµένο 
σε κάποια πρίζα και ότι η πρίζα αυτή 
ρευµατοδοτείται.

Τα αντίγραφα είναι πολύ 
ανοιχτά ή πολύ σκούρα

Αν το πρωτότυπο είναι ανοιχτό, χρησιµοποιήστε 
το κουµπί Ανοιχτό/Σκούρο για σκουρύνετε το 
φόντο των αντιγράφων.
Αν το πρωτότυπο είναι σκούρο, 
χρησιµοποιήστε το κουµπί Ανοιχτό/Σκούρο για 
πιο ανοιχτόχρωµο φόντο των αντιγράφων.

Μουντζούρες, γραµµές, 
σηµάδια ή λεκέδες στα 
αντίγραφα

Αν τα ελαττώµατα βρίσκονται στο πρωτότυπο, 
πατήστε το κουµπί Ανοιχτό/Σκούρο για πιο 
ανοιχτόχρωµο φόντο των αντιγράφων.
Αν το πρωτότυπο δεν έχει τέτοια ελαττώµατα, 
καθαρίστε το τζάµι αντιγραφής και την κάτω 
πλευρά του καλύµµατος πρωτοτύπων.

Το είδωλο στο αντίγραφο 
είναι παραµορφωµένο

Βεβαιωθείτε ότι το πρωτότυπο έχει τοποθετηθεί 
σωστά στο τζάµι αντιγραφής.
Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί αντιγραφής έχει 
τοποθετηθεί σωστά.

Κενά αντίγραφα Βεβαιωθείτε ότι το πρωτότυπο είναι 
τοποθετηµένο στο τζάµι µε την όψη προς τα 
κάτω ή στον ADF µε την όψη προς τα πάνω.
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Το είδωλο στο αντίγραφο 
σβήνει εύκολα

Αντικαταστήστε το χαρτί στην κασέτα χαρτιού µε 
χαρτί από νέο πακέτο.
Σε περιοχές µε πολλή υγρασία µην αφήνετε το 
χαρτί µέσα στο µηχάνηµα για παρατεταµένες 
χρονικές περιόδους.

Συχνές εµπλοκές χαρτιού 
αντιγραφής

Αερίστε τη δεσµίδα χαρτιού και γυρίστε την από 
την άλλη πλευρά µέσα στην κασέτα. 
Αντικαταστήστε το χαρτί στην κασέτα χαρτιού µε 
καινούριο. Ελέγξτε/ ρυθµίστε τους οδηγούς 
χαρτιού.
Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί έχει το σωστό βάρος 
80 g/m2 (20 lb), συνιστάται χαρτί bond.
Ελέγξτε αν υπάρχει χαρτί αντιγραφής ή 
κοµµάτια χαρτιού αντιγραφής στο µηχάνηµα 
µετά την αποκατάσταση εµπλοκής.

Το επίπεδο του γραφίτη είναι 
χαµηλότερο από το 
αναµενόµενο και στην οθόνη 
εµφανίζεται το µήνυµα 
"TONER LOW"

Πρέπει να προσθέσετε γραφίτη στην κασέτα. 
Αφαιρέστε την κασέτα γραφίτη. Ανακινήστε την 
κασέτα γραφίτη και χτυπήστε την ελαφρά στο 
πάνω µέρος της κρατώντας την πάνω από ένα 
δοχείο απορριµάτων. Προσέξτε να µην αγγίξετε 
τον εκτεθειµένο γραφίτη στην αριστερή πλευρά 
της κασέτας.

Λιγότερα αντίγραφα από την 
Κασέτα Γραφίτη σε σχέση µε 
τα αναµενόµενα

Τα πρωτότυπα περιέχουν εικόνες, σχήµατα ή 
έντονες γραµµές. Τα πρωτότυπα είναι φόρµες, 
ενηµερωτικά δελτία, βιβλία κτλ. Το µηχάνηµα 
ενεργοποιείται και απενεργοποιείται συχνά. Το 
κάλυµµα πρωτοτύπων παραµένει ανοιχτό κατά 
την παραγωγή αντιγράφων.

Κατάσταση Προτεινόµενη Λύση
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Χάρτης Επίλυσης Προβληµάτων Εκτύπωσης

Πρόβληµα Πιθανή Αιτία Προτεινόµενη Λύση

Το µηχάνηµά σας δεν 
εκτυπώνει

Το καλώδιο 
παράλληλης σύνδεσης 
IEEE-1284 ή το 
καλώδιο USB δεν έχει 
συνδεθεί κατάλληλα.

Ελέγξτε την σύνδεση των καλωδίων.

Το καλώδιο 
παράλληλης σύνδεσης  
IEEE-1284 ή το 
καλώδιο USB είναι 
ελαττωµατικό.

∆οκιµάστε το καλώδιο σε έναν 
υπολογιστή και έναν εκτυπωτή που 
λειτουργούν. Αν και πάλι δεν είναι 
δυνατή η εκτύπωση, αντικαταστήστε το 
καλώδιο.

Η ρύθµιση θύρας είναι 
εσφαλµένη.

Ελέγξτε τις ρυθµίσεις του εκτυπωτή 
στον Πίνακα Ελέγχου των Windows, 
προκειµένου να βεβαιωθείτε ότι η 
εργασία εκτύπωσης αποστέλλεται στη 
σωστή θύρα. (Για παράδειγµα: LPT1.)

∆εν έχουν 
εγκατασταθεί σωστά οι 
κασέτες του γραφίτη 
και του κυλίνδρου.

Βεβαιωθείτε ότι έχουν εγκατασταθεί 
σωστά οι κασέτες του γραφίτη και του 
κυλίνδρου.

Το πρόγραµµα 
οδήγησης του 
εκτυπωτή ενδέχεται να 
µην έχει εγκατασταθεί 
σωστά.

Εκτελέστε επανεγκατάσταση του 
λογισµικού.

Οι προδιαγραφές του 
καλωδίου της 
παράλληλης θύρας 
ενδέχεται να µην είναι 
οι σωστές.

Χρησιµοποιήστε το καλώδιο 
παράλληλης θύρας IEEE-1284, το 
οποίο παρέχεται µαζί µε το µηχάνηµα ή 
αντικαταστήστε το µε ένα καλώδιο 
συµβατό µε το IEEE-1284.
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Η µισή σελίδα είναι 
κενή.

Η διαµόρφωση σελίδας 
είναι εξαιρετικά 
πολύπλοκη.

Μειώστε την ανάλυση από 600 dpi σε 
300 dpi. Εγκαταστήστε περισσότερη 
µνήµη RAM στον υπολογιστή.

Ο προσανατολισµός 
της σελίδας µπορεί να 
είναι εσφαλµένος.

Αλλάξτε τον προσανατολισµό της 
σελίδας στο πλαίσιο διαλόγου 
ρυθµίσεων του εκτυπωτή.

Η εκτύπωση είναι 
πολύ αργή

Η παράλληλη θύρα του 
υπολογιστή µπορεί να 
µην έχει ρυθµιστεί για 
επικοινωνίες υψηλής 
ταχύτητας.

Αν ο υπολογιστής διαθέτει παράλληλη 
θύρα ECP, ενεργοποιήστε αυτόν τον 
τρόπο λειτουργίας. Ανατρέξτε στην 
ενότητα Ενεργοποίηση Επικοινωνίας 
Υψηλής Ταχύτητας µε τον Εκτυπωτή 
στο εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή 
σας.

Αν χρησιµοποιείτε 
Windows 95, η ρύθµιση 
ιεράρχησης εργασιών 
(spool settings) µπορεί 
να είναι εσφαλµένη.

Στο µενού Έναρξη επιλέξτε Ρυθµίσεις 
και µετά Εκτυπωτές. Κάντε δεξί κλικ στο 
εικονίδιο του µηχανήµατός σας. 
Επιλέξτε Ιδιότητες και µετά Ιεράρχηση 
Εργασιών στην καρτέλα Λεπτοµέρειες. 
Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθµιση από 
τις διαθέσιµες επιλογές.

Ο υπολογιστής µπορεί 
να µην έχει αρκετή 
µνήµη RAM.

Εγκαταστήστε περισσότερη µνήµη 
RAM στον υπολογιστή σας.

Η εργασία εκτύπωσης 
είναι πολύ µεγάλη.

Μειώστε την ανάλυση από 600 dpi σε 
300 dpi.

Ακανόνιστα αχνά 
εκτυπωµένα τµήµατα

Υπάρχει πρόβληµα µε 
την ποιότητα του 
χαρτιού.

Χρησιµοποιείτε µόνον χαρτί που πληροί 
τις προδιαγραφές του µηχανήµατος.

Ενδέχεται να έχει γίνει 
άνιση κατανοµή του 
γραφίτη.

Αφαιρέστε την κασέτα του γραφίτη και 
ανακινήστε την µαλακά ώστε να γίνει 
ανακατανοµή του γραφίτη στο 
εσωτερικό της. Τοποθετήστε τότε την 
κασέτα γραφίτη ξανά στη θέση της.

Πρόβληµα Πιθανή Αιτία Προτεινόµενη Λύση
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Μαύροι λεκέδες Υπάρχει πρόβληµα µε 
την ποιότητα του 
χαρτιού.

Χρησιµοποιείτε µόνον χαρτί που πληροί 
τις προδιαγραφές του µηχανήµατος 
σας.

Κενά χαρακτήρων Το χαρτί ενδέχεται να 
είναι πολύ ξηρό.

∆οκιµάστε να εκτυπώσετε σε 
διαφορετική δεσµίδα χαρτιού.

∆ιάχυση στο φόντο Το χαρτί ενδέχεται να 
είναι νοτισµένο.

∆οκιµάστε να εκτυπώσετε σε 
διαφορετική δεσµίδα χαρτιού. Μην 
ανοίγετε συσκευασίες χαρτιού παρά 
µόνο όταν χρειάζεται, έτσι ώστε το χαρτί 
να µην απορροφά µεγάλη ποσότητα 
υγρασίας από τον αέρα.

Εκτύπωση σε 
ανώµαλες επιφάνειες.

Αν εκτυπώνετε σε φακέλους, αλλάξτε τη 
διαµόρφωση εκτύπωσης για να 
αποφύγετε την εκτύπωση στα σηµεία 
ένωσης ή στην ανάποδη πλευρά.

Απουσία 
χαρακτήρων

Το χαρτί ενδέχεται να 
είναι νοτισµένο.

∆οκιµάστε να εκτυπώσετε σε 
διαφορετική δεσµίδα χαρτιού. Μην 
ανοίγετε συσκευασίες χαρτιού παρά 
µόνο όταν χρειάζεται, έτσι ώστε το χαρτί 
να µην απορροφά µεγάλη ποσότητα 
υγρασίας από τον αέρα.

Η πίσω πλευρά του 
αντιγράφου είναι 
λερωµένη

Ενδέχεται να είναι 
βρώµικος ο κύλινδρος 
µεταφοράς.

Εκτυπώστε µερικές κενές σελίδες για να 
καθαρίσετε τον κύλινδρο µεταφοράς.

Εσφαλµένη 
γραµµατοσειρά

Ενδέχεται να είναι 
απενεργοποιηµένες οι 
γραµµατοσειρές 
TrueType.

Χρησιµοποιήστε το σχετικό πλαίσιο 
διαλόγου στον Πίνακα Ελέγχου για να 
ενεργοποιήσετε τις γραµµατοσειρές 
TrueType.

Αχνά γραφικά Το επίπεδο του 
γραφίτη ενδέχεται να 
είναι χαµηλό.

Αφαιρέστε την κασέτα του γραφίτη και 
ανακινήστε την µαλακά ώστε να γίνει 
ανακατανοµή του γραφίτη στο 
εσωτερικό της. Τοποθετήστε τότε την 
κασέτα γραφίτη ξανά στη θέση της.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ανταλλακτική 
κασέτα γραφίτη.

Πρόβληµα Πιθανή Αιτία Προτεινόµενη Λύση
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Χάρτης Επίλυσης Προβληµάτων Φαξ

Πρόβληµα Προτεινόµενη Λύση

Τα πρωτότυπα 
τροφοδοτούνται διαγώνια

Βεβαιωθείτε ότι οι Οδηγοί Τροφοδοσίας έχουν 
προσαρµοστεί στο πλάτος του πρωτοτύπου που 
αποστέλλετε.
Ελέγξτε αν το πρωτότυπο είναι συµβατό µε τις 
προδιαγραφές του µηχανήµατος.

Το πρωτότυπο δεν 
εκτυπώνεται στο χαρτί της 
αποµακρυσµένης συσκευή 
ΦΑΞ, παρόλο που η 
αποστολή πραγµατοποιείται

Βεβαιωθείτε ότι τα πρωτότυπα τοποθετήθηκαν στον 
τροφοδότη εγγράφων µε την όψη προς τα πάνω ή στο 
τζάµι αντιγραφής µε την όψη προς τα κάτω.

∆εν αποστέλλονται 
πρωτότυπα, παρόλο που οι 
λειτουργίες διεξάγονται 
κανονικά

Ελέγξτε αν η αποµακρυσµένη συσκευή ΦΑΞ είναι 
συµβατή µε το µηχάνηµά σας. Το µηχάνηµα αυτό 
υποστηρίζει επικοινωνίες G3, αλλά όχι G4.

∆εν µπορεί να γίνει λήψη 
µετάδοσης, ακόµη κι αν 
πατηθεί το [Έναρξη]

Περιµένετε πρώτα να ηχήσει το κουδούνι και µετά 
σηκώστε το ακουστικό.
Μην κατεβάζετε το ακουστικό πριν πατήσετε [Έναρξη]. 
Όταν απαντάτε σε µια κλήση µε το ακουστικό για να 
λάβετε ένα φαξ, µην κατεβάζετε το ακουστικό πριν 
πατήσετε [Έναρξη] και πριν ακούσετε την τηλεφωνική 
γραµµή να συνδέεται µε τη συσκευή.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του τηλεφώνου δεν έχει 
αποσυνδεθεί.
Βεβαιωθείτε ότι καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει 
αποσυνδεθεί από την πρίζα.
Ρωτήστε αυτόν που προσπαθεί να σας στείλει το 
πρωτότυπο αν η αποµακρυσµένη συσκευή φαξ έχει 
προβλήµατα.

Το χαρτί δεν έχει εξέλθει Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χαρτί στη συσκευή.
Ελέγξτε αν έχει σηµειωθεί εµπλοκή χαρτιού.
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Το πρωτότυπο που 
παραλήφθηκε είναι σκούρο 
και δυσανάγνωστο ή έχουν 
εκτυπωθεί πάνω του µαύρες 
λωρίδες

Ρωτήστε αυτόν που σας έστειλε το έντυπο, αν το 
πρωτότυπο είναι καθαρό.
Ρωτήστε αυτόν που σας έστειλε το έντυπο αν το 
πρόβληµα οφείλεται σε βλάβη ή σφάλµα χειρισµού στην 
αποµακρυσµένη συσκευή ΦΑΞ. Για παράδειγµα, αν το 
τζάµι αντιγραφής ή ο λαµπτήρας σάρωσης είναι 
βρώµικα.
Αν το πρόβληµα εµφανίζεται ακόµη και όταν εκτυπώνετε 
αντίγραφα στο µηχάνηµά σας, καθαρίστε τον κύλινδρο 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της σελίδας 7-11.

Το χαρτί έχει εξέλθει αλλά δεν 
έχει εκτυπωθεί

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός γραφίτης.
Ρωτήστε αυτόν που σας έστειλε το φαξ αν το 
πρωτότυπο τοποθετήθηκε σωστά κατά τη σάρωση στην 
αποµακρυσµένη συσκευή φαξ.

Πρόβληµα Προτεινόµενη Λύση
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Επαναφορά των ρυθµίσεων του Μηχανήµατος

Αν αντιµετωπίζετε προβλήµατα ή το µηχάνηµα κολλάει, 
ενδέχεται να είναι απαραίτητη η επαναφορά ρυθµίσεων του 
µηχανήµατος. Για την επαναφορά των ρυθµίσεων και την 
επανεκκίνηση του µηχανήµατος ακολουθήστε τις παρακάτω 
οδηγίες:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ακολουθία προγραµµατισµού πρέπει να 
εκτελεστεί µέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο.

� Πιέστε το πλήκτρο [Καθαρισµός / Ολικός Καθαρισµός 
Οθόνης].

� Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης  .

� Πιέστε πάλι το πλήκτρο [Καθαρισµός / Ολικός Καθαρισµός 
Οθόνης].

� Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης .
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9 Ρυθµίσεις Συστήµατος

Υπάρχουν διάφορες ρυθµίσεις του συστήµατος οι οποίες 
πρέπει να πραγµατοποιηθούν πριν από τη χρήση του 
WorkCentre Pro 412. Στη διάθεσή σας βρίσκεται επίσης και το 
ControlCentre 5.0 για την ρύθµιση του µηχανήµατός σας από 
τον υπολογιστή ή το σταθµό εργασίας σας.
Συµπεριλαµβάνονται τα παρακάτω θέµατα:

- Ρυθµίσεις Συστήµατος

- Ρύθµιση Έντασης Ηχείου

- Ρυθµίσεις Στοιχείων Συστήµατος

- Αναφορές

- Καθαρισµός Μνήµης

- ControlCentre 5.0
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Ρυθµίσεις Συστήµατος
Από το µενού System Setup µπορείτε να τροποποιήσετε 
διάφορες ρυθµίσεις του µηχανήµατος.

Επιλογές Ρυθµίσεων του Συστήµατος

Επιλογή Περιγραφή

Receive Mode 
(Κατάσταση Λήψης)

Το µηχάνηµά σας είναι ρυθµισµένο για αυτόµατη λήψη φαξ. 
Υπάρχουν ωστόσο και άλλες καταστάσεις λήψης:
TEL: Στην κατάσταση TEL, η αυτόµατη απάντηση και λήψη φαξ 
είναι απενεργοποιηµένη. Για να παραλάβετε ένα φαξ 
χειροκίνητα, σηκώστε το ακουστικό του εξωτερικού τηλεφώνου ή 
πιέστε Χειροκίνητη Κλήση για να αποδεχτείτε την κλήση. 
Μπορείτε να ακούσετε φωνή ή το διακριτικό ήχο φαξ από την 
αποµακρυσµένη συσκευή. Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο 
[Έναρξη] και κατεβάστε το ακουστικό.
FAX: Το µηχάνηµα απαντά στις εισερχόµενες κλήσεις και 
µεταβαίνει αµέσως σε κατάσταση λήψης φαξ. 
TEL/FAX: Το µηχάνηµα απαντά στις εισερχόµενες κλήσεις.  
Αν δεν εντοπιστεί σήµα φαξ, ηχεί από το µηχάνηµα ένας ήχος 
κλήσης για να επισηµάνει ότι πρόκειται για φωνητική κλήση.  
Για να απαντήσετε στην κλήση, πιέστε [Έναρξη] στον πίνακα 
ελέγχου, και σηκώστε το ακουστικό. Εάν δε σηκώσει κανείς το 
ακουστικό ενόσω ακούγεται ο ήχος κλήσης, το µηχάνηµα θα 
επιστρέψει στην κατάσταση αυτόµατης λήψης φαξ.
ANS/FAX: Χρησιµοποιήστε την κατάσταση αυτή εάν έχετε 
συνδέσει τηλεφωνητή στο Xerox WorkCentre Pro 412. Εάν το 
µηχάνηµα εντοπίσει σήµα φαξ, αυτόµατα γυρίζει σε κατάσταση 
FAX.

Prefix Dial Fax No. 
(Πρόθεµα Αριθµών 
Κλήσεως Fax)

Μπορείτε να ορίσετε έως και 5-ψήφιο πρόθεµα αριθµών κλήσης. 
Το πρόθεµα αυτό θα καλείται αυτόµατα πριν από κάθε αριθµό 
αυτόµατης κλήσης. Η λειτουργία αυτή χρησιµεύει για την 
πρόσβαση σε PABX exchange.
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Ringer Volume (Ένταση 
Κωδωνισµού)

Μπορείτε να ρυθµίσετε την επιθυµητή ένταση κωδωνισµού. 
Μπορείτε να επιλέξετε µεταξύ 10 επιπέδων. Θα ακούσετε την 
επιλεγµένη ένταση και στην οθόνη θα εµφανιστεί το επίπεδο.  
Αν το ρυθµίσετε τέρµα αριστερά, το κουδούνι θα 
απενεργοποιηθεί. Το µηχάνηµα θα εξακολουθήσει να λειτουργεί 
κανονικά ακόµη και µε το κουδούνι απενεργοποιηµένο.

Alarm Sound 
(Προειδοποιητικός 
Ήχος)

Αν η επιλογή αυτή είναι ρυθµισµένη στο ΟΝ, ο προειδοποιητικός 
ήχος θα ακούγεται κάθε φορά που παρουσιάζεται κάποιο 
σφάλµα ή διακόπτεται η επικοινωνία του φαξ.

Key Sound (Ήχος 
Πλήκτρων)

Αν η επιλογή αυτή είναι ρυθµισµένη στο ΟΝ, θα ακούγεται ένας 
διακριτικός ήχος κάθε φορά που πιέζετε κάποιο πλήκτρο.

Speaker Control 
(Ρύθµιση Ηχείου)

Μπορείτε να ρυθµίσετε το ηχείο στις θέσεις ON, OFF ή COM.  
Αν επιλέξετε τη θέση COM, το ηχείο παραµένει ενεργοποιηµένο 
µέχρι να απαντήσει η αποµακρυσµένη συσκευή.

Select Language 
(Επιλογή Γλώσσας)

Μπορείτε να επιλέξετε ποια γλώσσα θα εµφανίζεται στην οθόνη 
LCD. Οι διαθέσιµες επιλογές είναι Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, 
Πορτογαλικά, Γερµανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, ∆ανέζικα, 
Σουηδικά, Φιλανδικά και Νορβηγικά.

Select Country (Επιλογή 
Χώρας)

Με τη ρύθµιση της επιλογής 'SELECT COUNTRY' εφαρµόζονται 
αυτόµατα οι σωστές ρυθµίσεις επικοινωνίας µέσω φαξ για το 
αντίστοιχο σύστηµα PSTN που ισχύει σε κάθε χώρα. Οι 
διαθέσιµες επιλογές είναι Αυστρία, ∆ανία, Φιλανδία, Γερµανία, 
Ελλάδα, Ελβετία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Σουηδία, 
Βέλγιο, Πορτογαλία, Ισπανία, Βρετανία, Γαλλία και Ιρλανδία.

Toner Save 
(Εξοικονόµηση Γραφίτη)

Αν η επιλογή αυτή είναι ρυθµισµένη στο ΟΝ, γίνεται οικονοµία 
στη χρήση του γραφίτη. 

USB Mode (Ρύθµιση 
USB)

Οι επιλογές της ρύθµισης USB είναι FAST (γρήγορη) και SLOW 
(αργή). Η FAST είναι η προεπιλεγµένη ρύθµιση. Με την 
προεπιλεγµένη ρύθµιση ενδέχεται να παρουσιαστούν 
προβλήµατα επικοινωνίας µε ορισµένους υπολογιστές. Αν 
συµβαίνει αυτό, επιλέξτε τη ρύθµιση SLOW για να έχετε 
καλύτερα αποτελέσµατα.

Επιλογή Περιγραφή
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Fax Duplex (Φαξ 2 
Όψεων)

Με την η επιλογή αυτή ενεργοποιηµένη, µπορείτε εκτυπώνετε τα 
φαξ και στις δύο όψεις των φύλλων. Μπορείτε να επιλέξετε 
LONG EDGE (µεγάλη πλευρά) ή SHORT EDGE (µικρή πλευρά) 
ανάλογα µε τον επιθυµητό προσανατολισµό βιβλιοδεσίας. 
Η ρύθµιση στο OFF απενεργοποιεί αυτή τη λειτουργία.

Image Quality (Ποιότητα 
Εικόνας)

Χρησιµοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ρυθµίσετε τη 
συνολική ποιότητα εικόνας για το µηχάνηµά σας ανάλογα µε τα 
πρωτότυπα που αντιγράφονται. Χρησιµοποιήστε την επιλογή 
NORMAL, αν το µηχάνηµα χρησιµοποιείται για όλα τα είδη 
πρωτοτύπων, επιλέξτε TEXT εάν αντιγράφονται κυρίως 
έγγραφα που περιέχουν λεπτές γραµµές ή κείµενο, ή IMAGE, αν 
το µηχάνηµα χρησιµοποιείται για την αντιγραφή εγγράφων που 
περιέχουν σκιάσεις ή χρώµα.

Επιλογή Περιγραφή
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Τροποποίηση των Επιλογών Ρύθµισης του Συστήµατος

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να εµφανίσετε ή να 
τροποποιήσετε τις προεπιλεγµένες Ρυθµίσεις του Συστήµατος.

� Πιέστε το [Μενού / Έξοδος] στον πίνακα ελέγχου.

� Πιέστε  ή , ώσπου να εµφανιστεί η ένδειξη 'SYSTEM 
SETUP' και έπειτα πιέστε [Επιλογή].

� Πιέστε  ή  για να µεταβείτε µεταξύ των διαθέσιµων 
επιλογών.

� Για να εµφανίσετε ή να τροποποιήσετε τις τρέχουσες 
ρυθµίσεις των προεπιλογών του συστήµατος, επιλέξτε µια 
λειτουργία και στη συνέχεια πιέστε  [Επιλογή].

Η προκαθορισµένη ρύθµιση για την επιλογή σας θα 
εµφανιστεί στην κάτω γραµµή της οθόνης.

� Πιέστε  ή  για να εµφανιστούν οι επιλογές ρύθµισης 
για τη λειτουργία που επιλέξατε. 

� Πιέστε [Επιλογή] για να αποθηκεύσετε την επιλογή σας. 
Εµφανίζεται η επόµενη επιλογή Ρυθµίσεων του 
Συστήµατος. 

� Επαναλάβετε τη διαδικασία για να συνεχίσετε την 
τροποποίηση των ρυθµίσεων.

� Πιέστε [Μενού / Έξοδος] για να εξέλθετε και να επιστρέψετε 
στο προηγούµενο επίπεδο µενού. Για να επιστρέψετε στην 
Κατάσταση Αναµονής, πιέστε [Τερµατισµός].
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Ρύθµιση Έντασης Ηχείου
Για τη ρύθµιση της έντασης του ηχείου ακολουθήστε τις 
παρακάτω οδηγίες:

� Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη εµφανίζεται η ηµεροµηνία και 
ώρα (κατάσταση Αναµονής Φαξ).

Εάν δεν εµφανίζονται, πιέστε το πλήκτρο [Αντιγραφή / Φαξ / 
Σάρωση], ώσπου να εµφανιστεί η ένδειξη FAX, και πιέστε το 
πλήκτρο [Επιλογή].

� Πιέστε [Χειροκίνητη Κλήση]. Θα ακούσετε έναν ήχο κλήσης.

� Πιέστε  ή  επανειληµµένα, ώσπου να επιλέξετε την 
επιθυµητή ένταση. Στην οθόνη εµφανίζεται το επιλεγµένο 
επίπεδο έντασης.

� Πιέστε [Τερµατισµός] για να αποθηκεύσετε τη ρύθµιση και 
να επιστρέψετε σε κατάσταση Αναµονής.
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Ρυθµίσεις Στοιχείων Συστήµατος

Το µηχάνηµά σας έχει διάφορες επιλογές στοιχείων 
συστήµατος που µπορούν να προσαρµοστούν στις ανάγκες 
του χρήστη. Οι επιλογές αυτές προκαθορίζονται στο 
εργοστάσιο, αλλά µπορεί να χρειαστεί να τις αλλάξετε. Για να 
δείτε τις τρέχουσες ρυθµίσεις του συστήµατός σας, εκτυπώστε 
τον Κατάλογο Στοιχείων Συστήµατος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδέχεται ορισµένες Ρυθµίσεις Στοιχείων 
Συστήµατος να υφίστανται περιορισµούς, λόγω της τοπικής 
νοµοθεσίας κάθε χώρας.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την 
εκτύπωση του καταλόγου Στοιχείων Συστήµατος, ανατρέξτε 
στην ενότητα "Εκτύπωση Αναφορών" στη σελίδα 9-12.

Επιλογές Στοιχείων Συστήµατος

Επιλογή Περιγραφή

Paper Size (Μέγεθος 
Χαρτιού)

Χρησιµοποιήστε το για να ρυθµίσετε το προκαθορισµένο 
µέγεθος χαρτιού για την κασέτα και το δίσκο bypass � Letter, A4, 
ή Legal (216 x 356 χλστ. / 8,5 x 14 ίντσες)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το χαρτί που τροφοδοτείτε στο δίσκο bypass 
είναι µικρότερο από A4/Letter, η ρύθµιση θα πρέπει να 
παραµείνει στο µέγεθος A4, Letter ή Legal.

Message Conf. 
(Επιβεβαίωση 
Αποστολής)

Χρησιµοποιήστε το για ενεργοποιήσετε την δηµιουργία 
αναφοράς που θα δείχνει αν η αποστολή ήταν επιτυχής, πόσες 
σελίδες στάλθηκαν και άλλες πρόσθετες πληροφορίες. Οι 
διαθέσιµες επιλογές είναι ON, OFF ή ERR. Στη ρύθµιση ERR η 
αναφορά εκτυπώνεται µόνο αν κάποια αποστολή δεν ήταν 
επιτυχής.

Auto Journal (Αυτόµατη 
Αρχειοθέτηση)

Χρησιµοποιήστε το για να ενεργοποιήσετε τη δηµιουργία 
αναφοράς µε λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τις 
πρόσφατες 40 εργασίες επικοινωνίας, µε τις αντίστοιχες 
ηµεροµηνίες και ώρες. Οι διαθέσιµες επιλογές είναι ON ή OFF.
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Receive Code (Κωδικός 
Λήψης)

Η επιλογή Rcv Code σας επιτρέπει να ξεκινήσετε τη λήψη ενός 
φαξ από τηλέφωνο επέκτασης το οποίο είναι συνδεδεµένο στην 
υποδοχή EXT του WorkCentre Pro 412. Αν σηκώσετε το 
ακουστικό του τηλεφώνου αυτού και ακούσετε ήχο φαξ, 
πληκτρολογήστε τον κωδικό λήψης και πιέστε το Έναρξη.  
Η εργοστασιακή προεπιλογή για τον Κωδικό Λήψης είναι * 9 *. 
Οι ρυθµίσεις κυµαίνονται από 0 έως 9.

Power Save 
(Εξοικονόµηση 
Ενέργειας)

Το στοιχείο του µενού για την εξοικονόµηση ενέργειας σας 
επιτρέπει να µειώσετε την κατανάλωση ενέργειας, όσο το 
µηχάνηµα παραµένει ανενεργό.
Επιλέξτε ON για ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή. Η οθόνη 
σας προτρέπει να επιλέξετε το χρονικό διάστηµα αναµονής του 
µηχανήµατος µετά την εκτύπωση µιας εργασίας πριν αυτό 
µεταβεί σε κατάσταση µειωµένης κατανάλωσης ενέργειας.
Επιλέξτε OFF για απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. 
∆ιατηρεί το µηχάνηµα σε ετοιµότητα εκτύπωσης µε ελάχιστο 
χρόνο προθέρµανσης.

ECM Mode (Ρύθµιση 
ECM)

Η Λειτουργία ∆ιόρθωσης Σφαλµάτων αντισταθµίζει την κακή 
ποιότητα της γραµµής. Οι διαθέσιµες επιλογές είναι ON ή OFF. 
Σε περίπτωση που η ποιότητα γραµµής είναι κακή, ενδέχεται να 
αυξηθεί ο χρόνος αποστολής εάν είναι ενεργοποιηµένη η 
λειτουργία ECM.

RX Reduction 
(Σµίκρυνση Λήψης)

Κατά τη λήψης ενός εγγράφου του ίδιου ή µεγαλύτερου µήκους 
από το χαρτί που είναι τοποθετηµένο στο µηχάνηµά σας, το 
µηχάνηµα µπορεί να µειώσει το µέγεθος του εγγράφου ώστε να 
προσαρµοστεί στο µέγεθος του χαρτιού που υπάρχει στο 
WorkCentre Pro 412. Χρησιµοποιήστε αυτή τη λειτουργία αν 
θέλετε να σµικρύνετε αυτόµατα µια εισερχόµενη σελίδα. Αν το 
WorkCentre Pro 412 δεν µπορεί να σµικρύνει το έγγραφο για να 
το προσαρµόσει σε µία σελίδα, το έγγραφο διαιρείται και 
εκτυπώνεται στο κανονικό του µέγεθος σε δύο ή περισσότερες 
σελίδες. Αν είναι ενεργοποιηµένη η Οριζόντια Μείωση, το 
µηχάνηµα σµικραίνει το εισερχόµενο έγγραφο µόνο κατά µήκος 
του κάθετου άξονα.

Επιλογή Περιγραφή
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Discard Size (Αποκοπή 
Μεγέθους)

Κατά τη λήψη εγγράφου του ίδιου ή µεγαλύτερου µήκους από το 
χαρτί που είναι τοποθετηµένο στο µηχάνηµά σας, µπορείτε να 
ρυθµίσετε τη συσκευή φαξ να αποκόπτει το περίσσιο τµήµα του 
κάτω µέρους της σελίδας. Αν η σελίδα που παραλαµβάνεται 
βρίσκεται εκτός του περιθωρίου που έχετε ρυθµίσει, θα 
εκτυπωθεί σε δύο φύλλα χαρτιού στο κανονικό της µέγεθος.
Αν το έγγραφο βρίσκεται εντός του περιθωρίου και η λειτουργία 
Αυτόµατης Σµίκρυνσης είναι ενεργοποιηµένη, δε θα σµικρυνθεί 
στο απαραίτητο µέγεθος (δεν γίνεται αποκοπή.) Αν η λειτουργία 
Αυτόµατης Σµίκρυνσης είναι απενεργοποιηµένη ή δε 
λειτουργήσει, τα στοιχεία που βρίσκονται στο περιθώριο θα 
αποκοπούν. Οι διαθέσιµες ρυθµίσεις κυµαίνονται από 0 έως 30 
χλστ.

Redial Interval (Παύση 
Μεταξύ Επανακλήσεων)

Το WorkCentre Pro 412 µπορεί να επαναλαµβάνει αυτόµατα µια 
κλήση, αν η αποµακρυσµένη συσκευή φαξ ήταν κατειληµµένη. 
Μπορείτε να ορίσετε παύση 1 έως 15 λεπτών µεταξύ των 
επανακλήσεων.

Redials (Επανακλήσεις) Καθορίζει τον αριθµό των προσπαθειών επανάκλησης (από 0 
έως 9) που θα επιχειρεί το WorkCentre Pro 412.

Answer On Rings 
(Αριθµός Κωδωνισµών)

Καθορίζει τον αριθµό των κωδωνισµών (1 � 7) πριν το 
WorkCentre Pro 412 απαντήσει σε µια εισερχόµενη κλήση.

Send From Memory 
(Αποστολή από τη 
Μνήµη)

Όταν είναι ενεργοποιηµένη η επιλογή αυτή, όλα τα έγγραφα που 
αποστέλλονται σε φαξ σαρώνονται και αποθηκεύονται αυτόµατα 
στη µνήµη. ∆εν είναι απαραίτητο να περιµένετε µέχρι να 
αποσταλούν τα έγγραφα που βρίσκονται στον Αυτόµατο 
Τροφοδότη Εγγράφων για να στείλετε ή να αποθηκεύσετε άλλες 
εργασίες φαξ.

Local ID (Σήµανση 
Λήψης)

Όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιηµένη, το 
WorkCentre Pro 412 εκτυπώνει αυτόµατα τον αριθµό σελίδας 
και την ηµεροµηνία και την ώρα λήψης στο κάτω µέρος του 
εγγράφου που λήφθηκε.

Clock Mode (Εµφάνιση 
Ρολογιού)

Μπορείτε να ρυθµίσετε το µηχάνηµά σας να εµφανίζει την ώρα 
χρησιµοποιώντας είτε 12 είτε 24 ώρες.

Επιλογή Περιγραφή
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Ρύθµιση Επιλογών Στοιχείων Συστήµατος
Χρησιµοποιήστε τις παρακάτω οδηγίες για να κάνετε τις 
επιθυµητές ρυθµίσεις στις επιλογές Στοιχείων του Συστήµατος:

� Πιέστε [Μενού / Έξοδος] στον πίνακα ελέγχου. Στην οθόνη 
εµφανίζεται το πρώτο µενού: SYSTEM DATA.

Στην κάτω γραµµή της οθόνης εµφανίζεται το πρώτο µενού 
επιλογών στοιχείων συστήµατος 'PAPER SIZE' (µέγεθος 
χαρτιού).

� Μεταβείτε µεταξύ των επιλογών, πιέζοντας  ή  
επανειληµµένα.

� Όταν η επιθυµητή επιλογή εµφανιστεί στην οθόνη, πιέστε 
[Επιλογή].

� Επιλέξτε την επιθυµητή ρύθµιση, πιέζοντας  ή  
επανειληµµένα.

� Όταν εµφανιστεί η ζητούµενη επιλογή, πιέστε το πλήκτρο 
[Επιλογή].

� Για να βγείτε από την κατάσταση ρύθµισης ανά πάσα 
στιγµή, πιέστε [Μενού / Έξοδος] ή [Τερµατισµός].

Με το Μενού / Έξοδος επιστρέφετε στο προηγούµενο 
επίπεδο µενού. Το πλήκτρο Τερµατισµός επαναφέρει το 
µηχάνηµα σε κατάσταση Αναµονής.
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Αναφορές

Υπάρχουν διάφοροι Κατάλογοι και Αναφορές διαθέσιµες στο 
µηχάνηµά σας. Οι αναφορές σας βοηθούν να παρακολουθείτε 
τη δραστηριότητα του µηχανήµατος και του φαξ σας. Μπορείτε 
να ρυθµίσετε τις αναφορές να περιέχουν συγκεκριµένες 
πληροφορίες, ή να εκτυπώνονται αυτόµατα.
Το µηχάνηµά σας µπορεί να εκτυπώνει αναφορές που 
περιέχουν χρήσιµες πληροφορίες � Προγραµµατισµένη 
Εργασία, Στοιχεία Συστήµατος, κτλ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις 
Αναφορές, ανατρέξτε στο CD Τεκµηρίωσης για τον Πελάτη.

Τα παρακάτω είδη αναφορών είναι διαθέσιµα:

Επιβεβαίωση Αποστολής Η αναφορά αυτή σας δείχνει τον αριθµό του φαξ, τον αριθµό 
σελίδων, το χρόνο που διήρκεσε η αποστολή, τη µέθοδο και τα 
αποτελέσµατα της επικοινωνίας.
Μπορείτε να ρυθµίσετε το µηχάνηµά σας να εκτυπώνει την 
αναφορά επιβεβαίωσης αποστολής µε έναν από τους 
παρακάτω τρόπους: 
Αυτόµατα µετά από κάθε αποστολή (ΟΝ)
Αυτόµατα µόνο σε περίπτωση που συµβεί κάποιο σφάλµα 
κατά την αποστολή (ERR)
Καµία εκτύπωση (OFF) Μπορείτε να εκτυπώσετε την αναφορά 
αυτή χειροκίνητα όποια στιγµή θελήσετε.

Πληροφορίες
Προγραµµατισµένης

Εργασίας

Ο κατάλογος αυτός δείχνει το έγγραφο που είναι 
αποθηκευµένο για Μεταχρονολογηµένη Αποστολή, 
Επείγουσα Αποστολή, Οµαδική Αποστολή και 
ΜετάδοσηΤηλεπαραλαβής. Ο κατάλογος αυτός δείχνει την 
ώρα έναρξης, το είδος εργασίας κτλ.

Τηλεφωνικός Κατάλογος Ο κατάλογος αυτός σας δείχνει όλα τα τηλέφωνα που 
βρίσκονται αποθηκευµένα στη µνήµη του µηχανήµατος ως 
αριθµοί Ταχέων ή Οµαδικών Κλήσεων. 
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Κατάλογος Στοιχείων
+Συστήµατος

Ο κατάλογος αυτός παρουσιάζει την κατάσταση των επιλογών 
που έχουν ρυθµιστεί από το χρήστη. Αφού αλλάξετε κάποια 
ρύθµιση, εκτυπώστε τον κατάλογο για να δείτε τις αλλαγές που 
έχετε κάνει. 

Αρχείο Εξερχοµένων Η αναφορά αυτή εµφανίζει πληροφορίες σχετικά µε τις 
πρόσφατες αποστολές. 

Αρχείο Εισερχοµένων Η αναφορά αυτή εµφανίζει πληροφορίες σχετικά µε τις 
πρόσφατες λήψεις. 

Κατάλογος Βοήθειας Ο κατάλογος αυτός δείχνει τις βασικές λειτουργίες και εντολές 
του µηχανήµατος και χρησιµοποιείται ως οδηγός άµεσης 
αναφοράς.

Αναφορά Πολλαπλής
Επικοινωνίας

Η αναφορά αυτή εκτυπώνεται αυτόµατα µετά την αποστολή ή 
λήψη εγγράφων από έναν ή περισσότερους αριθµούς. 

Αναφορά ∆ιακοπής Ρεύµατος Η αναφορά αυτή εκτυπώνεται αυτόµατα µετά την 
αποκατάσταση διακοπής του ρεύµατος και εάν υπάρχει 
απώλεια δεδοµένων εξαιτίας της διακοπής αυτής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κατάλογοι που ρυθµίσατε για αυτόµατη 
εκτύπωση δεν θα εκτυπωθούν αν δεν υπάρχει χαρτί ή αν έχει 
προκύψει εµπλοκή χαρτιού.

Εκτύπωση Αναφορών

� Πιέστε το πλήκτρο [Αναφορές] στον πίνακα ελέγχου.

Στην οθόνη εµφανίζεται το πρώτο µενού: MSG CONFIRM.

� Πιέστε επανειληµµένα το πλήκτρο [Αναφορές] ώσπου να 
εντοπίσετε τον κατάλογο που θέλετε να εκτυπώσετε, και 
πιέστε [Επιλογή].

Ο επιλεγµένος κατάλογος εκτυπώνεται.
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Καθαρισµός Μνήµης

Μπορείτε να διαγράψετε επιλεκτικά τις παρακάτω 
πληροφορίες που είναι αποθηκευµένες στη µνήµη του 
µηχανήµατός σας:

SYSTEM ID Ο αριθµός του φαξ και το όνοµά σας διαγράφονται από τη 
µνήµη του µηχανήµατός σας.

SYSTEM DATA Επαναφέρει στις εργοστασιακές τους ρυθµίσεις όλες τις 
επιλογές συστήµατος που έχουν τροποποιηθεί από το χρήστη.

PHONEBK/MEMORY ∆ιαγράφει τους αριθµούς ταχείας ή οµαδικής κλήσης που είναι 
αποθηκευµένοι στη µνήµη. Ακυρώνει επίσης και όλες τις 
Προγραµµατισµένες Εργασίες.

TX-RX JOURNAL ∆ιαγράφει όλα τα αρχεία πρόσφατων αποστολών και λήψεων.
Για τη διαγραφή πληροφοριών από τη µνήµη του µηχανήµατος 
ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

� Πιέστε [Μενού / Έξοδος] στον πίνακα ελέγχου. Στην οθόνη 
εµφανίζεται το πρώτο µενού: SYSTEM DATA.

� Πιέστε  ή  ώσπου να εµφανιστεί η ένδειξη 
'MEMORY CLEAR' και έπειτα πιέστε [Επιλογή].

Η οθόνη σας παρουσιάζει τα στοιχεία που µπορείτε να 
επιλέξετε για να διαγραφούν.

� Πιέστε  ή , ώσπου να εντοπίσετε το στοιχείο που 
θέλετε να διαγράψετε και πιέστε [Επιλογή] για να διαγραφεί.

Για να εξέλθετε χωρίς να διαγράψετε το στοιχείο, πιέστε το 
πλήκτρο [Μενού / Έξοδος].

� Επαναλάβετε τη διαδικασία για να διαγράψετε κάποιο άλλο 
στοιχείο ή πιέστε [Μενού / Έξοδος] ή [Τερµατισµός] για να 
επιστρέψετε στην Κατάσταση Αναµονής.
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ControlCentre 5.0
Με το λογισµικό ControlCentre 5.0 του Xerox 
WorkCentre Pro 412, µπορείτε να ρυθµίσετε επιλογές 
στοιχείων συστήµατος φαξ, να δηµιουργήσετε καταχωρήσεις 
στον τηλεφωνικό κατάλογο ή να εµφανίσετε τις πληροφορίες 
του WorkCentre Pro 412 στην οθόνη του υπολογιστή σας. 
Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθµίσεις επιλογών των στοιχείων 
φαξ ή δηµιουργήσετε καταχωρήσεις στον τηλεφωνικό 
κατάλογο, κάντε κλικ στο [Apply] στην οθόνη του 
ControlCentre 5.0 για να φορτώσετε τις νέες ρυθµίσεις στο 
WorkCentre Pro 412.

Εγκατάσταση του ControlCentre 5.0
Εγκαθιστώντας το λογισµικό του Xerox WorkCentre Pro 412, 
εγκαθίσταται αυτόµατα και η εφαρµογή Xerox 
WorkCentre Pro 412 ControlCentre 5.0.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Για πληροφορίες σχετικά µε την εγκατάσταση του 
λογισµικού του WorkCentre Pro 412, ανατρέξτε στο 
Κεφάλαιο 2 � Συνοπτική Παρουσίαση.

Εκτέλεση του ControlCentre 5.0
Για την εκτέλεση του ControlCentre 5.0 ακολουθήστε τις 
παρακάτω οδηγίες:

� Ξεκινήστε τα Windows.

� Πιέστε το πλήκτρο [Έναρξη]στη γραµµή εργασιών του 
υπολογιστή σας.

� Από το µενού Προγράµµατα, επιλέξτε 
[Xerox WorkCentre Pro 412] και µετά [ControlCentre 5.0].

Εµφανίζεται η οθόνη ControlCentre 5.0 του Xerox 
WorkCentre Pro 412.
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Χρήση του ControlCentre 5.0

Η οθόνη του ControlCentre 5,0 περιέχει πέντε καρτέλες:

- Settings (Ρυθµίσεις)

- Advanced (Προηγµένες Λειτουργίες)

- Phonebook (Τηλεφωνικός Κατάλογος)

- Information (Πληροφορίες)

- Firmware Update (Αναβάθµιση Υλικολογισµικού)
Για να εξέλθετε από το ControlCentre 5.0, κάντε κλικ στο 
πλήκτρο [Exit] που υπάρχει στο κάτω µέρος κάθε καρτέλας.
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο πλήκτρο [Help] 
που υπάρχει στο κάτω µέρος κάθε καρτέλας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν τροποποιείτε τις ρυθµίσεις στο 
ControlCentre 5.0 ή όταν εκτελείτε το ControlCentre 5.0, οι 
ρυθµίσεις στο µηχάνηµά σας και στο ControlCentre 5.0 θα 
ενηµερώνονται αυτόµατα σύµφωνα µε τις τελευταίες ρυθµίσεις 
που κάνατε είτε στο µηχάνηµά σας είτε στο ControlCentre 5.0.
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Καρτέλα Settings

Κάντε κλικ στην καρτέλα [Settings] για να ρυθµίσετε τα Στοιχεία 
Συστήµατος Φαξ.

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τις επιλογές 
Στοιχείων Συστήµατος, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθµίσεις 
Στοιχείων Συστήµατος" στη σελίδα 9-7.

∆ιαβάζει τις 
τρέχουσες ρυθµίσεις 
από το µηχάνηµα 
WorkCentre Pro 412 
και στη συνέχεια 
ενηµερώνει το 
ControlCentre 5.0 
σύµφωνα µε τις 
ρυθµίσεις αυτές.

Φορτώνει στο Xerox 
WorkCentre Pro 412 
τις ρυθµίσεις που 
πραγµατοποιήσατε 
στο ControlCentre 
5.0.
Σελίδα 9-16 Xerox WorkCentre Pro 412 � Οδηγός Χρήσης



Ρυ
θµ
ίσ
εις

 Σ
υσ
τή

µα
το
ς
Καρτέλα Advanced

Κάντε κλικ στην καρτέλα [Advanced] για να αλλάξετε τις 
προκαθορισµένες επιλογές Στοιχείων του Συστήµατος Φαξ.
 

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τις επιλογές 
Ρυθµίσεων του Συστήµατος, ανατρέξτε στην ενότητα 
"Ρυθµίσεις Συστήµατος" στη σελίδα 9-2.
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Καρτέλα Phonebook

Κάντε κλικ στην καρτέλα [Phonebook] για να καταχωρήσετε ή 
να επεξεργαστείτε καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου.

∆ιαβάζει τις καταχωρήσεις του τηλεφωνικού 
καταλόγου από το WorkCentre Pro 412 και 
τις παρουσιάζει στο ControlCentre 5.0.

Σας επιτρέπει να 
φορτώσετε 
καταχωρήσεις 
τηλεφωνικού 
καταλόγου από το 
στο ControlCentre 
5.0 στο WorkCentre 
Pro 412.

Καταχωρήσεις 
τηλεφωνικού 
καταλόγου.

∆ιαγράφει όλες τις 
καταχωρήσεις 
τηλεφωνικού 
καταλόγου.

Σας επιτρέπει να 
επεξεργαστείτε 
επιλεγµένη 
καταχώρηση 
τηλεφωνικού 
καταλόγου σε ένα 
ξεχωριστό πλαίσιο 
διαλόγου 
Επεξεργασίας.

∆ιαγράφει επιλεγµένη 
καταχώρηση 
τηλεφωνικού 
καταλόγου.
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Καρτέλα Information

Κάντε κλικ στην καρτέλα [Information] για να δείτε 
πληροφορίες σχετικά µε την έκδοση του λογισµικού και 
διάφορους µετρητές. Οι µετρητές σας επιτρέπουν να ελέγξετε 
πόσες σαρώσεις και εκτυπώσεις έχουν πραγµατοποιηθεί και 
πόσες εµπλοκές χαρτιού έχουν παρουσιαστεί στο µηχάνηµά 
σας.

Αριθµός σαρώσεων 
από τον ADF.
Αριθµός εκτυπώσεων 
µε τον υπάρχοντα 
κύλινδρο.

Αριθµός εµπλοκών 
κατά τη διάρκεια της 
εκτύπωσης.

Αριθµός σαρώσεων 
από το τζάµι 
αντιγραφής.
Αριθµός εκτυπώσεων 
που εκτελέστηκαν 
από το µηχάνηµα.

Αριθµός εµπλοκών 
στον ADF.
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 Καρτέλα Firmware Update

Κάντε κλικ στην καρτέλα [Firmware Update] για να 
αναβαθµίσετε το υλικολογισµικό του µηχανήµατός σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή πρέπει να χρησιµοποιείται 
από τον Τεχνικό Αντιπρόσωπο της Xerox. Επικοινωνήστε µε 
τον τοπικό Αντιπρόσωπο της Xerox ή κάποιον 
εξουσιοδοτηµένο πωλητή της Xerox για περισσότερες 
πληροφορίες.
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Παράρτηµα Α - Οδηγίες Ασφαλείας

Το µηχάνηµα και τα αναλώσιµα της Xerox έχουν σχεδιαστεί και 
δοκιµαστεί σύµφωνα µε αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας. 
Αυτές περιλαµβάνουν έγκριση Ασφαλούς Λειτουργίας και 
συµµόρφωση µε τα καθιερωµένα περιβαλλοντικά πρότυπα. 
Παρακαλούµε να διαβάσετε τις ακόλουθες οδηγίες προσεκτικά 
πριν θέσετε σε λειτουργία το προϊόν και να ανατρέχετε σε αυτές 
όποτε χρειάζεται ώστε να διασφαλίσετε τη διαρκώς ασφαλή 
λειτουργία του µηχανήµατός σας. 
Οι δοκιµές ασφαλείας και απόδοσης του προϊόντος αυτού 
έχουν διακριβωθεί για χρήση αναλωσίµων XEROX µόνο.
Ακολουθείτε όλες τις οδηγίες και προειδοποιήσεις που 
υπάρχουν επάνω ή συνοδεύουν τον εξοπλισµό σας.

Η ένδειξη ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ προειδοποιεί τους χρήστες για 
την πιθανότητα τραυµατισµού.

Η ένδειξη ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ επισηµαίνει στους χρήστες την 
ύπαρξη καυτών επιφανειών.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Το προϊόν αυτό θα πρέπει να είναι 
συνδεδεµένο µε προστατευτικό κύκλωµα γείωσης.

Το προϊόν αυτό είναι εξοπλισµένο µε τριπολικό 
ρευµατολήπτη µε ειδικό πόλο γείωσης. Ο ρευµατολήπτης 
αυτός µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο σε γειωµένη πρίζα. 
Αυτό αποτελεί µέτρο ασφάλειας. Προς αποφυγή 
ηλεκτροπληξίας, εάν δε µπορείτε να εισάγετε το ρευµατολήπτη 
στην πρίζα, καλέστε τον ηλεκτρολόγο σας να την αλλάξει.. Ποτέ 
µην χρησιµοποιείτε ρευµατολήπτη που διαθέτει πόλο γείωσης 
σε πρίζα χωρίς τερµατική διάταξη γείωσης.
Το µηχάνηµα αυτό θα πρέπει να τροφοδοτείται µε την τάση 
που αναγράφεται στην ειδική επιγραφή. Εάν δεν είστε βέβαιοι 
για την τάση του δικτύου σας, συµβουλευτείτε την τοπική 
Εταιρία Ηλεκτρισµού.
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Μην τοποθετείτε αντικείµενα ή πατάτε πάνω στο καλώδιο 
τροφοδοσίας. Μην τοποθετείτε το µηχάνηµα σε σηµεία στα 
οποία µπορεί κανείς να πατήσει ή να παραπατήσει πάνω στο 
καλώδιο.
Η χρήση επέκτασης καλωδίου µε το συγκεκριµένο προϊόν 
δεν προτείνεται και δε συνιστάται. Εάν η χρήση κατάλληλα 
γειωµένης επέκτασης καλωδίου είναι απαραίτητη, οι χρήστες 
θα πρέπει να ελέγξουν τους κωδικούς κατασκευής της και τις 
προϋποθέσεις ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι το µέγιστο ρεύµα 
κατανάλωσης των συσκευών που συνδέετε στην επέκταση 
καλωδίου δεν υπερβαίνει το µέγιστο επιτρεπόµενο ρεύµα της 
επέκτασης καλωδίου. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το συνολικό 
ρεύµα κατανάλωσης όλων των προϊόντων που συνδέετε στην 
πρίζα δεν υπερβαίνει το µέγιστο επιτρεπόµενο ρεύµα της 
πρίζας.
Το ρόλο της ∆ιάταξης Αποσύνδεσης στο προϊόν αυτό παίζει 
το καλώδιο τροφοδοσίας. Για να αποκόψετε κάθε ηλεκτρική 
παροχή προς το µηχάνηµα, αποσυνδέστε το καλώδιο από την 
πρίζα.
Το µηχάνηµά σας είναι εξοπλισµένο µε συσκευή 
εξοικονόµησης ενέργειας για χαµηλή κατανάλωση όταν δε 
χρησιµοποιείται. Έτσι, µπορείτε να το αφήνετε διαρκώς 
αναµµένο.
Αποσυνδέστε το µηχάνηµα από την πρίζα πριν το 
καθαρίσετε. Χρησιµοποιείτε πάντοτε καθαριστικά προϊόντα 
κατάλληλα γι αυτό το προϊόν. Η χρήση µη ενδεδειγµένων 
υλικών ενδέχεται να µειώσει την απόδοση του µηχανήµατος ή 
και να προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις.
Μη χρησιµοποιείτε καθαριστικά ψεκασµού. Τηρήστε τις 
οδηγίες αυτού του Οδηγού Χρήσης για τις κατάλληλες 
µεθόδους καθαρισµού.
Ποτέ µη χρησιµοποιείτε αναλώσιµα ή υλικά καθαρισµού τα 
οποία είναι σχεδιασµένα για άλλες χρήσεις. ∆ιατηρείτε όλα τα 
αναλώσιµα και υλικά µακριά από παιδιά.
Μην χρησιµοποιείτε αυτό το µηχάνηµα κοντά σε νερό, υγρό 
περιβάλλον ή σε εξωτερικούς χώρους.
Μην τοποθετείτε το µηχάνηµά σας σε ασταθή βάση, γραφείο ή 
τραπέζι. Ενδεχόµενη πτώση του µηχανήµατος µπορεί να 
προκαλέσει τραυµατισµό σε άνθρωπο ή σοβαρή ζηµιά στο 
ίδιο.
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Σχισµές και τα Ανοίγµατα εξαερισµού υπάρχουν στο 

ερµάριο, πίσω και πλευρικά του µηχανήµατος. Για να 
διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του µηχανήµατος και η 
προστασία του από υπερθέρµανση, τα ανοίγµατα αυτά δεν θα 
πρέπει να φράσσονται ή καλύπτονται. Το µηχάνηµα δεν θα 
πρέπει να τοποθετείται ποτέ κοντά σε θερµαντικά σώµατα ή 
άλλες εστίες θερµότητας. Το µηχάνηµα δεν θα πρέπει να 
εγκαθίσταται ως εντοιχισµένο, εκτός εάν εξαερίζεται επαρκώς.
Ποτέ µην ωθείτε αντικείµενα οποιουδήποτε είδους διαµέσου 
των σχισµών του µηχανήµατος γιατί ενδέχεται αυτά να έλθουν 
σε επαφή µε σηµεία υψηλής τάσης ή να βραχυκυκλώσουν 
εξαρτήµατα, µε αποτέλεσµα να προκληθεί πυρκαγιά ή 
ηλεκτροπληξία.
Ποτέ µη ρίχνετε οποιουδήποτε είδους υγρά στο µηχάνηµα.
Ποτέ µην αφαιρείτε καλύµµατα ή προστατευτικά εξαρτήµατα 
για την αφαίρεση των οποίων απαιτείται εργαλείο, εκτός εάν 
κάτι τέτοιο αναγράφεται σε εγκεκριµένο από τη Xerox κιτ 
συντήρησης.
Ποτέ µην απενεργοποιείτε τους διακόπτες ασφαλείας. Τα 
µηχανήµατα έχουν σχεδιαστεί να περιορίζουν την πρόσβαση 
του χειριστή σε επισφαλείς περιοχές. Καλύµµατα, διακόπτες 
και εξαρτήµατα ασφαλείας έχουν τοποθετηθεί έτσι ώστε η 
συσκευή να µην λειτουργεί µε τα καλύµµατα ανοικτά.
Μη βάζετε τα χέρια σας στην περιοχή της µονάδας φούρνου 
που βρίσκεται αµέσως πριν το δίσκο εξόδου, καθώς εγκυµονεί 
κίνδυνος εγκαυµάτων.
Πρότυπα Ασφαλείας: Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί 
σύµφωνα µε το εγκεκριµένο σύστηµα Ποιότητας ISO9002.
Εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας σχετικά µε 
αυτό το προϊόν XEROX ή τα παρεχόµενα αναλώσιµα XEROX, 
µπορείτε να καλέσετε σε αυτά τα τηλέφωνα:
ΕΥΡΩΠΗ +44 (0) 1707 353434
ΗΠΑ/ΚΑΝΑ∆ΑΣ 1 800 928 6571
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Πρότυπα Ασφαλείας

ΕΥΡΩΠΗ Αυτό το προϊόν της Xerox είναι εγκεκριµένο από τον ακόλουθο 
Οργανισµό σύµφωνα µε τα αναφερόµενα Πρότυπα 
Ασφαλείας.

Οργανισµός: TUV Rheinland
Πρότυπο: IEC60950 3ες Ετήσιες Τροποποιήσεις A1, A2, A3, 
A4 και A11.

ΗΠΑ/ΚΑΝΑ∆ΑΣ Αυτό το προϊόν της Xerox είναι εγκεκριµένο από τον ακόλουθο 
Οργανισµό σύµφωνα µε τα αναφερόµενα Πρότυπα 
Ασφαλείας.
Οργανισµός: UNDERWRITERS LABORATORIES
Πρότυπο: UL 1950 3η Έκδοση. Η πιστοποίηση βασίζεται στα 
συµφωνητικά αµοιβαιότητας που συµπεριλαµβάνουν 
προϋποθέσεις για τον Καναδά.
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Ρυθµιστικά Στοιχεία

Η ένδειξη CE που υπάρχει στο προϊόν αυτό συµβολίζει τη 
∆ήλωση Συµµόρφωσης της Xerox Limited µε τις ισχύουσες 
Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που ακολουθούν και 
εκδόθηκαν στις αντίστοιχες ηµεροµηνίες:

1 Ιανουαρίου 1995: Οδηγία Συµβουλίου 73/23/EEC κατόπιν τροποποίησης από 
την Οδηγία Συµβουλίου 93/68/EEC, περί συµµόρφωσης µε 
τους νόµους των Κρατών Μελών σχετικά µε εξοπλισµό 
χαµηλής τάσης.

1 Ιανουαρίου 1996: Οδηγία Συµβουλίου 89/336/EEC, περί συµµόρφωσης µε τη 
νοµοθεσία των Κρατών Μελών σχετικά µε τη 
ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα.

9 Μαρτίου 1999 Οδηγία Συµβουλίου 99/5/EC, περί τερµατικού εξοπλισµού 
ραδιο-τηλεπικοινωνιών και την αµοιβαία αναγνώριση της 
µεταξύ τους συµβατότητας.
Πλήρης διακήρυξη που καθορίζει τις σχετικές Οδηγίες και τα 
αναφερόµενα πρότυπα µπορείτε να αποκτήσετε από τον 
αντιπρόσωπο της Xerox ή επικοινωνώντας µε το τµήµα:
Περιβάλλον, Υγεία και Ασφάλεια
Xerox Limited
PO Box 17
Bessemer Road
Welwyn Garden City
Herts
AL7 1HE
Αγγλία
Τηλέφωνο +44 (0) 1707 353434

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το προϊόν είναι Κατηγορίας Α. Σε 
οικιακά περιβάλλοντα το προϊόν αυτό ενδέχεται να 
προκαλέσει παρεµβολές σε ραδιοφωνικές συχνότητες. 
Στην περίπτωση αυτή χρειάζεται ενδεχοµένως η λήψη 
των κατάλληλων µέτρων.
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Το προϊόν αυτό είναι 
κατασκευασµένο, δοκιµασµένο και πιστοποιηµένο 
σύµφωνα µε αυστηρούς κανονισµούς περί ασφαλείας και 
ραδιοφωνικών παρεµβολών. Οποιαδήποτε µη 
εξουσιοδοτηµένη τροποποίησή του 
συµπεριλαµβανοµένης και της προσθήκης νέων 
λειτουργιών ή τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών 
ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την εγκυρότητα αυτής 
της πιστοποίησης. Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε µε 
τον τοπικό αντιπρόσωπο της XEROX Limited για να σας 
παραχωρηθεί κατάλογος των εγκεκριµένων 
εξαρτηµάτων.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: lΣε περίπτωση που το µηχάνηµα 
πρέπει να εγκατασταθεί κοντά σε Βιοµηχανικό, 
Επιστηµονικό και Ιατρικό (ISM) εξοπλισµό, η εξωτερική 
ακτινοβολία του εξοπλισµού ISM είναι πιθανό να πρέπει 
να µειωθεί ή να ληφθούν ειδικά µέτρα περιορισµού της.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης 
µε την Οδηγία Συµβουλίου 89/336/EEC, είναι απαραίτητη 
η χρήση θωρακισµένων καλωδίων.

FCC Άρθρο 15 Ο εξοπλισµός αυτός έχει δοκιµαστεί και βρέθηκε εντός των 
ορίων ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας Α, σύµφωνα µε το 
Άρθρο 15 των Κανονισµών της FCC. Τα όρια αυτά έχουν 
σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία κατά βλαβερών 
παρεµβολών στις περιπτώσεις που το προϊόν λειτουργεί σε 
επιχειρησιακά περιβάλλοντα. Ο εξοπλισµός αυτός δηµιουργεί, 
χρησιµοποιεί και ενδέχεται να εκπέµπει ενέργεια µε 
ραδιοφωνική συχνότητα και εάν δεν εγκατασταθεί και 
χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε το εγχειρίδιο οδηγιών ενδέχεται 
να προκαλέσει επιζήµιες παρεµβολές στις ραδιο-
τηλεπικοινωνίες. Η χρήση του εξοπλισµού αυτού σε οικιστική 
περιοχή είναι πιθανό να προκαλέσει επιζήµιες παρεµβολές. 
Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης θα πρέπει µε δικά του έξοδα 
να αποκαταστήσει τις παρεµβολές αυτές. 
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Παραποµπή CFR 47 Άρθρο 15

Εδάφιο 15.21
Αλλαγές ή τροποποιήσεις του εξοπλισµού αυτού για της 
οποίες δεν έχει δοθεί ειδική έγκριση από τη XEROX 
Corporation ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα να ακυρωθεί 
το δικαίωµα χρήσης του εξοπλισµού από το χρήστη. 

Για τη διατήρηση της συµµόρφωσης µε τους κανονισµούς της 
FCC, είναι απαραίτητη η χρήση θωρακισµένων καλωδίων µε 
τον εξοπλισµό αυτό.

Ασφάλεια Λέιζερ

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρήση στοιχείων ελέγχου, 
ρυθµίσεων ή διαδικασιών οι οποίες διαφέρουν από αυτές 
που περιγράφονται στον παρόντα οδηγό, µπορεί να έχει 
ως αποτέλεσµα την έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία. 

Ως προς το λέιζερ, ο εξοπλισµός συµµορφώνεται µε τα 
πρότυπα απόδοσης προϊόντων λέιζερ που έχουν καθορισθεί 
από εθνικούς και διεθνείς οργανισµούς και αποτελεί Προϊόν 
Λέιζερ Κατηγορίας Α. ∆εν εκπέµπει βλαβερή ακτινοβολία 
δεδοµένου ότι η ακτίνα είναι πλήρως έγκλειστη σε όλα τα 
στάδια της λειτουργίας και συντήρησής του από τον πελάτη. 

Κανονισµοί περί Ηλεκτρισµού στο Χώρο Εργασίας � ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΜΟΝΟ

Ο Κανονισµός του 1989 περί Ηλεκτρισµού στους Χώρους 
Εργασίας, τέθηκε σε ισχύ στην Αγγλία και την Ουαλία την 1η 
Απριλίου 1990. Αυτός ο Κανονισµός του 1989 υποχρεώνει 
όλους τους εργοδότες και τους αυτο-απασχολούµενους να 
διασφαλίζουν ότι η κατασκευή, συντήρηση και χρήση του 
ηλεκτρικού συστήµατος στις εγκαταστάσεις τους γίνεται µε 
τρόπο τέτοιο ώστε να αποτρέπεται, κατά το απολύτως 
δυνατόν, η έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους. Στα 
πλαίσια της υποχρέωσης αυτής περιλαµβάνεται επίσης και η 
διασφάλιση για την ασφαλή κατασκευή, συντήρηση και χρήση 
όλων των ηλεκτρικών συσκευών που είναι συνδεδεµένες σε 
τέτοια ηλεκτρικά συστήµατα.
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Το σύνολο του εξοπλισµού Xerox έχει σχεδιαστεί µε τρόπο 
τέτοιο ώστε να πληροί τα πρότυπα αφαλείας και έχει υποστεί 
σειρά αυστηρών δοκιµών ασφαλείας, περιλαµβανοµένων 
προστασίας γείωσης, αντίστασης µόνωσης και ηλεκτρικής 
ισχύος. Τα εργοστάσια κατασκευής συστηµάτων Xerox έχουν 
πιστοποιηθεί κατά ISO 9000 και υπόκεινται σε τακτικούς 
ελέγχους από το Βρετανικό Οργανισµό Προτύπων ή τον 
αντίστοιχο εθνικό οργανισµό προτύπων.
Εξοπλισµός Xerox ο οποίος συντηρείται κανονικά και τακτικά, 
δε χρειάζεται να υποβληθεί σε περεταίρω ειδικές δοκιµασίες 
σύµφωνα µε τον Κανονισµό του 1989. Πελάτες που επιθυµούν 
τη διεξαγωγή δοκιµών ασφαλείας, θα πρέπει να 
επικοινωνήσουν µε το Τεχνικό Κέντρο της Xerox Limited 
(βλέπε σελίδα Α-11) για πληροφορίες πριν από την εφαρµογή 
οποιασδήποτε δοκιµής.
Ο εξοπλισµός XEROX θα πρέπει ωστόσο να συντηρείται 
πάντοτε κανονικά και τακτικά.
ΕΡΩΤΗΣΗ:  Τι είναι ο Κανονισµός περί Ηλεκτρισµού 
στο Χώρο Εργασίας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο Κανονισµός του 1989 περί Ηλεκτρισµού στο 
Χώρο Εργασίας, τέθηκε σε ισχύ στην Αγγλία και την Ουαλία 
την 1η Απριλίου 1990. Αυτός ο Κανονισµός του 1989 
υποχρεώνει όλους τους εργοδότες και τους αυτο-
απασχολούµενους να διασφαλίζουν ότι η κατασκευή, 
συντήρηση και χρήση ηλεκτρικών συστηµάτων στις 
εγκαταστάσεις τους γίνεται µε τρόπο τέτοιο ώστε να 
αποτρέπεται, κατά το απολύτως δυνατόν, η έκθεση των 
εργαζοµένων σε κινδύνους. Στα πλαίσια της υποχρέωσης 
αυτής περιλαµβάνεται επίσης και η διασφάλιση για την ασφαλή 
κατασκευή, συντήρηση και χρήση όλων των ηλεκτρικών 
συσκευών που είναι συνδεδεµένες σε τέτοια ηλεκτρικά 
συστήµατα.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Συµµορφώνεται η XEROX Limited µε τον 
Κανονισµό περί Ηλεκτρισµού στο Χώρο Εργασίας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο Κανονισµός υποχρεώνει όλους τους 
εργοδότες και τους αυτο-απασχολούµενους να 
διασφαλίζουν ότι όλα τα ηλεκτρικά συστήµατα στις 
εγκαταστάσεις τους είναι απολύτως ασφαλή.
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κατασκευαστές ή προµηθευτές τέτοιων ηλεκτρικών 
συστηµάτων. Ωστόσο, µπορείτε να είστε ήσυχοι ότι το σύνολο 
του εξοπλισµού XEROX τον οποίο παρέχει η XEROX Limited 
και οι εξουσιοδοτηµένοι αντιπρόσωποί της στους πελάτες µας, 
συµµορφώνεται πλήρως µε όλους τους σχετικούς νόµους και 
τα πρότυπα ασφαλείας.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Είναι ασφαλής ο εξοπλισµός XEROX;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όλος ο εξοπλισµός XEROX που παρέχεται 
από τη XEROX Limited και τους εξουσιοδοτηµένους 
αντιπροσώπους της συµµορφώνεται πλήρως µε όλους τους 
σχετικούς νόµους και τα πρότυπα ασφαλείας.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Είναι ασφαλής ο εξοπλισµός XEROX στις 
εγκαταστάσεις µου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όλος ο εξοπλισµός XEROX που παρέχεται 
από τη XEROX Limited και τους εξουσιοδοτηµένους 
αντιπροσώπους της συµµορφώνεται πλήρως µε όλους τους 
σχετικούς νόµους και τα πρότυπα ασφαλείας. Όπως κάθε 
ηλεκτρική συσκευή ωστόσο, πρέπει να συντηρείται τακτικά 
από αρµόδιο προσωπικό. 
Οι Τεχνικοί Εξυπηρέτησης Πελατών της XEROX Limited 
διασφαλίζουν ότι ο εξοπλισµός της Xerox επισκευάζεται και 
συντηρείται σύµφωνα µε τα πρότυπα ασφαλείας της XEROX. 
Εάν θέλετε και ο δικός σας εξοπλισµός XEROX να 
επισκευάζεται και συντηρείται σύµφωνα µε τέτοια υψηλά 
πρότυπα, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το τµήµα 
Εξυπηρέτησης Πελατών XEROX Limited στην περιοχή σας. 
Θα χαρούν να σας προσφέρουν τη βοήθειά τους. 
ΕΡΩΤΗΣΗ:  Είναι σύµφωνος µε τους Κανονισµούς περί 
Ηλεκτρισµού στο Χώρο Εργασίας ο εξοπλισµός XEROX 
στις εγκαταστάσεις µου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Όλοι οι εργοδότες και οι αυτο-απασχολούµενοι 
είναι υποχρεωµένοι να διασφαλίσουν ότι τα ηλεκτρικά 
συστήµατα στις εγκαταστάσεις τους είναι ασφαλή. Αυτό 
σηµαίνει πως θα διασφαλίσουν παράλληλα ότι και ο 
εξοπλισµός XEROX στις εγκαταστάσεις τους είναι ασφαλής. 
Το Τµήµα Ασφαλείας Προϊόντων της XEROX Limited έχει 
συντάξει έναν οδηγό ο οποίος περιέχει µια σειρά από δοκιµές 
που µπορούν να πραγµατοποιηθούν από το Τµήµα 
Εξυπηρέτησης Πελατών XEROX Limited της περιοχής σας. 
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ΟΙ ∆ΟΚΙΜΕΣ ΑΥΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ 
ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ, ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε να 
επικοινωνήσετε µε το τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών της 
XEROX Limited. 
Η ΧΡΗΣΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
∆ΟΚΙΜΩΝ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΕΣΦΑΛΜΕΝΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΘΑΝΑΤΟ, 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ / Ή ΦΘΟΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.
ΕΡΩΤΗΣΗ:  Θα ήθελα να πραγµατοποιήσω τις δικές 
µου δοκιµές ασφαλείας στον εξοπλισµό XEROX που 
βρίσκεται στις εγκαταστάσεις µου.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Μπορείτε ασφαλώς να ζητήσετε να γίνουν 
τέτοιες δοκιµές όπως εσείς κρίνετε απαραίτητο ώστε να 
βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισµός XEROX στο χώρο σας είναι 
ασφαλής. Το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών της XEROX 
Limited στην περιοχή σας θα χαρεί να σας καθοδηγήσει 
σχετικά µε τέτοιες δοκιµές.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Θα ήθελα αναφορά για όλες τις δοκιµές.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μετά τη δοκιµή ασφαλείας, ο Τεχνικός 
Εξυπηρέτησης Πελατών της XEROX Limited θα σας δώσει ένα 
πιστοποιητικό που θα αναγράφει αναλυτικά τα αποτελέσµατα 
των διεξαχθέντων δοκιµών.
Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιοδήποτε ελάττωµα, ο 
εξοπλισµός XEROX θα τεθεί εκτός λειτουργίας και θα 
αποσυνδεθεί από την τροφοδοσία ισχύος ώσπου να 
αποκατασταθεί το ελάττωµα. Θα σας δοθούν οδηγίες ώστε να 
προβαίνετε σε κατάλληλες ενέργειες για την αποκατάσταση 
τέτοιων ελαττωµάτων.
ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ: ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Ο 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ XEROX ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ 
ΑΣΦΑΛΗΣ.
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που παρέχονται στο παρόν έντυπο, παρακαλείσθε να 
επικοινωνήσετε µαζί µας.
Περιβάλλον, Υγεία και Ασφάλεια
XEROX Limited
PO Box 17
Bessemer Road
Welwyn Garden City
Herts
AL7 1HE
Αγγλία
Τηλέφωνο +44 (0) 1707 353434

Πιστοποίηση σύµφωνα µε την 1999/5/EC

Ραδιο-Τηλεπικοινωνίες και Συναφής 
Εξοπλισµός
Οδηγία Τερµατικού Εξοπλισµού

Το προϊόν αυτό της Xerox έχει πιστοποιηθεί από την ίδια τη 
Xerox για απλή τερµατική σύνδεση σε οποιοδήποτε αναλογικό 
δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο µεταγωγής (PSTN) στην Ευρώπη, 
σύµφωνα µε την Οδηγία 1999/5/EC. 
Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για λειτουργία στα εθνικά δίκτυα 
PSTN και τα συµβατά PBX των ακολούθων χωρών:
Αυστρία Γερµανία Λουξεµβούργο Σουηδία
Βέλγιο Ελλάδα Κάτω Χώρες Ελβετία
∆ανία Ισλανδία Νορβηγία Ηνωµένο Βασίλειο
Γαλλία Ιρλανδία Πορτογαλία
Φινλανδία Ιταλία Ισπανία
Σε περίπτωση προβληµάτων, θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε 
τον αντιπρόσωπο της Xerox στην περιοχή σας το 
συντοµότερο.
Το προϊόν αυτό έχει δοκιµαστεί και είναι συµβατό µε την 
TBR21, την τεχνική προδιαγραφή περί τερµατικού εξοπλισµού 
που χρησιµοποιείται σε αναλογικά τηλεφωνικά δίκτυα 
µεταγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Το προϊόν είναι δυνατό να ρυθµιστεί ώστε να είναι συµβατό µε 
δίκτυα άλλων χωρών. Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε µε τον 
αντιπρόσωπο Xerox στην περιοχή σας εάν είναι απαραίτητη η 
σύνδεση του προϊόντος σε δίκτυο άλλης χώρας. ∆εν υπάρχουν 
ρυθµίσεις στο προϊόν οι οποίες να µπορούν να γίνουν από το 
χρήστη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρότι το προϊόν αυτό µπορεί να 
χρησιµοποιήσει είτε επιλογικό σύστηµα διακοπής βρόγχου 
(παλµικό) είτε DTMF (τονικό), συνιστάται η χρήση του DTMF. 
Το DTMF παρέχει ρυθµίσεις για αξιόπιστη και ταχύτερη 
κλήση.

Τροποποιήσεις, σύνδεση σε εξωτερικό λογισµικό ελέγχου ή σε 
εξωτερική συσκευή ελέγχου που δε διαθέτει έγκριση από από 
τη Xerox, καθιστούν την πιστοποίηση άκυρη.

Κανονισµοί FCC

Απαιτήσεις Αποστολής Επικεφαλίδων

Οι κανονισµοί της Οµοσπονδιακής Επιτροπής 
Τηλεπικοινωνιών (FCC) απαιτούν την ύπαρξη σαφούς 
µηνύµατος αναγνώρισης σε όλες τις µεταδόσεις µέσω 
τηλεοµοιοτυπίας από οποιονδήποτε εντός των Ηνωµένων 
Πολιτειών. Το µήνυµα αυτό θα πρέπει να περιέχει σαφή 
αναγνώριση και αριθµό τηλεφώνου του αποστολέα, είτε αυτός 
είναι  επιχείρηση είτε ιδιώτης.
Αυτή η συσκευή φαξ παρέχει τις λειτουργίες αναγνώρισης 
τηλεφώνου και ονόµατος που απαιτούνται από τον κανονισµό 
της FCC. Σύµφωνα µε τον κανονισµό της FCC, το 
απεσταλµένο έγγραφο θα πρέπει να περιλαµβάνει τον αριθµό 
τηλεφώνου και το όνοµα του αποστολέα. Για να 
συµµορφωθείτε µε τους κανονισµούς της FCC, διαβάστε και 
ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται στο 
παρόν έντυπο ώστε να προγραµµατίσετε τον αριθµό 
τηλεφώνου και το όνοµα στη συσκευή σας.
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Πληροφορίες για το Συζεύκτη ∆εδοµένων

Το µηχάνηµα αυτό της Xerox περιέχει έναν εσωτερικό 
συζεύκτη δεδοµένων. Η χρήση του περιορίζεται από την FCC 
(Οµοσπονδιακή Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών). Για να 
συµµορφωθείτε µε τους κανονισµούς της FCC, θα πρέπει να 
διαβάσετε και να ακολουθήσετε προσεκτικά τις οδηγίες που 
ακολουθούν: 
Ο εξοπλισµός αυτός είναι συµβατός µε το Άρθρο 68 των 
κανονισµών της FCC. Στην πίσω πλευρά του εξοπλισµού 
αυτού βρίσκεται µια ετικέτα, η οποία, µεταξύ άλλων, περιέχει 
τον αριθµό καταχώρησης στην FCC και τον αριθµό REN. Εάν 
σας ζητηθεί, δώστε τις πληροφορίες αυτές στην τηλεφωνική 
σας εταιρία.
Ο αριθµός REN χρησιµεύει στον καθορισµό των συσκευών 
που µπορούν να συνδεθούν στην τηλεφωνική σας γραµµή και 
να κουδουνίζουν όταν καλείται ο αριθµός σας. Στις 
περισσότερες αλλά όχι σε όλες τις περιοχές, το άθροισµα των 
αριθµών REN όλων των συνδεδεµένων συσκευών δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει το πέντε (5,0). Για να βεβαιωθείτε για τον 
αριθµό των συσκευών που µπορείτε να συνδέσετε στη γραµµή 
σας σύµφωνα µε το REN, καλέστε την τηλεφωνική σας εταιρία 
και ζητήστε να σας πουν το µέγιστο REN που ισχύει στην 
περιοχή σας.
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Ζητήστε από την τηλεφωνική εταιρία 
να σας ενηµερώσει για τον τύπο της πρίζας που είναι 
εγκατεστηµένη στη γραµµή σας. Η σύνδεση του 
µηχανήµατος αυτού σε ακατάλληλη πρίζα µπορεί να 
προκαλέσει σοβαρές ζηµιές στον εξοπλισµό της 
τηλεφωνικής εταιρίας. Εσείς και όχι η Xerox ευθύνεστε και 
είστε πλήρως υπαίτιος για οποιαδήποτε ζηµιά ενδέχεται 
να προκληθεί από τη σύνδεση του µηχανήµατος αυτού 
σε ακατάλληλη πρίζα.

Μπορείτε µε ασφάλεια να συνδέσετε το µηχάνηµα σε πρίζες 
του παρακάτω τύπου: USOC RJ-11C. Για τη σύνδεση του 
µηχανήµατος χρησιµοποιήστε το συνηθισµένο καλώδιο (µε τις 
πρίζες) που συνοδεύει το κιτ εγκατάστασης.
Συµβατό µε τους κανονισµούς της FCC τηλεφωνικό καλώδιο 
και πρίζα παρέχονται µαζί µε τον εξοπλισµό αυτό. Ο 
εξοπλισµός αυτός είναι σχεδιασµένος για να συνδεθεί στο 
τηλεφωνικό ή το εταιρικό δίκτυο µε χρήση συµβατής πρίζας η 
οποία συµµορφώνεται µε το Άρθρο 68.
Μην συνδέετε το µηχάνηµα αυτό σε τηλεφωνική γραµµή κοινής 
χρήσης ή σε γραµµή που λειτουργεί µε κέρµατα.
Οι επισκευές του µηχανήµατος θα πρέπει να εκτελούνται µόνο 
από αντιπρόσωπο της Xerox, ή εξουσιοδοτηµένο από τη 
Xerox κέντρο συντήρησης. Αυτό ισχύει δια παντός, κατά τη 
διάρκεια ή µετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης. Εάν 
πραγµατοποιηθεί επισκευή από µη εξουσιοδοτηµένο 
προσωπικό, το υπόλοιπο της περιόδου εγγύησης ακυρώνεται 
αυτόµατα.
Εάν ανακαλύψετε ότι η τηλεφωνική σας γραµµή έχει υποστεί 
βλάβη ή η τηλεφωνική εταιρία σας ενηµερώσει ότι το µηχάνηµά 
σας προκαλεί βλάβη, αποσυνδέστε το µηχάνηµα από την 
τηλεφωνική γραµµή και καλέστε το σέρβις. Μην 
επανασυνδέσετε το µηχάνηµα ωσότου πραγµατοποιηθούν οι 
σχετικές επισκευές.
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Η τηλεφωνική εταιρία θα σας ενηµερώνει όταν αυτό είναι εφικτό 

για τις εκάστοτε προσωρινές διακοπές που χρειάζεται να 
γίνουν. Ωστόσο, η εταιρία µπορεί να προβεί σε κάποια 
προσωρινή διακοπή η οποία είναι εύλογη και απαραίτητη 
παρότι η εκ των προτέρων ειδοποίησή σας ίσως είναι πρακτικά 
ανέφικτη. Σε τέτοιες περιπτώσεις οφείλουν:

- Να σας ειδοποιήσουν άµεσα για την προσωρινή διακοπή.

- Να επανασυνδέσουν τη γραµµή σας όταν τα αίτια της 
βλάβης αποµακρυνθούν.

- Να σας ενηµερώσουν για το δικαίωµα που έχετε να 
παραπονεθείτε στην FCC σύµφωνα µε τους κανονισµούς 
της FCC.

Η τηλεφωνική εταιρία έχει το δικαίωµα να πραγµατοποιήσει 
αλλαγές στις τηλεπικοινωνιακές της εγκαταστάσεις, τον 
εξοπλισµό, τις λειτουργίες ή τις διαδικασίες της. Τέτοιες 
ενέργειες θα πρέπει να είναι εύλογες, να είναι απαραίτητες για 
τη λειτουργία της επιχείρησής τους, και να είναι σύµφωνες µε 
τους κανονισµούς της FCC. Οφείλουν δε να σας ειδοποιήσουν 
γραπτώς εκ των προτέρων εάν οι αλλαγές αυτές:

- Καταστήσουν το µηχάνηµά σας ασύµβατο µε τον 
εξοπλισµό τους.

- Απαιτούν τροποποίηση ή µετατροπή του µηχανήµατος. 

- Επηρεάσουν µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο την απόδοση 
του µηχανήµατός σας.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν προγραµµατίζετε τηλέφωνα 
εκτάκτου ανάγκης και / ή όταν κάνετε δοκιµαστικές 
κλήσεις προς τα τηλέφωνα αυτά:
Εξηγήστε µε συντοµία στο διαβιβαστή του κέντρου το 
λόγο της κλήσης πριν την τερµατίσετε.
Πραγµατοποιείτε τέτοιες εργασίες κατά τις ώρες µη 
αιχµής, όπως νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευµα.
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Καναδική Πιστοποίηση
Σηµείωση: Η Ετικέτα της Industry Canada στο µηχάνηµα 
αποτελεί ένδειξη πιστοποιηµένου εξοπλισµού. Η πιστοποίηση 
αυτή σηµαίνει ότι ο εξοπλισµός πληροί συγκεκριµένες 
προδιαγραφές δικτύων τηλεπικοινωνίας, σχετικές µε 
προστασία, καλή λειτουργία και ασφάλεια. Η Industry Canada 
δεν εγγυάται ότι η λειτουργία του εξοπλισµού θα ικανοποιήσει 
τις απαιτήσεις του χρήστη.
Πριν την εγκατάσταση του εξοπλισµού αυτού, οι χρήστες θα 
πρέπει να βεβαιωθούν ότι επιτρέπεται η σύνδεσή του στο 
δίκτυο της τοπικής τηλεπικοινωνιακής εταιρίας. Επίσης, η 
µέθοδος που θα εφαρµοστεί για τη σύνδεση του εξοπλισµού 
θα πρέπει να είναι αποδεκτή. Σε ορισµένες περιπτώσεις η 
εσωτερική καλωδίωση µιας επιχείρησης η οποία είναι 
συνδεδεµένη σε απλή γραµµή τηλεφώνου µπορεί να επεκταθεί 
µε εγκεκριµένη συνδεσµολογία συζευκτήρων (επέκταση 
τηλεφωνικού καλωδίου).
Ο πελάτης θα πρέπει να γνωρίζει ότι η συµµόρφωση µε τις 
παραπάνω οδηγίες ενδεχοµένως να µην µπορέσει να 
αποτρέψει τη µειωµένη απόδοση των τηλεφωνικών 
συνδέσεων σε ορισµένες περιπτώσεις.
Επισκευές πιστοποιηµένου εξοπλισµού θα πρέπει να 
ανατίθενται µόνο σε εξουσιοδοτηµένο Καναδικό κέντρο 
συντήρησης σχεδιασµένο από τον προµηθευτή του 
εξοπλισµού. Η τηλεφωνική εταιρία µπορεί να ζητήσει από το 
χρήστη να αποσυνδέσει τον εξοπλισµό από το δίκτυό της εάν 
σηµειωθούν δυσλειτουργίες του, ή πραγµατοποιηθούν σε 
αυτόν οποιεσδήποτε επισκευές ή µετατροπές από το χρήστη.
Για την προστασία τους οι χρήστες θα πρέπει να βεβαιωθούν 
ότι στο χώρο τους η γείωση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας, οι 
τηλεφωνικές γραµµές και οι εσωτερικές µεταλλικές 
σωληνώσεις υδροδότησης (εάν υπάρχουν) είναι όλες 
συνδεδεµένες µαζί. Το µέτρο αυτό ενδέχεται να φανεί ιδιαίτερα 
σηµαντικό σε περιοχές εκτός πόλεων.
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Τέτοιες συνδέσεις δεν θα πρέπει να 

πραγµατοποιούνται από τους ίδιους τους χρήστες αλλά 
να ανατίθενται σε αρµόδια υπηρεσία ή σε ηλεκτρολόγο, 
αναλόγως των συνθηκών.

Σηµείωση: Ο αριθµός REN που ανατίθεται σε κάθε τερµατική 
συσκευή παρέχει ένδειξη του µέγιστου αριθµού συσκευών που 
επιτρέπεται να συνδεθούν ταυτόχρονα στην ίδια τηλεφωνική 
γραµµή. Ο τερµατισµός της γραµµής µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί από συνδυασµό συσκευών, µε µόνη 
προϋπόθεση το άθροισµα των αριθµών REN όλων των 
συσκευών να µην υπερβαίνει το 5.
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Φιλικότητα προς το Περιβάλλον

Energy Star®

Η XEROX Corporation σχεδίασε το µηχάνηµα αυτό σε 
συµµόρφωση µε τις κατευθυντήριες οδηγίες του 
προγράµµατος ENERGY STAR® του Οργανισµού 
Προστασίας Περιβάλλοντος. Ως συνεργάτης του ENERGY 
STAR®, η XEROX έχει χαρακτηρίσει το µηχάνηµα αυτό ως 
πλήρως συµβατό µε τις κατευθυντήριες οδηγίες του ENERGY 
STAR® σχετικά µε την εξοικονόµηση ενέργειας.
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Παράρτηµα Β � Τεχνικά 

Χαρακτηριστικά

Το WorkCentre Pro 412 συµµορφώνεται µε τις αυστηρές 
προδιαγραφές, εγκρίσεις και πιστοποιήσεις. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά έχουν σχεδιαστεί για την ασφάλεια των 
χρηστών και τη σωστή λειτουργίας του µηχανήµατος. 
Χρησιµοποιήστε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται 
στο κεφάλαιο αυτό για να εντοπίσετε γρήγορα τις ικανότητες 
του µηχανήµατος.
Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει:

- Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εκτυπωτή

- Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φαξ

- Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σαρωτή και Φωτοαντιγραφικού

- Γενικά Χαρακτηριστικά

- Προδιαγραφές Χαρτιού
Αν απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε τα 
χαρακτηριστικά, επικοινωνήστε µε τον τοπικό Αντιπρόσωπο 
της Xerox ή κάποιον εξουσιοδοτηµένο πωλητή της Xerox.
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εκτυπωτή

Στοιχείο Περιγραφή

Εξοµοίωση PCL6

Ανάλυση Πραγµατική 600 x 600 dpi, 1200 dpi class

Ταχύτητα εκτύπωσης 12 σελίδες ανά λεπτό (για µεγέθη A4 / letter)

Ωφέλιµο πλάτος εκτύπωσης 208 χλστ (8,2 ίντσες) για letter / legal (216 x 356 χλστ /
8,5 x 14 ίντσες)
202 χλστ. (8 ίντσες) για A4

Χρόνος εκτύπωσης πρώτης 
σελίδας

13 δευτερόλεπτα (προθέρµανση)
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φαξ

Στοιχείο Περιγραφή

Κατάλληλη γραµµή G3 PSTN (∆ηµόσιο Τηλεφωνικό ∆ίκτυο Μεταγωγής)

Συµβατότητα ITU Group 3

Ανάλυση Standard: 203 x 98 dpi
Fine: 203 x 196 dpi
Super Fine: 300 x 300 dpi

Κωδικοποίηση δεδοµένων MH/MR/MMR/JPEG

Μέγιστη ταχύτητα µόντεµ 33,6 kbps

Ταχύτητα µετάδοσης 3,5 δευτερόλεπτα (Βασική ανάλυση, MMR, 33,6 kbps)

Μνήµη 4 Mbytes

Ταχύτητα εκτύπωσης 12 σελίδες ανά λεπτό (για µεγέθη A4 / letter)

Ωφέλιµο πλάτος σάρωσης 208 χλστ (8,2 ίντσες)

Ωφέλιµο πλάτος εκτύπωσης 208 χλστ (8,2 ίντσες) για letter / legal 
(216 x 356 χλστ / 8,5 x 14)
202 χλστ. (8 ίντσες) για A4

Πλάτος και βάρος εγγράφου ADF: 176 ~ 216 χλστ (7 ~ 8,5 ίντσες)
45 ~ 105 g/m2 (12,5 ~ 28 lb)

Τζάµι αντιγραφής: Μέγιστο Legal 
(216 x 356 χλστ / 8,5 x 14 ίντσες)

Χωρητικότητα δίσκου 
εισόδου

Κασέτα: 550 φύλλα 80 g/m2 (20 lb)

Τροφοδότης εγγράφων ADF: Έως και 30 φύλλα 80 g/m2 (20 lb)
Τζάµι αντιγραφής:1 σελίδα
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σαρωτή και Φωτοαντιγραφικού

a.  Πολλαπλή Εκτύπωση Μονού Εγγράφου

Στοιχείο Περιγραφή

Μέθοδος σάρωσης CCD, Επίπεδο

Ταχύτητα σάρωσης Τζάµι αντιγραφής (SDMPa):12 cpm 
ADF (SDMP): 12 cpm 
ADF (MDSP): 6.6 cpm σε Κείµενο/Ανάµικτο                

3.3 cpm σε Φωτογραφία

Ανάλυση σάρωσης 600 x 600 dpi, 1200 dpi class

Λειτουργία σάρωσης Πραγµατικά χρώµατα, 250 γκρι, Ασπρόµαυρη

Λειτουργία αντιγραφής Ασπρόµαυρη

Ωφέλιµο πλάτος σάρωσης 208 χλστ (8,2 ίντσες)

Μέγιστο πλάτος εγγράφου 216 χλστ (8,2 ίντσες)

Εύρος πολλαπλής 
αντιγραφής

1 ~ 999

Σµίκρυνση & Μεγέθυνση 25% ~ 400% σε βαθµίδες του 1% (από το τζάµι αντιγραφής)
25% ~ 100% σε βαθµίδες του 1% (από τον ADF)

Μέγιστο πλευρικό περιθώριο 
εκτύπωσης

Επάνω, Κάτω, Κάθε πλευρά 4 χλστ (0,16 ίντσας)
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Γενικά Χαρακτηριστικά

Στοιχείο Περιγραφή

Χωρητικότητα δίσκου 
εισόδου

Κασέτα: 550 φύλλα 80 g/m2 (20 lb)
∆ίσκος Bypass: 100 φύλλα 80 g/m2 (20 lb)

Χωρητικότητα δίσκου εξόδου 250 φύλλα 80 g/m2 (20 lb)

Περιβάλλον Λειτουργίας Θερµοκρασία: 10 - 32° C /  50 - 90° F (20 ~ 80% RH)

Μέγεθος και βάρος χαρτιού Κασέτα: A4, Letter, Folio, Legal 
(216 x 356 χλστ / 8,5 x 14 ίντσες)
60 ~ 90 g/m2 (16 ~ 24lb)

∆ίσκος Bypass:A6 ~ Legal (216 x 356 χλστ / 8,5 x 14 χλστ)
60 ~ 160 g/m2 (16 ~ 43 lb)

Duplex: A4, Letter, Folio, Legal 
(216 x 356 χλστ / 8,5 x 14 ίντσες)
80 ~ 90 g/m2 (20 ~ 24 lb)

Πλάτος και βάρος 
πρωτότυπων εγγράφων

ADF: 176 ~ 216 χλστ (7 ~ 8,5 ίντσες),
45 ~ 105 g/m2 (12,5 lb ~ 28 lb)

Τζάµι αντιγραφής:Μέγιστο legal 
(216 x 356 χλστ / 8,5 x 14 ίντσες)

Χωρητικότητα ADF 30 φύλλα 80 g/m2 (20 lb)

Τροφοδοσία Ισχύος AC220 ~ 240V (Ευρώπη), 50/60 Hz
AC100 ~ 127V (ΗΠΑ, Καναδάς), 50/60 Hz

Κατανάλωση ενέργειας 19 W σε Λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας
85 W σε Κατάσταση αναµονής
350 W κατά τη λειτουργία

Βάρος 22. 85 kg / 50.37 lb (Συµπεριλαµβανοµένων των κασετών 
Κυλίνδρου και Γραφίτη)

∆ιαστάσεις(ΠxΒxΥ) 560 x 429 x 456 χλστ (22 x 17 x 18 ίντσες)
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Προδιαγραφές Χαρτιού

Στοιχείο Περιγραφή

∆ιαθέσιµα είδη 
χαρτιού

Κοινό χαρτί, διαφάνειες OHP, Ετικέτες, Φάκελοι, Κάρτες, Καρτ-ποστάλ

Μεγέθη χαρτιού

Είδος Χαρτιού Π x Μ (χλστ) Π x Μ (ίντσες)

Letter 215,9 x 279 8,5 x 11

Legal 215,9 x 355,6 8,5 x 14

JIS B5 182 x 257 7,17 x 10,12

A4 210x 297 8,27 x 11,69

Executive 184,2 x 266,7 7,25 x 10,5

A5 148,5 x 210 5,85 x 8,27

Κάρτα Α6 105 x 148,5 4,13 x 5,85

Καρτ-ποστάλ 4x6 101,6 x 152,4 4 x 6

HagaKi 100 x 148 3,94 x 5,83

Φάκελος 7-3/4 98,4 x 190,5 3,88 x 7,5

Φάκελος COM-10 105 x 241 4,12 x 9,5

Φάκελος DL 110 x 220 4,33 x 8,66

Φάκελος C5 162 x 229 6,38 x 9,02

Προσαρµοσµένο µέγεθος 98 x 148 ~ 
215,9 x 355,6

3,86 x 5,83 ~ 
8,5 x 14
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Πηγή Εισόδου

Πηγή Είδη Μέσων 
εκτύπωσης Μεγέθη Πάχος

Κασέτα 
Χαρτιού

Κοινό Χαρτί A4, Letter, Legal, 
Folio

60 ~ 90 g/m2

(16lb ~ 24lb)

Κασέτα Bypass Κοινό Χαρτί, 
Φάκελοι, 
∆ιαφάνειες, 
Ετικέτες, 
∆εσµίδα 
Καρτών

A4, Letter, Legal, 
Folio, Executive, 
A5, B5, A6, 
Monarch (7 3/4), 
COM10, #9, C5, 
DL, 
Προσαρµοσµένο 
µέγεθος

60 ~ 160 g/m2

(16lb ~ 43lb)

Duplex Κοινό Χαρτί A4, Letter, Folio, 
Legal

80 ~ 90 g/m2

(20lb ~ 24lb)

B5 σηµαίνει JIS και ISO
   Πάχος φιλµ διαφάνειας: 150 µm (ανατρέξτε στον κατάλογο των 
βασικών µέσων εκτύπωσης)

   Πάχος Χαρτιού Ετικέτας: 140 µm (ανατρέξτε στον κατάλογο των 
βασικών µέσων εκτύπωσης)

Στοιχείο Περιγραφή
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Ανεφοδιασµός του ∆ίσκου Bypass 7-21
Ανοιχτό / Σκούρο 3-9, 5-23, 6-11
Αντιγραφή 3-1

∆ιαδικασία Αντιγραφής 3-2
Τοποθέτηση των Πρωτοτύπων 3-4
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Αντιγραφή 2 Όψεων 3-11
Μακριά Πλευρά 3-11
Στενή Πλευρά 3-11

Αντικατάσταση της Κασέτας Γραφίτη 7-6, 7-8
Αντικατάσταση της Φύσιγγας Κυλίνδρου 7-12
Αντιµετώπιση Προβληµάτων 8-1

Επίλυση Προβληµάτων 8-16
Επαναφορά των ρυθµίσεων του 

µηχανήµατος 8-23
Μηνύµατα Σφαλµάτων στην Οθόνη 8-13
Χάρτης Επίλυσης Προβληµάτων 

Εκτύπωσης 8-18
Χάρτης Επίλυσης Προβληµάτων Φαξ  

8-21
Χάρτης Επίλυσης Προβληµάτων 

Φωτοαντιγραφικού 8-16
Αντιστοίχιση Χαρακτήρων 2-10
Αντιστοίχιση Χαρακτήρων Πληκτρολογίου  
2-10
Αποθήκευση Αριθµού για Ταχεία Κλήση 5-10
Αποστολή Έγχρωµου Φαξ 5-24
Αποστολή σε Πολλαπλούς Παραλήπτες 5-12
Αποστολή σε Πολλαπλούς Παραλήπτες, 
Χρήση της Οµαδικής Κλήσης 5-14
Αποστολή Φαξ από Κλήση Οµιλίας 5-18
Αποσυσκευασία του µηχανήµατος 2-2
Αριθµός Τηλεφώνου Εξυπηρέτησης Πελάτών 
8-12
Αριθµός Τηλεφώνου Τεχνικής Υποστήριξης  
8-12
Αριθµός Φαξ 5-6
Αριθµητικό Πληκτρολόγιο 2-9
Αρχείο Εισερχοµένων 5-35, 9-12
Αρχείο Εξερχοµένων 5-35, 9-12
Ασφάλεια Λέιζερ A-7
Αυτόµατη Προσαρµογή 3-14
Αυτόµατος Τροφοδότης Εγγράφων (ADF)  
3-4, 5-2, 6-3
Β
Βασικές Λειτουργίες Αντιγραφής 3-9
Βασικές Λειτουργίες Σάρωσης 6-9
Βασικές Λειτουργίες Φαξ 5-21

Γ
Γενικές Οδηγίες για Ειδικά Μέσα Εκτύπωσης 
7-24
Γενικές Οδηγίες για τα Μέσα Εκτύπωσης 7-23
Γενικά Χαρακτηριστικά B-5
Γλώσσα, ρύθµιση 2-22
∆
∆ίσκος Bypass 7-19, 7-21
∆ιαδικασία Αντιγραφής 3-2
∆ιαδικασία Σάρωσης 6-3
∆ιαδικασία Φαξ 5-2
∆ιακόπτης Απασφάλισης Σαρωτή 2-2
∆ιαχείριση Εργασιών Φαξ 5-7

Ακύρωση Φαξ 5-7
Επιβεβαίωση Αποστολής 5-7
Παρακολούθηση Κατάστασης 

Παράλληλων Εργασιών 5-8
∆ιαχείριση Εργασιών, Φαξ 5-7
Ε
Είδος Πρωτοτύπου 3-10, 5-22, 6-10

Mixed (Ανάµικτο) 5-22, 6-10
Photo (Φωτογραφία) 5-22, 6-10
Text (Κείµενο) 5-22, 6-10
Ανάµικτο 3-10
Κείµενο 3-10
Φωτογραφία 3-10

Εγκατάσταση Λογισµικού 2-26
Εγκατάσταση Συνδεσµολογίας 2-11
Εγκατάσταση του ControlCentre 5.0 9-14
Εγκατάσταση Φύσιγγας Κυλίνδρου και 
Κασέτας Γραφίτη 2-14
Ειδικές Λειτουργίες Αντιγραφής 3-14

Αυτόµατη Προσαρµογή 3-14
Κλωνοποίηση 3-15

Ειδικά Μέσα Εκτύπωσης 7-24
Εισαγωγή Παύσης 2-10
Εισαγωγή της Ποσότητας 3-7
Εισαγωγή του αριθµού φαξ. 5-6
Εκτέλεση του ControlCentre 5.0 9-14
Εκτύπωση 4-1

Εκτύπωση Εγγράφου µέσα από 
Εφαρµογή 4-2

Καρτέλες Ιδιοτήτων Εκτυπωτή 4-5
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Πλήκτρα & Εικονίδια Ιδιοτήτων Εκτυπωτή 
4-6

Πρόσβαση στις Ρυθµίσεις του Εκτυπωτή 
4-3

Ρυθµίσεις Εκτυπωτή 4-3
Εκτύπωση Αναφορών 5-36, 9-12
Εκτύπωση Εγγράφου µέσα από Εφαρµογή  
4-2
Εκτελέστε το πρόγραµµα ScanToPC 6-6
Ενδείξεις Μετρητών 9-19
Εξαρτήµατα του Μηχανήµατος 2-4
Εξαρτήµατα, µηχάνηµα 2-4
Επίλυση Προβληµάτων 8-1, 8-16
Επανάληψη Κλήσης 5-17

Αναζήτηση στη Μνήµη Επανακλήσεων:  
5-17

Επανάκληση του Τελευταίου Αριθµού:  
5-17

Επαναφορά του Μηχανήµατος 8-23
Επαναφορά των Λειτουργιών Αντιγραφής  
3-13
Επαναφορά των Λειτουργιών Σάρωσης 6-12
Επαναφορά των Λειτουργιών Φαξ 5-23
Επαναφορά των ρυθµίσεων του Μηχανήµατος 
8-23
Επανεκκίνηση του Μηχανήµατος 8-23
Επείγουσα Αποστολή 5-28
Επεξεργασία Αριθµών ή Ονοµάτων 2-10
Επιβεβαίωση Αποστολής 5-7, 5-35, 9-11
Επιλέξτε την Τροφοδοσία Χαρτιού 3-3
Επιλογές Καταστάσεων Λήψης 5-19
Επιλογές Ρυθµίσεων του Συστήµατος 9-2

Τροποποίηση των Επιλογών Ρύθµισης 
του Συστήµατος 9-5

Επιλογές Σάρωσης 5-22, 6-9
Επιλογές Στοιχείων Συστήµατος 9-7
Επιλογή Λειτουργιών Αντιγραφής 3-7
Επιλογή Λειτουργιών Σάρωσης 6-7
Επιλογή Λειτουργιών Φαξ 5-6
Εργοστασιακές Ρυθµίσεις 9-1

Εφαρµογές
Επιλογή λειτουργιών Σάρωσης 6-7
Επιλογή λειτουργιών Φαξ 5-6
Λειτουργίες Αντιγραφής 3-9
Λειτουργίες Φαξ 5-21

Εφαρµογή Σάρωσης, Καθορισµός 
Προεπιλεγµένης 6-8
Εφαρµογή, εκτύπωση µέσα από 4-2
Η
Ηµεροµηνία και Ώρα, ρύθµιση 2-25
Θ
Θέση σειριακού αριθµού 1-4
Κ
Καθαρισµός 7-2

WorkCentre Pro 412 7-2
Πίνακας Ελέγχου και Οθόνη LCD 7-3
Τζάµι Αντιγραφής και Κάλυµµα 7-3
Τροφοδότης Εγγράφων και ∆ίσκος 

Εξόδου Εγγράφων 7-4
Καθαρισµός Μνήµης 9-13

PHONEBK/MEMORY 9-13
SYSTEM DATA 9-13
SYSTEM ID 9-13
TX-RX JOURNAL 9-13

Καθαρισµός του Τυµπάνου OPC 7-11
Καθορισµός της Προεπιλεγµένης Εφαρµογής 
Σάρωσης 6-8
Καρτέλα Advanced 9-17
Καρτέλα Firmware Update 9-20
Καρτέλα Information 9-19
Καρτέλα Phonebook 9-18
Καρτέλα Settings 9-16
Καρτέλες Ιδιοτήτων 4-5

Πλήκτρα & Εικονίδια 4-6
Καρτέλες Ιδιοτήτων Εκτυπωτή 4-5

Πλήκτρα & Εικονίδια 4-6
Κασέτα Γραφίτη 7-5

Ανακατανοµή του Γραφίτη 7-8
Αναµενόµενη ∆ιάρκεια Ζωής Κασέτας 7-5
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Αντικατάσταση της Κασέτας Γραφίτη 7-6, 
7-8

Λειτουργία Εξοικονόµησης Γραφίτη 7-5
Ρύθµιση της Συσκευής για Αποστολή 

Μηνύµατος Χαµηλής Στάθµης 
Γραφίτη 7-10

Κασέτα γραφίτη, εγκατάσταση 2-14
Κασέτα Χαρτιού 7-15
Κατάλογος Βοήθειας 9-12
Κατάλογος Στοιχείων Συστήµατος 9-12
Καταµέτρηση Εκτυπώσεων 9-19
Καταστάσεις Λήψης 5-19

ANS/FAX 5-20
FAX 5-20
TEL 5-19
TEL/FAX 5-20
Χειροκίνητη Λήψη σε κατάσταση TEL  

5-20
Κείµενο σε αγκύλες, σηµειολογία 1-7
Κλήση από το Αριθµητικό Πληκτρολόγιο 5-9
Κλήση για τεχνική υποστήριξη, Θέση σειριακού 
αριθµού 1-4
Κλήση της Τεχνικής Υποστήριξης 8-12
Κλωνοποίηση 3-15
Κουµπιά 2-6
Λ
Λύσεις, Προβλήµατα Εκτύπωσης 8-18
Λύσεις, Προβλήµατα Φαξ 8-21
Λύσεις, Προβλήµατα Φωτοαντιγραφικού 8-16
Λήψη Τηλεπαραλαβής 5-32
Λήψη Φαξ 5-19

Επιλογές Καταστάσεων Λήψης 5-19
Καταστάσεις Λήψης 5-19

Λειτουργία Εξοικονόµησης Γραφίτη 7-5
Λειτουργίες Αντιγραφής

Έξοδος 3-12
Ανοιχτό / Σκούρο 3-9
Αντιγραφή 2 Όψεων 3-11
Αυτόµατη Προσαρµογή 3-14
Βασικές 3-9
Είδος Πρωτοτύπου 3-10
Ειδικές 3-14

Επαναφορά των Λειτουργιών Αντιγραφής 
3-13

Επιλογή Λειτουργιών Αντιγραφής 3-7
Κλωνοποίηση 3-15
Σµίκρυνση / Μεγέθυνση 3-12

Λειτουργίες Σάρωσης
Ανάλυση 6-9
Ανοιχτό / Σκούρο 6-11
Είδος Πρωτοτύπου 6-10
Επαναφορά των Λειτουργιών Σάρωσης  

6-12
Επιλογές Σάρωσης 6-9
Προηγµένη Σάρωση 6-13
Σµίκρυνση / Μεγέθυνση 6-12

Λειτουργίες Φαξ
Ανάλυση 5-21
Ανοιχτό / Σκούρο 5-23
Αποστολή Έγχρωµου Φαξ 5-24
Βασικές 5-21
Είδος Πρωτοτύπου 5-22
Επαναφορά των Λειτουργιών Φαξ 5-23
Επείγουσα Αποστολή 5-28
Επιλογές Σάρωσης 5-22
Μεταχρονολογηµένη Αποστολή 5-25
Προηγµένες 5-24
Τηλεπαραλαβή 5-29

Λειτουργίες, Αντιγραφή
Έξοδος 3-12
Ανοιχτό / Σκούρο 3-9
Αντιγραφή 2 Όψεων 3-11
Αυτόµατη Προσαρµογή 3-14
Είδος Πρωτοτύπου 3-10
Ειδικές 3-14
Επαναφορά των Λειτουργιών Αντιγραφής 

3-13
Κλωνοποίηση 3-15
Σµίκρυνση / Μεγέθυνση 3-12

Λειτουργίες, Σάρωση
Ανάλυση 6-9
Ανοιχτό / Σκούρο 6-11
Είδος Πρωτοτύπου 6-10
Επαναφορά των Λειτουργιών Σάρωσης  

6-12
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Επιλογές Σάρωσης 6-9
Προηγµένη Σάρωση 6-13
Σµίκρυνση / Μεγέθυνση 6-12

Λειτουργίες, Φαξ
Ανάλυση 5-21
Ανοιχτό / Σκούρο 5-23
Αποστολή Έγχρωµου Φαξ 5-24
Είδος Πρωτοτύπου 5-22
Επαναφορά των Λειτουργιών Φαξ 5-23
Επείγουσα Αποστολή 5-28
Επιλογές Σάρωσης 5-22
Μεταχρονολογηµένη Αποστολή 5-25
Προηγµένες 5-24
Τηλεπαραλαβή 5-29

Μ
Μέθοδοι Κλήσης 5-9, 5-17

Αποστολή σε Πολλαπλούς Παραλήπτες  
5-12

Αποστολή Φαξ από Κλήση Οµιλίας 5-18
Κλήση από το Αριθµητικό Πληκτρολόγιο 

5-9
Οµαδική Κλήση 5-12
Ταχείες Κλήσεις 5-10
Χειροκίνητη Κλήση 5-17
Χειροκίνητη Οµαδική Κλήση 5-15

Μέσα εκτύπωσης, Τροφοδοσία 7-14
Μήνυµα Χαµηλής Στάθµης Γραφίτη 7-10
Μετάδοση Τηλεπαραλαβής 5-29
Μεταχρονολογηµένη Αποστολή 5-25

Προσθήκη Εγγράφων σε 
Μεταχρονολογηµένη Αποστολή 
5-27

Μεταχρονολογηµένη Λήψη Τηλεπαραλαβής 
5-32
Μηνύµατα προσοχής, σηµειολογία 1-8
Μηνύµατα Σφαλµάτων 8-13
Μηνύµατα Σφαλµάτων στην Οθόνη 8-13
Μνήµη, Καθαρισµός 9-13
Μονάδες Αντικαθιστώµενες από τον Πελάτη  
7-5

Κασέτα Γραφίτη 7-5, 7-6
Φύσιγγα Κυλίνδρου 7-11

Ο
Οδηγίες Ασφάλειας

Παράρτηµα A A-1
Οµαδική Κλήση 5-12

Ανάθεση Αριθµών Ταχείας Κλήσης σε 
Οµάδα 5-12

Τροποποίηση Αριθµών Οµαδικής Κλήσης 
5-13

Χρήση Οµαδικής Κλήσης 5-14
Π
Πίνακας Ελέγχου 2-6

πλήκτρα 2-6
Παύση, προσθήκη 2-10
Παράρτηµα Α - Οδηγίες Ασφαλείας A-1
Παράρτηµα Β � Τεχνικά Χαρακτηριστικά B-1
Παραγγελία Αναλώσιµων 7-4
Παρακολούθηση Κατάστασης Παράλληλων 
Εργασιών 5-8
Πηγές Πληροφοριών 1-9
Πιέστε το πλήκτρο [Έναρξη]. 3-8, 5-7, 6-7
Πιέστε το πλήκτρο Αντιγραφή / Φαξ / Σάρωση 
3-2, 5-5, 6-6
Πλήκτρο Έναρξη

Πιέστε το πλήκτρο [Έναρξη]. 3-8, 5-7,  
6-7

Πλήκτρο Αντιγραφή / Φαξ / Σάρωση 3-2, 5-5, 
6-6
Πλάγια γραφή, σηµειολογία 1-7
Πληκτρολόγηση Χαρακτήρων στο Αριθµητικό 
Πληκτρολόγιο 2-9
Πληροφορίες Μετρητών 9-19
Πληροφορίες Προγραµµατισµένης Εργασίας 
5-35, 9-11
Ποσότητα 3-7
Πρόγραµµα Σάρωσης TWAIN του WorkCentre 
Pro 412 6-2
Πρόσβαση στις Ρυθµίσεις του Εκτυπωτή 4-3
Πρότυπα Ασφαλείας A-4
Προδιαγραφές

Χαρτί B-6
Προδιαγραφές Χαρτιού B-6
Προειδοποιήσεις, σηµειολογία 1-8
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Προεπιλεγµένη Εφαρµογή Σάρωσης, 
Καθορισµός 6-8
Προηγµένες Λειτουργίες Φαξ 5-24

Ακύρωση Προγραµµατισµένης Εργασίας 
5-34

Αποστολή Έγχρωµου Φαξ 5-24
Επείγουσα Αποστολή 5-28
Μεταχρονολογηµένη Αποστολή 5-25
Τηλεπαραλαβή 5-29

Προηγµένη Σάρωση 6-13
Προσανατολισµός, σηµειολογία 1-5
Προσθήκη Εγγράφων σε Μεταχρονολογηµένη 
Αποστολή 5-27
Προσθήκη Παύσης 2-10
Προσθήκη Χαρτιού 2-18
Ρ
Ρύθµιση Έντασης Ηχείου 9-6
Ρύθµιση Επιλογών Στοιχείων Συστήµατος  
9-10
Ρύθµιση Ηµεροµηνίας και Ώρας 2-25
Ρύθµιση Ταυτότητας και Ονόµατος Σταθµού 
2-23
Ρύθµιση της Γλώσσας 2-22
Ρύθµιση της Συσκευής για Αποστολή 
Μηνύµατος Χαµηλής Στάθµης Γραφίτη 7-10
Ρύθµιση του Μηχανήµατος 9-1

ControlCentre 5.0 9-14
Εγκατάσταση του ControlCentre 5.0 9-14
Επιλογές Ρυθµίσεων του Συστήµατος 9-2
Επιλογές Στοιχείων Συστήµατος 9-7
Ρύθµιση Έντασης Ηχείου 9-6
Ρυθµίσεις Στοιχείων Συστήµατος 9-7
Ρυθµίσεις Συστήµατος 9-2
Τροποποίηση Επιλογών Στοιχείων 

Συστήµατος 9-10
Τροποποίηση των Επιλογών Ρύθµισης 

του Συστήµατος 9-5
Ρυθµίσεις Εκτυπωτή 4-3

Πρόσβαση 4-3
Πρόσβαση από Windows 2000 4-4
Πρόσβαση από Windows 95/98/Me 4-3
Πρόσβαση από Windows NT 4.0 4-4

Ρυθµίσεις Στοιχείων Συστήµατος 9-7

Ρυθµίσεις Συστήµατος 9-1, 9-2
ControlCentre 5.0 9-14
Εγκατάσταση του ControlCentre 5.0 9-14
Καθαρισµός Μνήµης 9-13
Ρύθµιση Έντασης Ηχείου 9-6

Ρυθµιστικά Στοιχεία A-5
Σ
Σύνδεση του µηχανήµατος 2-11
Σύντοµη επισκόπηση, σηµειολογία 1-7
Σάρωση 6-1

Βασικές Λειτουργίες 6-9
∆ιαδικασία Σάρωσης 6-3
Καθορισµός της Προεπιλεγµένης 

Εφαρµογής Σάρωσης 6-8
Πρόγραµµα Σάρωσης TWAIN 6-2
Τοποθέτηση των Πρωτοτύπων 6-3

Σηµειώσεις, σηµειολογία 1-8
Σηµειολογία 1-5

κείµενο σε αγκύλες 1-7
µηνύµατα προσοχής 1-8
πλάγια γραφή 1-7
προειδοποιήσεις 1-8
προσανατολισµός 1-5
σύντοµη επισκόπηση 1-7
σηµειώσεις 1-8
υποδείξεις 1-8

Σµίκρυνση / Μεγέθυνση 3-12, 6-12
Στοιχειώδης Αντιµετώπιση Προβληµάτων 8-1

Επίλυση Προβληµάτων 8-16
Επαναφορά των ρυθµίσεων του 

µηχανήµατος 8-23
Μηνύµατα Σφαλµάτων στην Οθόνη 8-13
Χάρτης Επίλυσης Προβληµάτων 

Εκτύπωσης 8-18
Χάρτης Επίλυσης Προβληµάτων Φαξ  

8-21
Χάρτης Επίλυσης Προβληµάτων 

Φωτοαντιγραφικού 8-16
Συνδεσµολογία 2-11
Συνολικός Αριθµός Εκτυπώσεων 9-19
Συνοπτική Παρουσίαση Μηχανήµατος 2-1
Συνοπτική Παρουσίαση του Πίνακα Ελέγχου 
2-6
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