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Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie 
bij alle gebruikers bekend is voordat u doorgaat met de installatie.

OPMERKING: De term EX700i verwijst in dit document naar de EX700i Print Server/
Integrated Fiery Color Server. 

Systeem Veilig wissen

Wanneer Veilig wissen is ingeschakeld (in Configure), duurt het langer om bepaalde 
taken te voltooien. Deze taken omvatten:

• Meerdere taken verwijderen

• Taakeigenschappen instellen voor meerdere taken

• Reservekopie maken en terugzetten

Wanneer Veilig wissen is ingeschakeld, mag de vaste schijf niet tot de maximumcapaciteit 
worden gevuld. Verwijder regelmatig de scans en de taken in de blokkeringswachtrij om 
de schijfopslag op een beheerbaar niveau te houden. 

Standaardprinter van EX700i Print Server

Als u bij het afdrukken vanaf de EX700i Print Server via de Fiery Advanced Controller 
Interface (FACI) wilt dat de standaardprinter van de EX700i Print Server een van de 
wachtrijen van de EX700i Print Server is, moet u de standaardprinter handmatig instellen 
vanaf de FACI.

Mac OS X EX700i ontbreekt in lijst van printers

Als u in Mac OS de EX700i als printer toevoegt met AppleTalk, wordt de EX700i niet 
weergegeven in de lijst van AppleTalk-printers. U moet de EX700i opnieuw starten om 
hem aan de lijst toe te voegen.

Afdrukken Taak overschrijdt maximumaantal pagina’s

Als een taak het maximumaantal pagina’s voor het opgegeven papiertype (bijvoorbeeld zwaar 
papier) overschrijdt, worden de instellingen niet beperkt in het printerstuurprogramma 
of Taakeigenschappen. De taak wordt geannuleerd en de fout wordt weergegeven nadat 
de taak is verwerkt.
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Kan niet gedwongen afdrukken naar Lade 6 vanaf aanraakscherm van de 
digitale pers

Als een taak wordt opgeschort vanwege niet-overeenkomend papier en u deze probeert 
af te drukken vanuit Lade 6 via het aanraakscherm van de digitale pers, wordt een 
beperkingsbericht weergegeven. Nadat u de beperking hebt opgelost, blijft de taak 
opgeschort. Voor gedwongen afdrukken moet u Command WorkStation gebruiken.

Afdrukopties Taken met gecoat papier

U kunt niet afdrukken op gecoat papier wanneer Papierbron is ingesteld op Automatische 
ladekeuze en Mediatype is ingesteld op Alles. U moet een specifieke lade of een specifiek 
gecoat mediatype kiezen.

Liggend met nieten en perforeren

Als u een liggende taak afdrukt met nieten rechts boven en perforeren aan de rechterkant, 
zal de taak niet worden afgedrukt. Als u de taak naar de directe verbinding verzendt, wordt 
geen fout weergegeven. Druk in plaats daarvan de taak af met perforeren aan de bovenkant.

De optie Gespiegeld

De optie Gespiegeld in het stuurprogramma en de optie Gespiegeld in Taakeigenschappen 
sluiten elkaar uit. Schakel de optie niet op beide plaatsen in voor dezelfde taak.

Handmatig dubbelzijdig en Opvangbak met verschuiving

Als een Opvangbak met verschuiving is geïnstalleerd op de digitale pers en u een taak afdrukt 
met de optie Handmatig dubbelzijdig, blijft de status van de taak Bezig met afdrukken, 
ook nadat de taak is afgedrukt. Gebruik de optie Dubbelzijdig om dubbelzijdige taken 
af te drukken als een Opvangbak met verschuiving is geïnstalleerd op de digitale pers.

Paper Catalog in Windows 7 

Als u de optie Paper Catalog wilt gebruiken wanneer tweerichtingscommunicatie is 
ingeschakeld, moet u beheerdersrechten hebben. Ga naar Configuratiescherm >
Systeembeheer > Afdrukbeheer en kies Als administrator uitvoeren. Raadpleeg Afdrukken 
voor meer informatie.
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Command 
WorkStation

Command WorkStation wordt uitgevoerd op de EX700i

Als de EX700i geen statisch IP-adres heeft en u de EX700i wilt verbinden met Command 
WorkStation dat op de EX700i wordt uitgevoerd, voert u 127.0.0.1 in als IP-adres 
in plaats van localhost.

WebTools Printerstuurprogrammabestanden downloaden (Russisch)

Als u printerstuurprogrammabestanden downloadt vanaf WebTools naar een computer met 
Windows XP in het Russisch, treedt er een fout op wanneer u de eerste keer op de koppeling 
klikt om de bestanden uit te pakken. U moet een tweede keer op de koppeling klikken.

Image Enhance 
Visual Editor

Werken met duplicaten van taken

In Image Enhance Visual Editor worden wijzigingen toegepast op zowel de geselecteerde taak 
als eventuele duplicaten van de geselecteerde taak.

Kalibratie Voor de kalibratie kan Lade 8 niet de papierbron zijn 

In Command WorkStation Calibrator wordt Lade 8 (invoegmodule) weergegeven als 
papierbronkeuze. U kunt echter geen kalibratie uitvoeren met deze lade als papierbron.

Toepassingen Een scan ophalen in Adobe Acrobat

Als u in Acrobat een scan probeert op te halen vanaf de EX700i met Bestand >
PDF maken > Van scanner > Kleurendocument, treedt er een fout op. Gebruik in plaats 
daarvan Bestand > PDF maken > Van scanner > Angepaste scan. Klik onder Invoer op 
Opties en stel Eigen interface van scanner weergeven in bij Gebruikersinterface.

Verkeerd paginaformaat voor Microsoft Word-taak

Als bij het afdrukken van een taak vanuit Microsoft Word het paginaformaat is ingesteld op 
A4 en de EX700i een bericht weergeeft dat zegt dat u papier van het formaat 8,5x11 moet 
plaatsen, moet u het volgende doen:

• De taak opnieuw afdrukken vanuit Microsoft Word en het papierformaat instellen op A4 
op het tabblad Fiery-afdrukken van het printerstuurprogramma.

of

• Het papierformaat voor de taak instellen op A4 in de Taakeigenschappen van Command 
WorkStation en de taak opnieuw afdrukken.

Als afdrukopties die vanuit een toepassing kunnen worden gekozen vergelijkbaar zijn met 
afdrukopties die specifiek zijn voor de EX700i en de digitale pers (op het tabblad Fiery-
afdrukken), gebruikt u doorgaans het beste de afdrukopties die specifiek zijn voor de EX700i 
en de digitale pers.
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Adobe Freehand niet ondersteund

De EX700i biedt geen ondersteuning voor Adobe FreeHand.

Afdrukinstellingen van Adobe InDesign niet toegepast

Als u een taak afdrukt naar de EX700i vanuit Adobe InDesign na het instellen van het 
aantal exemplaren en het selecteren van de media in het printerstuurprogramma, worden de 
instellingen mogelijk niet toegepast op de taak. Als dit gebeurt, moet u de Taakeigenschappen 
in Command WorkStation bewerken en de taak opnieuw afdrukken.

Help Internet Explorer 8 en 9

Wanneer u Help-bestanden voor de EX700i-hulpprogramma’s weergeeft, beginnen alle 
stappen met nummer “1.” Als u de Help-bestanden juist wilt weergeven, moet u een andere 
browser gebruiken of een eerdere versie van Internet Explorer.
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