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Ο εκςσπχςήπ ραπ και ςα ρσμιρςώμεμα αμαλώριμα έυξσμ ρυεδιαρςεί και δξκιμαρςεί ρύμτχμα με
ασρςηοέπ ποξδιαγοατέπ αρταλείαπ. Η ποξρεκςική αμάγμχρη ςχμ ακόλξσθχμ πληοξτξοιώμ
διαρταλίζει ςη ρσμευή αρταλή λειςξσογία ςξσ εκςσπχςή Xerox®.
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Αρτάλεια

Ηλεκςοική αρτάλεια
Γεμικέπ ξδηγίεπ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΙ:




Μημ βάζεςε αμςικείμεμα μέρα ρςιπ σπξδξυέπ ή ςα αμξίγμαςα ςξσ εκςσπχςή. Αμ
αγγίνεςε έμα ρημείξ όπξσ παοέυεςαι οεύμα ή ςξ ρημείξ γείχρηπ εμόπ εναοςήμαςξπ
μπξοεί μα ποξκληθεί πσοκαγιά ή ηλεκςοξπληνία.
Μημ αταιοείςε ςα καλύμμαςα ή ςιπ διαςάνειπ αρταλείαπ πξσ ρςεοεώμξμςαι με βίδεπ,
εκςόπ αμ εγκαθιρςάςε ποξαιοεςικό ενξπλιρμό και σπάουξσμ ξδηγίεπ μα κάμεςε κάςι
ςέςξιξ. Απεμεογξπξιήρςε ςξμ εκςσπχςή όςαμ εκςελείςε ασςέπ ςιπ εγκαςαρςάρειπ.
Απξρσμδέεςε ςξ καλώδιξ ςοξτξδξρίαπ όςαμ αταιοείςε καλύμμαςα ή διαςάνειπ
αρταλείαπ για ςημ εγκαςάρςαρη ποξαιοεςικξύ ενξπλιρμξύ. Εκςόπ από ςξμ
ποξαιοεςικό ενξπλιρμό πξσ μπξοεί μα εγκαςαρςήρει ξ υοήρςηπ, δεμ σπάουξσμ
εναοςήμαςα πίρχ από ασςά ςα καλύμμαςα, ςα ξπξία μα μπξοείςε μα ρσμςηοήρεςε ή
μα επιρκεσάρεςε.

Σα ακόλξσθα απξςελξύμ απειλή για ςημ αρτάλειά ραπ:
 Σξ καλώδιξ ςοξτξδξρίαπ είμαι τθαομέμξ ή νετςιρμέμξ.
 Φύθηκε σγοό μέρα ρςξμ εκςσπχςή.
 Ο εκςσπχςήπ ήοθε ρε επατή με μεοό.
 Ο εκςσπχςήπ εκπέμπει καπμό, ή η επιτάμειά ςξσ είμαι αρσμήθιρςα ζερςή.
 Ο εκςσπχςήπ εκπέμπει αρσμήθιρςξσπ θξούβξσπ ή ξρμέπ.
 Ο εκςσπχςήπ ποξκαλεί ςημ εμεογξπξίηρη εμόπ απξζεύκςη, μιαπ αρτάλειαπ ή κάπξιαπ άλληπ
ρσρκεσήπ αρταλείαπ.
Εάμ ιρυύει ξπξιαδήπξςε από ασςέπ ςιπ ρσμθήκεπ, κάμςε ςα ακόλξσθα:
1. Απεμεογξπξιήρςε αμέρχπ ςξμ εκςσπχςή.
2. Απξρσμδέρςε ςξ καλώδιξ ςοξτξδξρίαπ από ςημ ποίζα.
3. Καλέρςε έμαμ ενξσριξδξςημέμξ αμςιποόρχπξ ςευμικήπ σπξρςήοινηπ.
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Αρτάλεια

Αρτάλεια καςά ςη λειςξσογία
Ο εκςσπχςήπ ραπ και ςα αμαλώριμα έυξσμ ρυεδιαρςεί και δξκιμαρςεί ρύμτχμα με ασρςηοέπ
ποξδιαγοατέπ αρταλείαπ. Ασςέπ πεοιλαμβάμξσμ ςη διεναγχγή ελέγυχμ από ςξμ ξογαμιρμό
αρταλείαπ, ςημ έγκοιρη ασςξύ και ςημ εναρτάλιρη ρσμμόοτχρηπ με ςα καθιεοχμέμα
πεοιβαλλξμςικά ποόςσπα.
Η ποξρεκςική αμάγμχρη και καςαμόηρη ςχμ ακόλξσθχμ ξδηγιώμ αρταλείαπ διαρταλίζει ςη
μακοξυοόμια και αρταλή λειςξσογία ςξσ εκςσπχςή ραπ.

Έκλσρη όζξμςξπ
Ασςόπ ξ εκςσπχςήπ παοάγει όζξμ καςά ςημ καμξμική ςξσ λειςξσογία. Η πξρόςηςα όζξμςξπ πξσ
παοάγεςαι εναοςάςαι από ςξμ όγκξ ςχμ εκςσπώρεχμ. Σξ όζξμ είμαι βαούςεοξ από ςξμ αέοα και δεμ
παοάγεςαι ρε πξρόςηςεπ πξσ είμαι αοκεςά μεγάλεπ για μα βλάφξσμ κάπξιξμ. Εγκαςαρςήρςε ςξμ
εκςσπχςή ρε έμα δχμάςιξ πξσ αεοίζεςαι καλά.
Για πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ ρςιπ Ημχμέμεπ Πξλιςείεπ και ςξμ Καμαδά, επιρκετςείςε ςη διεύθσμρη
www.xerox.com/environment. ςιπ σπόλξιπεπ αγξοέπ, επικξιμχμήρςε με ςξμ ςξπικό αμςιποόρχπξ
Xerox ή επιρκετθείςε ςη διεύθσμρη www.xerox.com/environment_europe.

Θέρη εκςσπχςή












Σξπξθεςήρςε ςξμ εκςσπχςή ρε επίπεδη, ρςαθεοή επιτάμεια υχοίπ κοαδαρμξύπ με αμςξυή
ςξσλάυιρςξμ αμάλξγη ςξσ βάοξσπ ςξσ εκςσπχςή. Για μα μάθεςε ςξ βάοξπ ςξσ μξμςέλξσ ςξσ
εκςσπχςή ραπ, αμαςοένςε ρςα Υσρικά Φαοακςηοιρςικά ρςη ρελίδα 169.
Μη τοάζεςε ή καλύπςεςε ςιπ σπξδξυέπ και ςιπ ξπέπ ςξσ εκςσπχςή. Ασςέπ ξι ξπέπ παοέυξμςαι για
εναεοιρμό και απξςοέπξσμ ςημ σπεοθέομαμρη ςξσ εκςσπχςή.
Σξπξθεςήρςε ςξμ εκςσπχςή ρε μια πεοιξυή όπξσ σπάουει αοκεςόπ υώοξπ για ςη λειςξσογία και
ςημ ςευμική σπξρςήοινή ςξσ.
Σξπξθεςήρςε ςξμ εκςσπχςή ρε μια πεοιξυή υχοίπ ρκόμη.
Μημ απξθηκεύεςε ή υοηριμξπξιείςε ςξμ εκςσπχςή ρε πεοιβάλλξμ με πξλύ σφηλή ή υαμηλή
θεομξκοαρία, ή με μεγάλη σγοαρία.
Μημ ςξπξθεςείςε ςξμ εκςσπχςή κξμςά ρε πηγή θεομόςηςαπ.
Μημ ςξπξθεςείςε ςξμ εκςσπχςή ρε ρημείξ πξσ εκςίθεςαι άμερα ρςξ ηλιακό τχπ ποξκειμέμξσ
μα ποξτσλαυςξύμ ςα τχςξεσαίρθηςα εναοςήμαςά ςξσ.
Μημ ςξπξθεςείςε ςξμ εκςσπχςή ρε ρημείξ όπξσ εκςίθεςαι άμερα ρςη οξή φσυοξύ αέοα πξσ
ποξέουεςαι από ρύρςημα κλιμαςιρμξύ.
Μημ ςξπξθεςείςε ςξμ εκςσπχςή ρε θέρειπ πξσ επηοεάζξμςαι από δξμήρειπ.
Για βέλςιρςη απόδξρη, υοηριμξπξιείςε ςξμ εκςσπχςή ρε σφόμεςοα πξσ ρσμιρςώμςαι ρςη
ούθμιρη Τφόμεςοξ ρςη ρελίδα 173.

Οδηγίεπ λειςξσογίαπ




Μημ αταιοείςε ςξ δίρκξ πηγήπ υαοςιξύ πξσ έυεςε επιλένει ρςξμ ξδηγό εκςύπχρηπ ή ρςξμ
πίμακα ελέγυξσ, εμώ ξ εκςσπχςήπ εκςσπώμει.
Μημ αμξίγεςε ςιπ θύοεπ καςά ςη λειςξσογία εκςύπχρηπ ςξσ εκςσπχςή.
Μημ μεςακιμείςε ςξμ εκςσπχςή καςά ςη λειςξσογία εκςύπχρηπ.
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Αρτάλεια




Κοαςάςε ςα υέοια, ςα μαλλιά, ςη γοαβάςα ραπ κλπ. μακοιά από ςξσπ κσλίμδοξσπ ενόδξσ
και ςοξτξδξρίαπ.
Σα καλύμμαςα, για ςημ αταίοερη ςχμ ξπξίχμ απαιςξύμςαι εογαλεία, ποξρςαςεύξσμ ςιπ
επικίμδσμεπ πεοιξυέπ ρςξ ερχςεοικό ςξσ εκςσπχςή. Μημ αταιοείςαι ςα ποξρςαςεσςικά
καλύμμαςα.

Καλώδιξ ςοξτξδξρίαπ





Φοηριμξπξιήρςε ςξ καλώδιξ ςοξτξδξρίαπ πξσ ρσμξδεύει ςξμ εκςσπχςή ραπ.
σμδέρςε ςξ καλώδιξ ςοξτξδξρίαπ απεσθείαπ ρε μια καςάλληλα γειχμέμη ποίζα. Βεβαιχθείςε
όςι κάθε άκοξ ςξσ καλχδίξσ έυει ρσμδεθεί με αρτάλεια. ε πεοίπςχρη πξσ δεμ γμχοίζεςε αμ
μια ποίζα είμαι γειχμέμη, ζηςήρςε από έμαμ ηλεκςοξλόγξ μα ςημ ελέγνει.
Μημ υοηριμξπξιείςε οεσμαςξλήπςη πξσ διαθέςει πόλξ γείχρηπ για μα ρσμδέρεςε ςξμ εκςσπχςή
ραπ ρε ποίζα υχοίπ ςεομαςική διάςανη γείχρηπ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ: Απξτύγεςε ςημ πιθαμόςηςα ηλεκςοξπληνίαπ διαρταλίζξμςαπ όςι ξ εκςσπχςήπ
είμαι γειχμέμξπ ρχρςά. Σα ηλεκςοικά ποξψόμςα μπξοεί μα γίμξσμ επικίμδσμα αμ δεμ
υοηριμξπξιηθξύμ ρχρςά.










Φοηριμξπξιήρςε μόμξ ποξέκςαρη καλχδίξσ καςάλληλη για ςξ ηλεκςοικό οεύμα ςξσ εκςσπχςή.
Επιβεβαιώρςε όςι ξ εκςσπχςήπ είμαι ρσμδεδεμέμξπ ρε μια ποίζα πξσ παοέυει ςη ρχρςή ςάρη
και ιρυύ. Αμ είμαι απαοαίςηςξ, ενεςάρςε ςιπ ηλεκςοικέπ ποξδιαγοατέπ ςξσ εκςσπχςή μαζί με
έμαμ ηλεκςοξλόγξ.
Μημ ςξπξθεςείςε ςξμ εκςσπχςή ρε έμαμ υώοξ όπξσ κάπξιξπ μπξοεί μα παςήρει ςξ
καλώδιξ ςοξτξδξρίαπ.
Μημ ςξπξθεςείςε αμςικείμεμα επάμχ ρςξ καλώδιξ ςοξτξδξρίαπ.
Μημ ςξπξθεςείςε ή αταιοείςε ςξ καλώδιξ ςοξτξδξρίαπ από ςη θέρη ςξσ εμώ ξ διακόπςηπ
λειςξσογίαπ είμαι εμεογξπξιημέμξπ.
Αμςικαςαρςήρςε ςξ καλώδιξ ςοξτξδξρίαπ εάμ νετςίρει ή τθαοεί.
Για μα απξτύγεςε ςημ ηλεκςοξπληνία και ςη ζημιά ςξσ καλχδίξσ, κοαςήρςε ςξ βύρμα καςά ςημ
αταίοερη ςξσ καλχδίξσ ςοξτξδξρίαπ.

Σξ καλώδιξ ςοξτξδξρίαπ ρσμδέεςαι ρςξμ εκςσπχςή χπ ρσρκεσή ποξρθήκηπ ρςξ πίρχ μέοξπ ςξσ
εκςσπχςή. Εάμ είμαι απαοαίςηςξ μα απξρσμδέρεςε κάθε ηλεκςοική ςοξτξδξρία από ςξμ εκςσπχςή,
απξρσμδέρςε ςξ καλώδιξ ςοξτξδξρίαπ από ςημ ποίζα.
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Αρτάλεια

Αμαλώριμα εκςσπχςή








Φοηριμξπξιείςε ςα αμαλώριμα πξσ είμαι ρυεδιαρμέμα για ςξμ εκςσπχςή ραπ. Η υοήρη
ακαςάλληλχμ σλικώμ μπξοεί μα ποξκαλέρει κακή απόδξρη και πιθαμξύπ κιμδύμξσπ για
ςημ αρτάλεια.
Ακξλξσθήρςε όλεπ ςιπ ποξειδξπξιήρειπ και ςιπ ξδηγίεπ πξσ ρημειώμξμςαι ρε ή ρσμξδεύξσμ ςξ
ποξψόμ, ςξμ ποξαιοεςικό ενξπλιρμό και ςα αμαλώριμα.
Απξθηκεύρςε όλα ςα αμαλώριμα ρύμτχμα με ςιπ ξδηγίεπ πξσ παοέυξμςαι ρςη ρσρκεσαρία ή
ρςξ κιβώςιξ.
Κοαςήρςε όλα ςα αμαλώριμα μακοιά από παιδιά.
Πξςέ μημ πεςάςε ςα αμαλώριμα ρε γσμμή τλόγα.
Καςά ςξ υειοιρμό καρεςώμ, για παοάδειγμα καρεςώμ γοατίςη, απξτεύγεςε ςημ επατή με ςξ
δέομα ή ςα μάςια. Η επατή με ςα μάςια μπξοεί μα ποξκαλέρει εοεθιρμό και τλεγμξμή. Μημ
επιυειοείςε μα απξρσμαομξλξγήρεςε ςημ καρέςα, ποάγμα πξσ μπξοεί μα ασνήρει ςξμ κίμδσμξ
επατήπ με ςξ δέομα ή ςα μάςια.
ΠΡΟΟΦΗ: Δεμ ρσμιρςάςαι η υοήρη αμαλχρίμχμ πξσ δεμ καςαρκεσάζξμςαι από ςημ Xerox®. Η
εγγύηρη ςηπ Xerox®, η ρσμτχμία ςευμικήπ σπξρςήοινηπ και η Total Satisfaction Guarantee (Εγγύηρη
Ολικήπ Ικαμξπξίηρηπ) δεμ καλύπςξσμ ζημιέπ, δσρλειςξσογίεπ ή μείχρη ςηπ απόδξρηπ πξσ
ποξκαλείςαι από ςη υοήρη αμαλχρίμχμ πξσ δεμ είμαι ςηπ Xerox® ή από ςη υοήρη αμαλχρίμχμ
Xerox® πξσ δεμ ποξξοίζξμςαι για ασςόμ ςξμ εκςσπχςή. Η Total Satisfaction Guarantee (Εγγύηρη
Ολικήπ Ικαμξπξίηρηπ) διαςίθεςαι ρςιπ Ημχμέμεπ Πξλιςείεπ και ρςξμ Καμαδά. Η κάλσφη ένχ από
ασςέπ ςιπ πεοιξυέπ μπξοεί μα διατέοει. Επικξιμχμήρςε με ςξμ αμςιποόρχπξ ςηπ Xerox
για λεπςξμέοειεπ.
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Αρτάλεια

Αρτάλεια καςά ςη ρσμςήοηρη
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Μημ επιυειοείςε διαδικαρίεπ ρσμςήοηρηπ ξι ξπξίεπ δεμ καθξοίζξμςαι ρατώπ ρςα έμςσπα πξσ
ρσμξδεύξσμ ςξμ εκςσπχςή ραπ.
Μη υοηριμξπξιείςε καθαοιρςικά φεκαρμξύ. Καθαοίρςε μόμξ με έμα ρςεγμό παμί πξσ δεμ
ατήμει υμξύδι.
Μημ καίςε ςα αμαλώριμα ή άλλα ρςξιυεία ςακςικήπ ρσμςήοηρηπ. Για πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςα
ποξγοάμμαςα αμακύκλχρηπ ςχμ αμαλχρίμχμ ςηπ Xerox®, επιρκετςείςε ςη διεύθσμρη
www.xerox.com/gwa.
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ύμβξλα ρςξμ εκςσπχςή
ύμβξλξ

Πεοιγοατή
Ποξειδξπξίηρη ή Ποξρξυή:
Η μη ρσμμόοτχρη ποξπ ςη ρσγκεκοιμέμη ποξειδξπξίηρη μπξοεί μα ξδηγήρει ρε
ρξβαοό ςοασμαςιρμό ή ακόμα και θάμαςξ.
Η μη ρσμμόοτχρη ποξπ ασςό ςξ ρήμα ποξρξυήπ μπξοεί μα ξδηγήρει ρε σλικέπ ζημιέπ.
Κασςή επιτάμεια πάμχ ή μέρα ρςξμ εκςσπχςή. Ποξρένςε για μα
απξτύγεςε ςοασμαςιρμξύπ.
Μημ καίςε ςξ ενάοςημα.

Μημ ρηκώρεςε εδώ.

Κασςή επιτάμεια. Πεοιμέμεςε ςξ υοξμικό διάρςημα πξσ σπξδεικμύεςαι ποξςξύ
ςημ αγγίνεςε.
Ασςό ςξ ρςξιυείξ μπξοεί μα αμακσκλχθεί. Για λεπςξμέοειεπ, αμαςοένςε ρςημ εμόςηςα
Αμακύκλχρη και Απόοοιφη ρςη ρελίδα 181.
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Λειςξσογίεπ
Ασςό ςξ κετάλαιξ πεοιλαμβάμει:
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ελίδεπ πληοξτξοιώμ .................................................................................................................................................... 23
Λειςξσογία ενξικξμόμηρηπ εμέογειαπ ...................................................................................................................... 25
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Λειςξσογίεπ

Σα εναοςήμαςα ςξσ εκςσπχςή
Ασςή η εμόςηςα πεοιλαμβάμει ςα ενήπ:









Αοιρςεοή-μποξρςιμή όφη ςξσ έγυοχμξσ εκςσπχςή Phaser 7800DN ........................................................ 18
Αοιρςεοή-μποξρςιμή όφη ςξσ έγυοχμξσ εκςσπχςή Phaser 7800GX ......................................................... 19
Αοιρςεοή-μποξρςιμή όφη ςξσ έγυοχμξσ εκςσπχςή Phaser 7800DX ......................................................... 19
Ποξβξλή -πίρχ πλεσοάπ .............................................................................................................................................. 20
Πίμακαπ ελέγυξσ .............................................................................................................................................................. 20
Ερχςεοικά εναοςήμαςα................................................................................................................................................. 21
Επαγγελμαςικόπ ςελικόπ επενεογαρςήπ ................................................................................................................. 22
Ποξηγμέμξπ ςελικόπ επενεογαρςήπ .......................................................................................................................... 23

Αοιρςεοή-μποξρςιμή όφη ςξσ έγυοχμξσ εκςσπχςή Phaser 7800DN

1.
2.
3.
4.
5.
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Δίρκξπ 1, με επέκςαρη δίρκξσ
Αοιρςεοή θύοα Β
Αοιρςεοή θύοα Α
Αοιρςεοή θύοα D
Πίμακαπ ελέγυξσ
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6.
7.
8.
9.
10.

Δίρκξπ ενόδξσ
Κεμςοικόπ δίρκξπ ενόδξσ
Δεσςεοεύχμ διακόπςηπ λειςξσογίαπ
Μποξρςιμή θύοα
Δίρκξπ 2

Λειςξσογίεπ

Αοιρςεοή-μποξρςιμή όφη ςξσ έγυοχμξσ εκςσπχςή Phaser 7800GX

1.
2.
3.
4.
5.

Αοιρςεοή θύοα C
Δίρκξπ 1, με επέκςαρη δίρκξσ
Αοιρςεοή θύοα Β
Αοιρςεοή θύοα Α
Αοιρςεοή θύοα D

6.
7.
8.
9.
10.

11. Δίρκξπ 2
12. Σοξτξδόςηπ 1500

Πίμακαπ ελέγυξσ
Δίρκξπ ενόδξσ

τύλλχμ (Δίρκξι 3-5)

Κεμςοικόπ δίρκξπ ενόδξσ
Δεσςεοεύχμ διακόπςηπ λειςξσογίαπ
Μποξρςιμή θύοα

13. Δίρκξπ 3
14. Δίρκξπ 4
15. Δίρκξπ 5
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Αοιρςεοή-μποξρςιμή όφη ςξσ έγυοχμξσ εκςσπχςή Phaser 7800DX

1.
2.
3.
4.
5.

Αοιρςεοή θύοα C
Δίρκξπ 1, με επέκςαρη δίρκξσ
Αοιρςεοή θύοα Β
Αοιρςεοή θύοα Α
Αοιρςεοή θύοα D

6.
7.
8.
9.

Πίμακαπ ελέγυξσ
Δίρκξπ ενόδξσ
Κεμςοικόπ δίρκξπ ενόδξσ
Δεσςεοεύχμ διακόπςηπ
λειςξσογίαπ
10. Μποξρςιμή θύοα

11. Δίρκξπ 2
12. Σοξτξδόςηπ 2500 τύλλχμ
(Δίρκξι 3-5)
13. Δίρκξπ 3
14. Δίρκξπ 5
15. Δίρκξπ 4

Ποξβξλή -πίρχ πλεσοάπ

1.
2.
3.

ύμδερη USB
Θύοα μμήμηπ USB, μόμξ για ςημ σπηοερία
ςευμικήπ σπηρςήοινηπ
ύμδερη Ethernet

4.
5.

Τπξδξυή καλχδίξσ ςοξτξδξρίαπ για
ςξμ ςελικό επενεογαρςή
Τπξδξυή καλχδίξσ ςοξτξδξρίαπ για
ςξμ εκςσπχςή

Πίμακαπ ελέγυξσ
Ο πίμακαπ ελέγυξσ απξςελείςαι από μια ξθόμη ατήπ και ςα πλήκςοα πξσ παςάςε για ςξμ έλεγυξ ςχμ
λειςξσογιώμ πξσ διαςίθεμςαι ρςξμ εκςσπχςή. Ο πίμακαπ ελέγυξσ:
 Ποξβάλλει ςημ ςοέυξσρα καςάρςαρη λειςξσογίαπ ςξσ εκςσπχςή.
 Παοέυει ποόρβαρη ρςιπ λειςξσογίεπ εκςύπχρηπ.
 Παοέυει ποόρβαρη ρςξ σλικό αματξοάπ.
 Παοέυει ποόρβαρη ρςα μεμξύ Tools (Εογαλεία) και Setup (Ρύθμιρη).
20
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1.
2.
3.

Παοέυει ποόρβαρη ρςα μεμξύ και βίμςεξ ςξσ Troubleshooting (Αμςιμεςώπιρη ποξβλημάςχμ).
απ ποξςοέπει μα ςξπξθεςείςε υαοςί, μα αμςικαθιρςάςε αμαλώριμα και μα
απξκαθιρςάςε εμπλξκέπ.
Ποξβάλλει ρτάλμαςα και ποξειδξπξιήρειπ.
Αμαπαοαγάγει βίμςεξ βάρει ρσμβάμςξπ.

Η Οθόμη ατήπ ποξβάλλει πληοξτξοίεπ και παοέυει ποόρβαρη ρςιπ λειςξσογίεπ ςξσ εκςσπχςή.
Σξ πλήκςοξ Ενξικξμόμηρη εμέογειαπ υοηριμξπξιείςαι για ςημ είρξδξ ρςη λειςξσογία
αδοάμειαπ και ςημ ένξδξ από ςη λειςξσογία υαμηλήπ καςαμάλχρηπ ιρυύξπ ή αδοάμειαπ.
Σξ πλήκςοξ Παύρη ρςαμαςάει ποξρχοιμά ςημ ςοέυξσρα εογαρία εκςύπχρηπ, δίμξμςάπ ραπ ςη
δσμαςόςηςα μα ακσοώρεςε ή μα ρσμευίρεςε ςημ εογαρία.
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Ερχςεοικά εναοςήμαςα

1.
2.
3.
4.
5.

Κύλιμδοξπ μεςατξοάπ
Υξύομξπ
Μξυλόπ αρτάλιρηπ καρέςαπ εκςύπχρηπ
Καρέςεπ γοατίςη
Κύοιξπ διακόπςηπ λειςξσογίαπ

6.
7.
8.
9.

ύρςημα καθαοιρμξύ ιμάμςα μεςατξοάπ
Πεοιέκςηπ σπξλειμμάςχμ
Καρέςεπ εκςύπχρηπ
Κάλσμμα καρέςαπ εκςύπχρηπ

Επαγγελμαςικόπ ςελικόπ επενεογαρςήπ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Κεμςοικόπ δίρκξπ
Μξμάδα διάςοηρηπ
Πεοιέκςηπ σπξλειμμάςχμ διάςοηρηπ
Μποξρςιμή θύοα ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή
Δενιόπ επάμχ δίρκξπ
Κάλσμμα ενόδξσ
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7.
8.
9.
10.
11.

Δενιόπ μεραίξπ δίρκξπ
Καρέςα ρσοοαπςικξύ
Θσοίδα δημιξσογξύ τσλλαδίχμ
σγκοόςημα ρσοοαπςικξύ τσλλαδίχμ
Δημιξσογόπ τσλλαδίχμ

Λειςξσογίεπ

Ποξηγμέμξπ ςελικόπ επενεογαρςήπ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Μποξρςιμό κάλσμμα ςηπ μξμάδαπ μεςατξοάπ
Μξμάδα διάςοηρηπ (ποξαιοεςικόπ)
Πεοιέκςηπ σπξλειμμάςχμ διάςοηρηπ
Κεμςοικόπ δίρκξπ
Επάμχ κάλσμμα ςελικξύ επενεογαρςή
Καρέςα ρσοοαπςικξύ για ποξαιοεςικό
Δημιξσογό τσλλαδίχμ

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Δημιξσογόπ τσλλαδίχμ (ποξαιοεςικόπ)
Δενιόπ δίρκξπ
Επέκςαρη δενιξύ δίρκξσ
Μξμάδα πςύυχρηπ
Καρέςα ρσοοαπςικξύ
Μποξρςιμή θύοα ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή
Ποξηγμέμξπ ςελικόπ επενεογαρςήπ

Πλαψμό κάλσμμα για ποξαιοεςικό
Δημιξσογό τσλλαδίχμ
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ελίδεπ πληοξτξοιώμ
Ο εκςσπχςήπ διαθέςει έμα εκςσπώριμξ ρες ρελίδχμ πληοξτξοιώμ. Ασςέπ ξι ρελίδεπ πεοιλαμβάμξσμ
πληοξτξοίεπ για ςη ούθμιρη παοαμέςοχμ και ςιπ γοαμμαςξρειοέπ, ρελίδεπ επίδεινηπ και άλλα.
Για μα εκςσπώρεςε ρελίδεπ πληοξτξοιώμ από ςξμ πίμακα ελέγυξσ:
1. ςξμ πίμακα ελέγυξσ, παςήρςε ςξ πλήκςοξ Printer (Εκςσπχςήπ).
2. ςημ καοςέλα Information (ςξιυεία), επιλένςε Print Reference Materials (Εκςύπχρη
σλικώμ αματξοάπ).
3. Για ςη ούθμιρη ςηπ πξρόςηςαπ, επιλένςε #.
4. Για μα επιλένεςε ςξμ αοιθμό αμςιγοάτχμ ποξπ εκςύπχρη, επιλένςε + ή -, ή πληκςοξλξγήρςε
έμαμ αοιθμό από ςξ πληκςοξλόγιξ.
5. Επιλένςε OK.
6. Φοηριμξπξιήρςε ςα Επάμχ ή Κάςχ βελάκια για κύλιρη ρςη λίρςα, όπχπ απαιςείςαι, και
επιλένςε ςη ρελίδα πξσ θέλεςε μα εκςσπώρεςε.
7. Παςήρςε Print (Εκςύπχρη).
ημείχρη: Οι ρελίδεπ πληοξτξοιώμ μπξοξύμ, επίρηπ, μα εκςσπχθξύμ από ςξ
CentreWare Internet Services.
Για μα καθξοίρεςε ςξ δίρκξ ποξέλεσρηπ για εκςύπχρη ςχμ ρελίδχμ πληοξτξοιώμ:
1. ςξμ πίμακα ελέγυξσ, παςήρςε ςξ πλήκςοξ Printer (Εκςσπχςήπ).
2. Επιλένςε ςημ καοςέλα Tools (Εογαλεία) και, ρςη ρσμέυεια, επιλένςε Tray Management
(Διαυείοιρη δίρκχμ).
3. Επιλένςε Information Pages Source (Ποξέλεσρη ρελίδχμ πληοξτξοιώμ).
4. Επιλένςε ςξ ρσγκεκοιμέμξ δίρκξ πξσ θέλεςε μα υοηριμξπξιηθεί από ςξμ εκςσπχςή ή επιλένςε
Automatic (Ασςόμαςξ).
5. Επιλένςε ΟΚ για μα επιβεβαιώρεςε ςη ούθμιρη.
6. Επιλένςε Back (Πίρχ) για μα επιρςοέφεςε ρςημ καοςέλα Tools (Εογαλεία), ή επιλένςε Home
(Αουική ρελίδα) για μα επιρςοέφεςε ρςημ κύοιξ ξθόμη.
ημειώρειπ:
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Για μα εκςσπώρεςε ρελίδεπ πξσ μπξοξύμ μα ραπ βξηθήρξσμ με ποξβλήμαςα ρςημ
πξιόςηςα εκςύπχρηπ, αμαςοένςε ρςημ εμόςηςα Φοήρη ςχμ εμρχμαςχμέμχμ εογαλείχμ
αμςιμεςώπιρηπ ποξβλημάςχμ ρςη ρελίδα 161.
Μεοικέπ από ςιπ ξθόμεπ ςξσ πίμακα ελέγυξσ πεοιέυξσμ ρσμδέρειπ για ρσυμά
υοηριμξπξιξύμεμεπ ρελίδεπ πληοξτξοιώμ.

Έγυοχμξπ εκςσπχςήπ Phaser 7800
oδηγόπ υοήρηπ

Λειςξσογίεπ

Εκςύπχρη ςηπ αματξοάπ διαμόοτχρηπ
1.
2.
3.
4.

ςξμ πίμακα ελέγυξσ, παςήρςε ςξ πλήκςοξ Printer (Εκςσπχςήπ).
ςημ καοςέλα Information (ςξιυεία), επιλένςε Print Reference Materials (Εκςύπχρη
σλικώμ αματξοάπ).
Επιλένςε Configuration Report (Αματξοά διαμόοτχρηπ).
Παςήρςε Print (Εκςύπχρη).
ημείχρη: Από ποξεπιλξγή, η αματξοά διαμόοτχρηπ εκςσπώμεςαι κάθε τξοά πξσ εμεογξπξιείςε ξ
εκςσπχςήπ. Για μα απεμεογξπξιήρεςε ασςήμ ςη ούθμιρη, επιλένςε Printer (Εκςσπχςήπ) > Tools
(Εογαλεία) > Setup (Ρύθμιρη) > General Settings (Γεμικέπ οσθμίρειπ) > Startup Page (ελίδα
εκκίμηρηπ) > Off (Όυι).
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Λειςξσογία ενξικξμόμηρηπ εμέογειαπ
Μπξοείςε μα ξοίρεςε ςξ υοόμξ πξσ ξ εκςσπχςήπ παοαμέμει αδοαμήπ ρςη λειςξσογία εςξιμόςηςαπ
ποξςξύ μεςαβεί ασςόμαςα ρε επίπεδξ υαμηλόςεοηπ καςαμάλχρηπ εμέογειαπ. Μπξοείςε επίρηπ μα
απεμεογξπξιήρεςε ςημ ασςόμαςη μεςάβαρη.
1. ςξμ πίμακα ελέγυξσ, παςήρςε ςξ πλήκςοξ Printer (Εκςσπχςήπ).
2. Επιλένςε ςημ καοςέλα Tools (Εογαλεία) και, ρςη ρσμέυεια, επιλένςε Setup (Ρύθμιρη).
3. Επιλένςε Energy Saver (Ενξικξμόμηρη εμέογειαπ).
4. Εμεογξπξιήρςε ςημ ασςόμαςη μεςάβαρη:
a. Επιλένςε ςξ πλαίριξ ελέγυξσ Enable Energy Saver (Εμεογξπξίηρη λεις. ενξικξμόμ.
εμέογειαπ).
b. Για μα ςοξπξπξιήρεςε κάθε επιλξγή, πιέρςε Edit (Επενεογαρία):
 Ready Mode (Λειςξσογία εςξιμόςηςαπ) ρε Low Power (Φαμηλή καςαμάλχρη ιρυύξπ)
 Low Power (Φαμηλή καςαμάλχρη ιρυύξπ) ρε Sleep (Αδοάμεια)
c. Ειράγεςε ςα λεπςά από 1-120 από ςξ πληκςοξλόγιξ. Η ποξεπιλεγμέμη ούθμιρη για ςη
λειςξσογία Φαμηλή καςαμάλχρη εμέογειαπ είμαι 15. Η ποξεπιλεγμέμη ούθμιρη για ςη
λειςξσογία Αδοάμεια είμαι 45.
d. Επιλένςε OK για μα επιβεβαιώρεςε ςημ αλλαγή, ή X για μα ςημ ακσοώρεςε.
5. Επιλένςε ΟΚ για μα επιρςοέφεςε ρςημ ξθόμη Setup (Ρσθμίρειπ).
ημειώρειπ:
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Για μα απεμεογξπξιήρεςε ςημ ασςόμαςη μεςάβαρη, καςαογήρςε ςημ επιλξγή ρςξ πλαίριξ
ελέγυξσ Enable Energy Saver (Εμεογξπξίηρη λεις. ενξικξμόμ. εμέογειαπ).
Ο εκςσπχςήπ ποαγμαςξπξιεί ένξδξ από ςη λειςξσογία ενξικξμόμηρηπ εμέογειαπ όςαμ
λαμβάμει μια εογαρία εκςύπχρηπ ή όςαμ πιέζεςε ςξ πλήκςοξ ενξικξμόμηρηπ εμέογειαπ.
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Λειςξσογίεπ διαυείοιρηπ
Ασςή η εμόςηςα πεοιλαμβάμει ςα ενήπ:
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Ασςόμαςη ρσλλξγή δεδξμέμχμ.................................................................................................................................. 28
ςξιυεία υοέχρηπ και υοήρηπ ..................................................................................................................................... 28

Για λεπςξμέοειεπ, αμαςοένςε ρςξ System Administrator Guide (Οδηγόπ διαυειοιρςή ρσρςήμαςξπ) ρςη
διεύθσμρη www.xerox.com/office/7800docs.

CentreWare Internet Services
Σξ CentreWare Internet Services είμαι ςξ λξγιρμικό διαυείοιρηπ και ούθμιρηπ παοαμέςοχμ πξσ έυει
εγκαςαρςαθεί ρςξμ εμρχμαςχμέμξ διακξμιρςή Web ςξσ εκςσπχςή. Επιςοέπει ςη ούθμιρη
παοαμέςοχμ και ςη διαυείοιρη ςξσ εκςσπχςή από έμα ποόγοαμμα πεοιήγηρηπ Web.
Σξ CentreWare Internet Services απαιςεί:
 Μια ρύμδερη TCP/IP μεςανύ ςξσ εκςσπχςή και ςξσ δικςύξσ ρε πεοιβάλλξμςα Windows,
Macintosh, UNIX ή Linux.
 Σημ εμεογξπξίηρη ςχμ TCP/IP και HTTP ρςξμ εκςσπχςή.
 Έμαμ εκςσπχςή με ρύμδερη ρςξ δίκςσξ και με ποόγοαμμα πεοιήγηρηπ Web πξσ σπξρςηοίζει
JavaScript.
Για λεπςξμέοειεπ, αμαςοένςε ρςξ Help (Βξήθεια) ρςξ CentreWare Internet Services ή ρςξ System
Administrator Guide (Οδηγόπ διαυειοιρςή ρσρςήμαςξπ).

Ποόρβαρη ρςξ CentreWare Internet Services
ςξμ σπξλξγιρςή ραπ, αμξίνςε ςξ ποόγοαμμα πεοιήγηρηπ Web, πληκςοξλξγήρςε ςη διεύθσμρη ΙΡ
ςξσ εκςσπχςή ρςξ πεδίξ διεσθύμρεχμ και παςήρςε Ειραγχγή ή Επιρςοξτή.

Εύοερη ςηπ διεύθσμρηπ IP ςξσ εκςσπχςή
Μπξοείςε μα ποξβάλεςε ςη διεύθσμρη IP ςξσ εκςσπχςή ρςξμ πίμακα ελέγυξσ ή ρςημ αματξοά
διαμόοτχρηπ. Για λεπςξμέοειεπ, αμαςοένςε ρςημ εμόςηςα Εκςύπχρη ςηπ αματξοάπ διαμόοτχρηπ
ρςη ρελίδα 25.
Για μα ποξβάλεςε ςη διεύθσμρη IP ρςξμ πίμακα ελέγυξσ:
1. ςξμ πίμακα ελέγυξσ, παςήρςε ςξ πλήκςοξ Printer (Εκςσπχςήπ).
2. ςημ καοςέλα Information (ςξιυεία), επιλένςε About This Printer (υεςικά με ασςόμ ςξμ
εκςσπχςή).
3. Επιλένςε ςημ καοςέλα Network (Δίκςσξ).
Εμταμίζεςαι η διεύθσμρη IP κάςχ από ςημ έμδεινη TCP/IP (v4).
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4.
5.

Εάμ έυει οσθμιρςεί IPv6, επιλένςε TCP/IP (v6) για μα ποξβάλεςε λεπςξμέοειεπ.
Επιλένςε Αουική ρελίδα για μα επιρςοέφεςε ρςημ κύοια ξθόμη.
ημείχρη: Η διεύθσμρη IP μπξοεί επίρηπ μα εμταμιρςεί ρςημ επάμχ δενιά ή αοιρςεοή γχμία ςηπ
κύοιαπ ξθόμηπ. Για μα ξοίρεςε ασςήμ ςη ούθμιρη ρςξ CentreWare Internet Services, επιλένςε
Properties (Ιδιόςηςεπ) > General Setup (Γεμική ούθμιρη) > Control Panel Home Screen (Αουική
ξθόμη πίμακα ελέγυξσ). Για λεπςξμέοειεπ, αμαςοένςε ρςη Βξήθεια ρςξ CentreWare Internet Services.

Ασςόμαςη ρσλλξγή δεδξμέμχμ
Ασςόπ ξ εκςσπχςήπ ρσλλέγει ασςόμαςα δεδξμέμα και ςα μεςαδίδει ρε έμαμ αρταλή υώοξ εκςόπ
ςχμ γοατείχμ ςηπ εςαιοείαπ. Η Xerox ή κάπξιξπ καθξοιρμέμξπ σπεύθσμξπ ςευμικήπ σπξρςήοινηπ
υοηριμξπξιεί ασςά ςα δεδξμέμα για ςημ ςευμική σπξρςήοινη και ρσμςήοηρη ςξσ εκςσπχςή, ή για ςημ
ςιμξλόγηρη, ςημ αμαπλήοχρη αμαλχρίμχμ ή ςη βελςίχρη ποξψόμςξπ. ςα δεδξμέμα πξσ
μεςαδίδξμςαι ασςόμαςα μπξοεί μα ρσμπεοιλαμβάμξμςαι η καςαυώοιρη ςξσ ποξψόμςξπ, ξι εμδείνειπ
μεςοηςώμ, ςξ επίπεδξ ςχμ αμαλχρίμχμ, η διαμόοτχρη και ξι οσθμίρειπ ςξσ εκςσπχςή, η έκδξρη
λξγιρμικξύ και ςα δεδξμέμα κχδικώμ ποξβλημάςχμ ή βλαβώμ. Η Xerox δεμ μπξοεί μα διαβάρει,
ποξβάλει ή λάβει ςξ πεοιευόμεμξ ςχμ εγγοάτχμ πξσ έυξσμ απξθηκεσςεί ή πεομάμε από ςξμ
εκςσπχςή ραπ ή ςσυόμ ρσρςήμαςα διαυείοιρηπ πληοξτξοιώμ.
Για ςημ απεμεογξπξίηρη ςηπ ασςόμαςηπ ρσλλξγήπ δεδξμέμχμ:
ςη ρελίδα Welcome (Καλώπ ήλθαςε) ςξσ CentreWare Internet Services, κάμςε κλικ ρςη ρύμδερη ςηπ
ρημείχρηπ πξσ ατξοά ρςιπ ασςόμαςεπ σπηοερίεπ.

ςξιυεία υοέχρηπ και υοήρηπ
Σα ρςξιυεία υοέχρηπ και υοήρηπ ςξσ εκςσπχςή εμταμίζξμςαι ρςημ ξθόμη ρςξιυείχμ Billing Meters
(Μεςοηςέπ υοέχρηπ). Οι μεςοήρειπ απξςσπώρεχμ πξσ εμταμίζξμςαι υοηριμξπξιξύμςαι για ςη
υοέχρη. Για λεπςξμέοειεπ ρυεςικά με ςημ ποξβξλή ασςώμ ςχμ πληοξτξοιώμ, αμαςοένςε ρςημ
εμόςηςα ςξιυεία υοέχρηπ και υοήρηπ ρςη ρελίδα 102.
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Λειςξσογίεπ

Πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ
Μπξοείςε μα λάβεςε πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςξμ εκςσπχςή ραπ από ασςέπ ςιπ πηγέπ:
Πόοξπ

Θέρη

oδηγός εγκατάστασης

Πεοιλαμβάμεςαι ρςη ρσρκεσαρία ςξσ εκςσπχςή

Εγχειρίδιο άμεσης χρήσης

Πεοιλαμβάμεςαι ρςη ρσρκεσαρία ςξσ εκςσπχςή

System Administrator Guide (Οδηγόπ
διαυειοιρςή ρσρςήμαςξπ)

www.xerox.com/office/7800docs

Εκπαιδεσςικά βίμςεξ

Διαθέριμα ρςξμ πίμακα ελέγυξσ ςξσ εκςσπχςή και ρςη
διεύθσμρη www.xerox.com/office/7800docs

Recommended Media List (Καςάλξγξπ
ρσμιρςώμεμχμ μέρχμ εκςύπχρηπ)

Ημχμέμεπ Πξλιςείεπ: www.xerox.com/paper
Εσοώπη: www.xerox.com/europaper

Η ςευμική σπξρςήοινη ςξσ PhaserSMART
ποαγμαςξπξιεί ασςόμαςη διάγμχρη ςχμ
ποξβλημάςχμ ρςξμ εκςσπχςή δικςύξσ και
ποξςείμει λύρειπ.

www.phasersmart.com

Πληοξτξοίεπ ςευμικήπ σπξρςήοινηπ για ςξμ
εκςσπχςή ραπ: πεοιλαμβάμεςαι διαδικςσακή
ςευμική σπξρςήοινη, ςξ Online Support Assistant
(Ηλεκςοξμική Σευμική Τπξρςήοινη) και λήφειπ
ποξγοαμμάςχμ ξδήγηρηπ.

www.xerox.com/office/7800support

Πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςα μεμξύ ή ςα
μημύμαςα ρτάλμαςξπ

Πλήκςοξ βξήθειαπ (?) ςξσ πίμακα ελέγυξσ

ελίδεπ πληοξτξοιώμ

Εκςύπχρη από ςξ μεμξύ ςξσ πίμακα ελέγυξσ

Παοαγγελία αμαλχρίμχμ για ςξμ εκςσπχςή ραπ

www.xerox.com/office/7800supplies

Μια πηγή εογαλείχμ και πληοξτξοιώμ, όπχπ
διαδοαρςικά ρεμιμάοια, ποόςσπα εκςύπχρηπ,
υοήριμεπ ρσμβξσλέπ και ειδικέπ λειςξσογίεπ, για
ςημ ικαμξπξίηρη ςχμ ιδιαίςεοχμ αμαγκώμ ραπ.

www.xerox.com/office/businessresourcecenter

Σξπικό κέμςοξ πχλήρεχμ και σπξρςήοινηπ

www.xerox.com/office/worldcontacts

Καςαυώοιρη εκςσπχςή

www.xerox.com/office/register
®

Ηλεκςοξμικό καςάρςημα Xerox Direct

www.direct.xerox.com/
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Ασςό ςξ κετάλαιξ πεοιλαμβάμει:




Επιρκόπηρη εγκαςάρςαρηπ και ούθμιρηπ ............................................................................................................ 31
Σοξπξπξίηρη γεμικώμ οσθμίρεχμ............................................................................................................................ 34
Εγκαςάρςαρη ςξσ λξγιρμικξύ .................................................................................................................................... 36

Δείτε επίσης:
Οδηγός εγκατάστασης πξσ ρσμξδεύει ςξμ εκςσπχςή ραπ.
System Administrator Guide (Οδηγόπ διαυειοιρςή ρσρςήμαςξπ) ρςη διεύθσμρη
www.xerox.com/office/7800docs.
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Επιρκόπηρη εγκαςάρςαρηπ και ούθμιρηπ
Ποιμ ςημ εκςύπχρη, ξ σπξλξγιρςήπ ραπ και ξ εκςσπχςήπ ποέπει μα ρσμδεθξύμ ρε ποίζα, μα
εμεογξπξιηθξύμ και μα ρσμδεθξύμ ρε δίκςσξ. Ρσθμίρςε ςιπ αουικέπ παοαμέςοξσπ ςξσ εκςσπχςή και,
ρςη ρσμέυεια, εγκαςαρςήρςε ςξ λξγιρμικό ςξσ ξδηγξύ και ςα βξηθηςικά ποξγοάμμαςα ρςξμ
σπξλξγιρςή ραπ.
Μπξοείςε μα ρσμδέρεςε ςξμ εκςσπχςή ραπ ρε δίκςσξ μέρχ καλχδίξσ Ethernet, ή απεσθείαπ ρςξμ
σπξλξγιρςή ραπ μέρχ καλχδίξσ USB. Οι απαιςήρειπ σλικξύ και καλχδίχμ πξικίλλξσμ για ςιπ
διάτξοεπ μεθόδξσπ ρύμδερηπ. Οι δοξμξλξγηςέπ, ξι διαμξμείπ δικςύξσ, ξι μεςαγχγείπ δικςύξσ, ςα
μόμςεμ και ςα καλώδια Ethernet και USB δεμ παοέυξμςαι μαζί με ςξμ εκςσπχςή ραπ και ποέπει μα
αγξοαρςξύμ νευχοιρςά. Η Xerox ρσμιρςά ςη ρύμδερη Ethernet επειδή είμαι ρσμήθχπ γοηγξοόςεοη
από μια ρύμδερη USB και παοέυει ποόρβαρη ρςξ CentreWare Internet Services.
Για λεπςξμέοειεπ ρυεςικά με ςη ρύμδερη και ςη ούθμιρη δικςύξσ, εκςσπώρςε ςη ρελίδα για ςη
Ρύθμιρη ρύμδερηπ:
1. ςξμ πίμακα ελέγυξσ, παςήρςε ςξ πλήκςοξ Printer (Εκςσπχςήπ).
2. ςημ καοςέλα Information (ςξιυεία), επιλένςε Print Reference Materials (Εκςύπχρη
σλικώμ αματξοάπ).
3. Επιλένςε Connection Setup (Ρύθμιρη ρύμδερηπ).
4. Παςήρςε Print (Εκςύπχρη).
Για λεπςξμέοειεπ ρυεςικά με ςη ούθμιρη ςχμ παοαμέςοχμ ςξσ εκςσπχςή, αμαςοένςε ρςξ
System Administrator Guide (Οδηγόπ διαυειοιρςή ρσρςήμαςξπ) ρςη διεύθσμρη
www.xerox.com/office/7800docs.

Υσρική ρύμδερη ςξσ εκςσπχςή ρςξ δίκςσξ
Φοηριμξπξιήρςε καλώδιξ Ethernet καςηγξοίαπ 5 ή αμώςεοηπ για μα ρσμδέρεςε ςξμ εκςσπχςή ρςξ
δίκςσξ. Έμα δίκςσξ Ethernet υοηριμξπξιείςαι για έμαμ ή πεοιρρόςεοξσπ σπξλξγιρςέπ και σπξρςηοίζει
ςασςόυοξμα πξλλξύπ εκςσπχςέπ και ρσρςήμαςα. Η ρύμδερη Ethernet παοέυει απεσθείαπ ποόρβαρη
ρςιπ οσθμίρειπ ςξσ εκςσπχςή μέρχ CentreWare Internet Services.
Για μα ρσμδέρεςε ςξμ εκςσπχςή:
1. σμδέρςε ςξ καλώδιξ ςοξτξδξρίαπ ρςξμ εκςσπχςή και, ρςη ρσμέυεια, ρσμδέρςε ςξ ρε μια ποίζα.
2. σμδέρςε ςη μία άκοη εμόπ καλχδίξσ Ethernet καςηγξοίαπ 5 ή αμώςεοηπ ρςη θύοα Ethernet
ρςξμ εκςσπχςή. σμδέρςε ςημ άλλη άκοη ςξσ καλχδίξσ Ethernet ρε μια ρχρςά διαμξοτχμέμη
θύοα δικςύξσ ρε διαμξμέα ή δοξμξλξγηςή.
3. Εμεογξπξιήρςε ςξμ εκςσπχςή.
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Εμεογξπξίηρη και Απεμεογξπξίηρη ςξσ εκςσπχςή
Ασςόπ ξ εκςσπχςήπ έυει δύξ διακόπςεπ λειςξσογίαπ. Ο Κύοιξπ διακόπςηπ λειςξσογίαπ πξσ βοίρκεςαι
πίρχ από ςημ μποξρςιμή θύοα ελέγυει ςημ κύοια ςοξτξδξρία οεύμαςξπ ρςξμ εκςσπχςή. Ο
Δεσςεοεύχμ διακόπςηπ λειςξσογίαπ ρςξ επάμχ ςμήμα ςξσ εκςσπχςή ελέγυει ςημ ςοξτξδξρία
οεύμαςξπ ρςα ηλεκςοξμικά εναοςήμαςα ςξσ εκςσπχςή, και όςαμ απεμεογξπξιηθεί νεκιμά έμαπ
ςεομαςιρμόπ πξσ ελέγυεςαι από ςξ λξγιρμικό. Η ποξςιμώμεμη μέθξδξπ για ςημ εμεογξπξίηρη και
ςημ απεμεογξπξίηρη ςξσ εκςσπχςή είμαι η υοήρη ςξσ δεσςεοεύξμςξπ διακόπςη λειςξσογίαπ.
Για μα λειςξσογήρει ξ εκςσπχςήπ, εμεογξπξιήρςε και ςξσπ δύξ διακόπςεπ. Ποώςα εμεογξπξιήρςε ςξμ
Κύοιξ διακόπςη λειςξσογίαπ, και μεςά ςξμ Δεσςεοεύξμςα.

Αουική ούθμιρη εκςσπχςή
Βεβαιχθείςε όςι έυει οσθμιρςεί ξ εκςσπχςήπ ποιμ ςημ εγκαςάρςαρη ςξσ λξγιρμικξύ ςξσ εκςσπχςή.
Η ούθμιρη πεοιλαμβάμει ςημ εμεογξπξίηρη ςχμ ποξαιοεςικώμ λειςξσογιώμ και ςημ εκυώοηρη μιαπ
διεύθσμρηπ ΙΡ για ςη ρύμδερη ςξσ δικςύξσ Ethernet. Εάμ ξ εκςσπχςήπ δεμ είυε εμεογξπξιηθεί και
οσθμιρςεί ποξηγξσμέμχπ, αμαςοένςε ρςξ System Administrator Guide (Οδηγόπ διαυειοιρςή
ρσρςήμαςξπ) ρςη διεύθσμρη www.xerox.com/office/7800docs.

Βελςιρςξπξίηρη ςηπ απόδξρηπ ςξσ εκςσπχςή
Αοκεςξί παοάγξμςεπ επηοεάζξσμ ςημ απόδξρη ςξσ εκςσπχςή, όπχπ η θεομξκοαρία, η σγοαρία, η
αςμξρταιοική πίερη και ςα υημικά υαοακςηοιρςικά ςξσ υαοςιξύ και ςχμ επιρςοώρεχμ. Ο εκςσπχςήπ
ποέπει μα ρυημαςίρει έμα ηλεκςοξρςαςικό είδχλξ πάμχ ρςξ υαοςί, ςξ ξπξίξ εναοςάςαι από ςη
δσμαςόςηςα ςξσ αέοα μα ρσγκοαςήρει και μα μεςατέοει ηλεκςοικά τξοςία. Σξ υαοςί και ξι
επιρςοώρειπ ποέπει μα ρσγκοαςήρξσμ έμα ηλεκςοικό τξοςίξ ρςιπ πεοιξυέπ όπξσ θα ρσγκξλληθεί
ξ γοατίςηπ.
Για μα βελςιρςξπξιήρεςε ςημ απόδξρη ςξσ εκςσπχςή ραπ:
1. ςξμ πίμακα ελέγυξσ, παςήρςε ςξ πλήκςοξ Printer (Εκςσπχςήπ).
2. Επιλένςε ςημ καοςέλα Tools (Εογαλεία) και, ρςη ρσμέυεια, επιλένςε Adjust Color
(Ποξραομξγή υοώμαςξπ).
3. Επιλένςε Color Calibration (Βαθμξμόμηρη υοώμαςξπ).
4. Για μα εκςσπώρεςε ςιπ ρελίδεπ Calibration (Βαθμξμόμηρη), ακξλξσθήρςε ςιπ ξδηγίεπ επί
ςηπ ξθόμηπ.
5. Για μα ποξραομόρεςε ςιπ οσθμίρειπ υοώμαςξπ ςξσ εκςσπχςή, ακξλξσθήρςε ςιπ
εκςσπχμέμεπ ξδηγίεπ.
6. Επιλένςε Ολξκληοώθηκε.
7. Επιλένςε Calibrate Paper Type (Βαθμξμόμηρη είδξσπ υαοςιξύ).
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8.
9.

34

Για μα εκςσπώρεςε ςιπ ρελίδεπ Calibrate for Paper (Βαθμξμόμηρη για υαοςί), ακξλξσθήρςε ςιπ
ξδηγίεπ επί ςηπ ξθόμηπ.
Για μα οσθμίρεςε ςξμ εκςσπχςή για διάτξοα είδη υαοςιξύ και πεοιβαλλξμςικέπ ρσμθήκεπ,
ακξλξσθήρςε ςιπ εκςσπχμέμεπ ξδηγίεπ.
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Σοξπξπξίηρη γεμικώμ οσθμίρεχμ
Μπξοείςε μα ςοξπξπξιήρεςε ςιπ οσθμίρειπ ςξσ εκςσπχςή, όπχπ ξ ξοιζόμςιξπ ποξραμαςξλιρμόπ, η
ημεοξμημία και ώοα, ξι μξμάδεπ μέςοηρηπ, η τχςειμόςηςα ξθόμηπ και η ρελίδα εκκίμηρηπ, από ςξμ
πίμακα ελέγυξσ.
1. ςξμ πίμακα ελέγυξσ, παςήρςε ςξ πλήκςοξ Printer (Εκςσπχςήπ).
2. Επιλένςε ςημ καοςέλα Tools (Εογαλεία) και, ρςη ρσμέυεια, επιλένςε Setup (Ρύθμιρη).
3. Επιλένςε General Settings (Γεμικέπ οσθμίρειπ) και, ρςη ρσμέυεια, ποξβείςε ρςη ούθμιρη πξσ
θέλεςε μα αλλάνεςε:
 Η ούθμιρη Language/Keyboard (Γλώρρα/Πληκςοξλόγιξ) επιςοέπει ςξμ καθξοιρμό ςηπ
γλώρραπ και ςηπ διάςανηπ πληκςοξλξγίξσ.
 Η ούθμιρη Date/Time (Ημεοξμημία/Ώοα) επιςοέπει ςξμ καθξοιρμό ςηπ ζώμηπ ώοαπ, ςηπ
ημεοξμημίαπ, ςηπ ώοαπ και ςηπ μξοτήπ ποξβξλήπ.
ημείχρη: Η ημεοξμημία και η ώοα ξοίζξμςαι ασςόμαςα μέρχ ςξσ Ποχςξκόλλξσ Ώοαπ Δικςύξσ
(NTP). Για ςημ ςοξπξπξίηρη ασςώμ ςχμ οσθμίρεχμ, μεςαβείςε ρςημ καοςέλα "Properties" (Ιδιόςηςεπ)
ρςξ CentreWare Internet Services και αλλάνςε ςη ούθμιρη ημεοξμημίαπ και ώοαπ ρε Manual (NTP
Disabled) [Μη ασςόμαςη (Απεμεογξπξιημέμξ NTP)].


4.
5.
6.

Η ούθμιρη Φοξμικό πεοιθώοιξ ρσρςήμαςξπ επιςοέπει ςξμ καθξοιρμό ςξσ υοόμξσ
αμαμξμήπ ςξσ εκςσπχςή για ειραγχγή δεδξμέμχμ ποιμ ςημ επαματξοά ρςημ κύοια ξθόμη.
 Η ούθμιρη Υχςειμόςηςα ξθόμηπ επιςοέπει ςη ούθμιρη ςξσ επιπέδξσ τχςειμόςηςαπ ςηπ
ξθόμηπ ατήπ.
 Η επιλξγή ελίδα εκκίμηρηπ επιςοέπει ςξμ καθξοιρμό εκςύπχρηπ ή όυι ςηπ Αματξοάπ
διαμόοτχρηπ κάθε τξοά πξσ εμεογξπξιείςαι ξ εκςσπχςήπ.
Αλλάνςε ςιπ οσθμίρειπ, όπχπ απαιςείςαι.
Επιλένςε OK για μα επιβεβαιώρεςε ςημ αλλαγή, ή X για μα ςημ ακσοώρεςε.
Σοξπξπξιήρςε άλλεπ οσθμίρειπ, ή επιλένςε Home (Αουική ρελίδα) για μα επιρςοέφεςε ρςημ
κύοια ξθόμη.
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Εγκαςάρςαρη ςξσ λξγιρμικξύ
Ασςή η εμόςηςα πεοιλαμβάμει ςα ενήπ:






Απαιςήρειπ λειςξσογικξύ ρσρςήμαςξπ .................................................................................................................... 36
Εγκαςάρςαρη ξδηγώμ και βξηθηςικώμ ποξγοαμμάςχμ για Windows ...................................................... 36
Εγκαςάρςαρη ξδηγώμ και βξηθηςικώμ ποξγοαμμάςχμ για Macintosh OS X, έκδξρη
10.5 και μεςαγεμέρςεοη ................................................................................................................................................ 37
Εγκαςάρςαρη ξδηγώμ και βξηθηςικώμ ποξγοαμμάςχμ για UNIX και Linux .......................................... 38
Άλλξι ξδηγξί ...................................................................................................................................................................... 39

Ποξςξύ εγκαςαρςήρεςε ςξ λξγιρμικό ξδηγξύ, βεβαιχθείςε όςι ξ εκςσπχςήπ είμαι ρσμδεδεμέμξπ ρςημ
ποίζα, εμεογξπξιημέμξπ, ρσμδεδεμέμξπ ρχρςά ρςξ δίκςσξ και διαθέςει μια έγκσοη διεύθσμρη ΙΡ. Η
διεύθσμρη ΙΡ εμταμίζεςαι ρσμήθχπ ρςημ επάμχ δενιά γχμία ςξσ πίμακα ελέγυξσ. Εάμ δεμ μπξοείςε
μα βοείςε ςη διεύθσμρη ΙΡ, αμαςοένςε ρςημ εμόςηςα Εύοερη ςηπ διεύθσμρηπ ΙΡ ςξσ εκςσπχςή ρςη
ρελίδα 27.
Εάμ ςξ Software and Documentation disc (CD λξγιρμικξύ και ρσμξδεσςικώμ εγγοάτχμ) δεμ είμαι
διαθέριμξ, ποξβείςε ρε λήφη ςχμ ςελεσςαίχμ ξδηγώμ από ςη διεύθσμρη
www.xerox.com/office/7800drivers.

Απαιςήρειπ λειςξσογικξύ ρσρςήμαςξπ




Windows XP SP1 και μεςαγεμέρςεοεπ εκδόρειπ, Windows Server 2003, Windows Server 2008,
Windows Server 2008 R2
Macintosh OS X, έκδξρη 10.5 και μεςαγεμέρςεοη
UNIX και Linux: Ο εκςσπχςήπ ραπ σπξρςηοίζει ρύμδερη ρε διάτξοεπ πλαςτόομεπ UNIX μέρχ
ςηπ διαρύμδερηπ δικςύξσ. Για λεπςξμέοειεπ, αμαςοένςε ρςη διεύθσμρη
www.xerox.com/office/7800drivers.

Εγκαςάρςαρη ξδηγώμ και βξηθηςικώμ ποξγοαμμάςχμ για Windows
Εγκαςαρςήρςε ςξμ ξδηγό εκςύπχρηπ Xerox® για μα έυεςε ποόρβαρη ρε όλεπ ςιπ λειςξσογίεπ ςξσ
εκςσπχςή ραπ.
Για ςημ εγκαςάρςαρη ςξσ λξγιρμικξύ ξδηγξύ εκςύπχρηπ:
1. Ειραγάγεςε ςξ Software and Documentation disc (CD λογισμικού και συμοδευτικώμ εγγράφωμ)
ρςξμ σπξλξγιρςή ραπ. Σξ ποόγοαμμα εγκαςάρςαρηπ εκκιμείςαι ασςόμαςα. Εάμ ςξ ποόγοαμμα
εγκαςάρςαρηπ δεμ νεκιμήρει, πεοιηγηθείςε ρςημ καςάλληλη μξμάδα δίρκξσ ςξσ σπξλξγιρςή ραπ
και κάμςε διπλό κλικ ρςξ Setup.exe.
2. Για μα αλλάνεςε ςη γλώρρα, κάμςε κλικ ρςη Γλώρρα, επιλένςε ςη γλώρρα ραπ από ςη λίρςα και,
ρςη ρσμέυεια, κάμςε κλικ ρςξ OK.
3. Κάμςε κλικ ρςξ σμτχμώ για μα απξδευςείςε ςξσπ όοξσπ ςηπ άδειαπ υοήρηπ.
4. Επιλένςε ςξμ εκςσπχςή ραπ από ςη λίρςα ςχμ εκςσπχςώμ πξσ εμςξπίρςηκαμ και, ρςη ρσμέυεια,
κάμςε κλικ ρςημ Εγκαςάρςαρη.
5. Εάμ ξ εκςσπχςήπ ραπ δεμ εμταμίζεςαι ρςη λίρςα ςχμ εκςσπχςώμ πξσ εμςξπίρςηκαμ, κάμςε κλικ
ρςξ Εκςεμήπ αμαζήςηρη.
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6.

Εάμ ξ εκςσπχςήπ ρσμευίζει μα μημ εμταμίζεςαι ρςη λίρςα ςχμ εκςσπχςώμ πξσ εμςξπίρςηκαμ και
γμχοίζεςε ςη διεύθσμρη ΙΡ:
a. Κάμςε κλικ ρςξ εικξμίδιξ ςξσ εκςσπχςή δικςύξσ (δενιά) ρςξ επάμχ μέοξπ ςξσ
γκοίζξσ παοαθύοξσ.
b. Ειραγάγεςε ςη διεύθσμρη ΙΡ ή ςξ όμξμα DNS για ςξμ εκςσπχςή.
c. Κάμςε κλικ ρςημ Αμαζήςηρη και επιλένςε ςξμ εκςσπχςή ραπ από ςη λίρςα ςχμ εκςσπχςώμ
πξσ εμςξπίρςηκαμ.
d. Όςαμ εμταμιρςεί ξ εκςσπχςήπ ρςξ παοάθσοξ, κάμςε κλικ ρςξ Επόμεμξ.
7. Εάμ ξ εκςσπχςήπ ρσμευίζει μα μημ εμταμίζεςαι ρςη λίρςα ςχμ εκςσπχςώμ πξσ εμςξπίρςηκαμ και
δεμ γμχοίζεςε ςη διεύθσμρη ΙΡ:
a. Κάμςε κλικ ρςη Ποξηγμέμη αμαζήςηρη.
b. Εάμ γμχοίζεςε ςη διεύθσμρη πύληπ και ςη μάρκα σπξδικςύξσ, κάμςε κλικ ρςξ επάμχ
πλήκςοξ και ειραγάγεςε ςιπ διεσθύμρειπ ρςα πεδία για ςημ Πύλη και ςη Μάρκα σπξδικςύξσ.
c. Εάμ γμχοίζεςε ςη διεύθσμρη ΙΡ εμόπ άλλξσ εκςσπχςή ρςξ ίδιξ σπξδίκςσξ, ειραγάγεςε ςη
διεύθσμρη ρςξ πεδίξ για ςη Διεύθσμρη IP.
d. Κάμςε κλικ ρςημ Αμαζήςηρη και επιλένςε ςξμ εκςσπχςή ραπ από ςη λίρςα ςχμ εκςσπχςώμ
πξσ εμςξπίρςηκαμ.
e. Όςαμ εμταμιρςεί ξ εκςσπχςήπ ρςξ παοάθσοξ, κάμςε κλικ ρςξ Επόμεμξ.
8. Επιλένςε ςξμ επιθσμηςό ξδηγό εκςύπχρηπ:
 PostScript (ρσμιρςάςαι)
 PCL 5
 PCL 6
9. Κάμςε κλικ ρςημ Εγκαςάρςαρη.
10. Όςαμ ξλξκληοχθεί η εγκαςάρςαρη, κάμςε κλικ ρςξ Σέλξπ.
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Εγκαςάρςαρη ξδηγώμ και βξηθηςικώμ ποξγοαμμάςχμ για Macintosh OS X,
έκδξρη 10.5 και μεςαγεμέρςεοη
Εγκαςαρςήρςε ςξμ ξδηγό εκςύπχρηπ Xerox® για μα έυεςε ποόρβαρη ρε όλεπ ςιπ λειςξσογίεπ ςξσ
εκςσπχςή ραπ.
Για ςημ εγκαςάρςαρη ςξσ λξγιρμικξύ ξδηγξύ εκςύπχρηπ:
1. Ειραγάγεςε ςξ Software and Documentation disc (CD λξγιρμικξύ και ρσμξδεσςικώμ εγγοάτχμ)
ρςξμ σπξλξγιρςή ραπ.
2. Κάμςε διπλό κλικ ρςξ εικξμίδιξ δίρκξσ ρςημ επιτάμεια εογαρίαπ για μα ποξβληθεί ςξ αουείξ
.dmg για ςξμ εκςσπχςή ραπ.
3. Αμξίνςε ςξ αουείξ .dmg και πεοιηγηθείςε ρςξ καςάλληλξ αουείξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ
εγκαςάρςαρηπ για ςξ λειςξσογικό ραπ ρύρςημα.
4. Αμξίνςε ςξ αουείξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ εγκαςάρςαρηπ.
5. Κάμςε κλικ ρςξ Continue (σμέυεια) για επιβεβαίχρη ςχμ μημσμάςχμ ποξειδξπξίηρηπ και ςχμ
ειραγχγικώμ μημσμάςχμ.
6. Κάμςε κλικ ρςξ Continue (σμέυεια) και απξδευςείςε ςξσπ όοξσπ ςηπ άδειαπ υοήρηπ.
7. Κάμςε κλικ ρςημ Εγκαςάρςαρη για ςημ απξδξυή ςηπ ςοέυξσραπ θέρηπ εγκαςάρςαρηπ, ή
επιλένςε άλλη θέρη για ςα αουεία εγκαςάρςαρηπ και κάμςε κλικ ρςημ Εγκαςάρςαρη.
8. Ειραγάγεςε ςξμ κχδικό ποόρβαρηπ και, ρςη ρσμέυεια, κάμςε κλικ ρςξ OK.
9. Επιλένςε ςξμ εκςσπχςή ραπ από ςη λίρςα ςχμ εκςσπχςώμ πξσ εμςξπίρςηκαμ και, ρςη ρσμέυεια,
κάμςε κλικ ρςη σμέυεια.
10. Εάμ ξ εκςσπχςήπ ραπ δεμ εμταμίζεςαι ρςη λίρςα ςχμ εκςσπχςώμ πξσ εμςξπίρςηκαμ:
a. Κάμςε κλικ ρςξ Εικξμίδιξ εκςσπχςή δικςύξσ.
b. Πληκςοξλξγήρςε ςη διεύθσμρη ΙΡ ςξσ εκςσπχςή ραπ και, ρςη ρσμέυεια, κάμςε κλικ ρςξ
Continue (σμέυεια).
c. Επιλένςε ςξμ εκςσπχςή ραπ από ςη λίρςα ςχμ εκςσπχςώμ πξσ εμςξπίρςηκαμ και, ρςη
ρσμέυεια, κάμςε κλικ ρςη σμέυεια.
11. Κάμςε κλικ ρςξ OK για μα απξδευςείςε ςξ μήμσμα ςηπ ρειοάπ ποξςεοαιόςηςαπ εκςύπχρηπ.
12. Επιλένςε ή καςαογήρςε ςημ επιλξγή ςχμ πλαιρίχμ ελέγυξσ Καθξοιρμόπ εκςσπχςή χπ
ποξεπιλεγμέμξσ και Εκςύπχρη δξκιμαρςικήπ ρελίδαπ.
13. Κάμςε κλικ ρςη σμέυεια και, ρςη ρσμέυεια, κάμςε κλικ ρςξ Κλείριμξ.
ημείχρη: Ο εκςσπχςήπ ποξρςίθεςαι ασςόμαςα ρςη ρειοά ποξςεοαιόςηςαπ εκςσπχςή ρςξ
Macintosh OS X, έκδξρη 10.4 και μεςαγεμέρςεοη.
Για ςημ επαλήθεσρη ςηπ αμαγμώοιρηπ ςχμ εγκαςερςημέμχμ επιλξγώμ από ςξμ ξδηγό εκςύπχρηπ:
1. Από ςξ μεμξύ Apple, αμξίνςε System Preferences (Ποξςιμήρειπ ρσρςήμαςξπ) > Print
(Εκςύπχρη).
2. Επιλένςε ςξμ εκςσπχςή από ςη λίρςα και, ρςη ρσμέυεια, κάμςε κλικ ρςξ Options and Supplies
(Επιλξγέπ και αμαλώριμα).
3. Κάμςε κλικ ρςξ Driver (Οδηγόπ) και επιβεβαιώρςε ςημ επιλξγή ςξσ εκςσπχςή ραπ.
4. Επιβεβαιώρςε όςι όλεπ ξι επιλξγέπ πξσ έυξσμ εγκαςαρςαθεί ρςξμ εκςσπχςή εμταμίζξμςαι
ρχρςά.
5. Εάμ αλλάναςε οσθμίρειπ, κάμςε κλικ ρςξ Apply Changes (Εταομξγή αλλαγώμ), κλείρςε ςξ
παοάθσοξ και ενέλθεςε από ςιπ Ποξςιμήρειπ ρσρςήμαςξπ.
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Εγκαςάρςαρη ξδηγώμ και βξηθηςικώμ ποξγοαμμάςχμ για UNIX και Linux
To Xerox® Services for UNIX Systems (Τπηοερίεπ για ρσρςήμαςα UNIX) είμαι μια διαδικαρία
εγκαςάρςαρηπ δύξ μεοώμ. Απαιςεί ςημ εγκαςάρςαρη εμόπ πακέςξσ κχδικώμ Xerox® Services for
UNIX Systems και εμόπ πακέςξσ σπξρςήοινηπ εκςσπχςή. Σξ πακέςξ κχδικώμ Xerox® Services for
UNIX Systems ποέπει μα εγκαςαρςαθεί ποιμ ςημ εγκαςάρςαρη ςξσ πακέςξσ σπξρςήοινηπ εκςσπχςή.
ημείχρη: Ποέπει μα έυεςε δικαιώμαςα οίζαπ ή σπεουοήρςη για ςημ εκςέλερη ςηπ εγκαςάρςαρηπ ςξσ
ξδηγξύ εκςύπχρηπ UNIX ρςξμ σπξλξγιρςή ραπ.
1.

2.

Ποξβείςε ρςα παοακάςχ ρςξμ εκςσπχςή:
a. Επιβεβαιώρςε όςι ςξ ποχςόκξλλξ TCP/IP και ςξ καςάλληλξ λξγιρμικό ρύμδερηπ
έυξσμ εμεογξπξιηθεί.
b. ςξμ πίμακα ελέγυξσ ςξσ εκςσπχςή, ποξβείςε ρε έμα από ςα παοακάςχ για ςη διεύθσμρη
ΙΡ:
 Ατήρςε ςξμ εκςσπχςή μα οσθμίρει μια διεύθσμρη DHCP.
 Ειραγάγεςε ςη διεύθσμρη ΙΡ με μη ασςόμαςξ ςοόπξ.
c. Εκςσπώρςε ςημ Αματξοά διαμόοτχρηπ και κοαςήρςε ςημ για αματξοά. Για λεπςξμέοειεπ,
αμαςοένςε ρςημ εμόςηςα Αματξοά διαμόοτχρηπ ρςη ρελίδα 25.
Ποξβείςε ρςα παοακάςχ ρςξμ σπξλξγιρςή:
a. Μεςαβείςε ρςη διεύθσμρη www.xerox.com/office/7800drivers και επιλένςε ςξ μξμςέλξ
εκςσπχςή ραπ.
b. Από ςξ μεμξύ Λειςξσογικό ρύρςημα, επιλένςε UNIX και κάμςε κλικ ρςη Μεςάβαρη.
c. Επιλένςε ςξ πακέςξ Xerox® Services for UNIX Systems (Τπηοερίεπ για ρσρςήμαςα UNIX)
για ςξ ρχρςό λειςξσογικό ρύρςημα. Ασςό ςξ πακέςξ είμαι ςξ βαρικό πακέςξ και ποέπει μα
εγκαςαρςαθεί ποιμ από ςξ πακέςξ σπξρςήοινηπ εκςσπχςή.
d. Κάμςε κλικ ρςξ πλήκςοξ Έμαονη για μα νεκιμήρει η λήφη.
e. Επαμαλάβεςε ςα βήμαςα α και β και κάμςε κλικ ρςξ πακέςξ εκςσπχςή για υοήρη με ςξ
πακέςξ Xerox® Services for UNIX Systems (Τπηοερίεπ για ρσρςήμαςα UNIX) πξσ επιλέναςε
μχοίςεοα. Σξ δεύςεοξ μέοξπ ςξσ πακέςξσ ξδηγξύ είμαι έςξιμξ για λήφη.
f. Κάμςε κλικ ρςξ πλήκςοξ Έμαονη για μα νεκιμήρει η λήφη.
g. ςιπ ρημειώρειπ πξσ βοίρκξμςαι κάςχ από ςξ πακέςξ ξδηγξύ πξσ επιλέναςε, κάμςε κλικ
ρςη ρύμδερη για ςξμ Οδηγό εγκαςάρςαρηπ και ακξλξσθήρςε ςιπ ξδηγίεπ εγκαςάρςαρηπ.
ημειώρειπ:





Για μα τξοςώρεςε ςξσπ ξδηγξύπ εκςύπχρηπ Linux, εκςελέρςε ςιπ ποξηγξύμεμεπ
διαδικαρίεπ αλλά επιλένςε Linux χπ ςξ λειςξσογικό ρύρςημα. Επιλένςε ςξμ ξδηγό
Xerox® Services for Linux Systems (Τπηοερίεπ για ρσρςήμαςα Linux) ή ςξ Linux
CUPS Printing Package (Πακέςξ εκςύπχρηπ Linux CUPS). Μπξοείςε, επίρηπ, μα
υοηριμξπξιήρεςε ςξμ ξδηγό CUPS πξσ πεοιλαμβάμεςαι ρςξ πακέςξ Linux.
Τπξρςηοιζόμεμξι ξδηγξί Linux διαςίθεμςαι από ςη διεύθσμρη
www.xerox.com/office/7800drivers.
Για λεπςξμέοειεπ ρυεςικά με ςξσπ ξδηγξύπ UNIX και Linux, αμαςοένςε ρςξ System
Administrator Guide (Οδηγόπ διαυειοιρςή ρσρςήμαςξπ) ρςη διεύθσμρη
www.xerox.com/office/7800docs.
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Άλλξι ξδηγξί
Οι παοακάςχ ξδηγξί διαςίθεμςαι για λήφη από ςη διεύθσμρη www.xerox.com/office/7800drivers.
 Ο ξδηγόπ Xerox® Global Print Driver λειςξσογεί με ξπξιξμδήπξςε εκςσπχςή ςξσ δικςύξσ ραπ,
ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ εκςσπχςώμ πξσ καςαρκεσάζξμςαι από άλλξσπ καςαρκεσαρςέπ.
Διαμξοτώμεςαι ασςόμαςα ρύμτχμα με ςξ δικό ραπ εκςσπχςή καςά ςημ εγκαςάρςαρη.
 Ο ξδηγόπ Xerox® Mobile Express Driver λειςξσογεί με ξπξιξμδήπξςε εκςσπχςή διαςίθεςαι ρςξμ
σπξλξγιρςή ραπ και σπξρςηοίζει βαρικό PostScript. Διαμξοτώμεςαι ασςόμαςα ρύμτχμα με ςξμ
εκςσπχςή πξσ επιλέγεςε κάθε τξοά πξσ εκςσπώμεςε. Εάμ ςανιδεύεςε ρσυμά ρςιπ ίδιεπ
ςξπξθερίεπ, μπξοείςε μα απξθηκεύρεςε ςξσπ αγαπημέμξσπ ραπ εκςσπχςέπ ρςη ρσγκεκοιμέμη
ςξπξθερία και ξ ξδηγόπ θα απξθηκεύρει ςιπ οσθμίρειπ ραπ.
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Τπξρςηοιζόμεμξ υαοςί
Ασςή η εμόςηςα πεοιλαμβάμει ςα ενήπ:













σμιρςώμεμα μέρα εκςύπχρηπ .................................................................................................................................. 42
Παοαγγελία υαοςιξύ ....................................................................................................................................................... 42
Γεμικέπ ξδηγίεπ ςξπξθέςηρηπ υαοςιξύ.................................................................................................................... 42
Φαοςί πξσ μπξοεί μα ποξκαλέρει ζημιά ρςξμ εκςσπχςή ραπ........................................................................ 43
Οδηγίεπ απξθήκεσρηπ υαοςιξύ.................................................................................................................................. 43
Οδηγίεπ για ςξμ ποξηγμέμξ ςελικό επενεογαρςή ............................................................................................... 44
Οδηγίεπ για ςξμ επαγγελμαςικό ςελικό επενεογαρςή ....................................................................................... 44
Τπξρςηοιζόμεμα είδη και βάοη υαοςιξύ ................................................................................................................ 45
Τπξρςηοιζόμεμα κξιμά μεγέθη υαοςιξύ για ςξσπ έγυοχμξσπ εκςσπχςέπ Phaser 7800DN
και 7800GX ........................................................................................................................................................................ 46
Τπξρςηοιζόμεμα κξιμά μεγέθη υαοςιξύ για ςξμ έγυοχμξ εκςσπχςή Phaser 7800DX ......................... 47
Τπξρςηοιζόμεμα μεγέθη και βάοη υαοςιξύ για ασςόμαςη εκςύπχρη διπλήπ όφηπ ............................ 47
Τπξρςηοιζόμεμα ειδικά μεγέθη υαοςιξύ ................................................................................................................ 48

Ο εκςσπχςήπ ραπ έυει ρυεδιαρςεί ώρςε μα υοηριμξπξιεί διάτξοα είδη υαοςιξύ και άλλχμ μέρχμ
εκςύπχρηπ. Ακξλξσθήρςε ςιπ ξδηγίεπ ρε ασςή ςημ εμόςηςα για μα βεβαιχθείςε όςι θα έυεςε ςημ
καλύςεοη πξιόςηςα εκςύπχρηπ και για μα απξτύγεςε εμπλξκέπ.
Για καλύςεοα απξςελέρμαςα, υοηριμξπξιείςε ςξ υαοςί και ςα μέρα εκςύπχρηπ Xerox® πξσ
ρσμιρςώμςαι για ςξμ εκςσπχςή ραπ.

σμιρςώμεμα μέρα εκςύπχρηπ
Μια λίρςα υαοςιώμ και μέρχμ εκςύπχρηπ πξσ ρσμιρςώμςαι για ςξμ εκςσπχςή ραπ διαςίθεςαι ρςιπ
παοακάςχ διεσθύμρειπ:
 www.xerox.com/paper Recommended Media List (Καςάλξγξπ ρσμιρςώμεμχμ μέρχμ εκςύπχρηπ)
(Ημχμέμεπ Πξλιςείεπ)
 www.xerox.com/europaper Recommended Media List (Καςάλξγξπ ρσμιρςώμεμχμ μέρχμ
εκςύπχρηπ) (Εσοώπη)

Παοαγγελία υαοςιξύ
Για μα παοαγγείλεςε υαοςί, διατάμειεπ ή άλλα μέρα εκςύπχρηπ, επικξιμχμήρςε με ςξμ ςξπικό ραπ
μεςαπχληςή ή επιρκετςείςε ςη διεύθσμρη www.xerox.com/office/7800supplies.
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Γεμικέπ ξδηγίεπ ςξπξθέςηρηπ υαοςιξύ








Φοηριμξπξιείςε μόμξ ρσμιρςώμεμεπ διατάμειεπ Xerox®. Η πξιόςηςα εκςύπχρηπ εμδέυεςαι μα
πξικίλλει με άλλεπ διατάμειεπ.
Μημ εκςσπώμεςε ρε τύλλα εςικεςώμ εάμ έυει αταιοεθεί κάπξια εςικέςα.
Φοηριμξπξιείςε μόμξ υάοςιμξσπ τακέλξσπ. Εκςσπώμεςε μόμξ ρςη 1 όφη ςχμ τακέλχμ.
Μημ σπεοπληοώμεςε ςξσπ δίρκξσπ υαοςιξύ. Μημ ςξπξθεςείςε υαοςί επάμχ από ςη γοαμμή
μέγιρςηπ πλήοχρηπ ςξσ δίρκξσ.
Ρσθμίρςε ςξσπ ξδηγξύπ υαοςιξύ ρύμτχμα με ςξ μέγεθξπ υαοςιξύ.
Ξετσλλίζεςε ςξ υαοςί ποιμ ςημ ςξπξθέςηρή ςξσ ρςξ δίρκξ υαοςιξύ.
Εάμ ποξκύπςξσμ πάοα πξλλέπ εμπλξκέπ, υοηριμξπξιείςε υαοςί ή άλλα εγκεκοιμέμα μέρα
εκςύπχρηπ από μέξ πακέςξ.

Φαοςί πξσ μπξοεί μα ποξκαλέρει ζημιά ρςξμ εκςσπχςή ραπ
Οοιρμέμα είδη υαοςιξύ και άλλχμ μέρχμ εκςύπχρηπ μπξοξύμ μα ποξκαλέρξσμ κακή πξιόςηςα
ενόδξσ, ασνημέμεπ εμπλξκέπ υαοςιξύ ή ζημιά ρςξμ εκςσπχςή ραπ. Μημ υοηριμξπξιείςε ςα
παοακάςχ:
 Φαοςί με ςοαυιά ή πξοώδη στή
 Φαοςί για εκςσπχςέπ φεκαρμξύ
 Γσαλιρςεοό ή επιρςοχμέμξ υαοςί πξσ δεμ ποξξοίζεςαι για εκςσπχςέπ λέιζεο
 Φαοςί πξσ έυει τχςξςσπηθεί
 Φαοςί πξσ έυει διπλχθεί ή ςραλακχθεί
 Φαοςί με απξκόμμαςα ή διαςοήρειπ
 Φαοςί με ρσοοατή
 Υακέλξσπ με διαταμέπ πλαίριξ, μεςαλλικά κξσμπώμαςα, πλαψμέπ εμώρειπ ή ασςξκόλληςα
καλσμμέμα με λχοίδεπ.
 Εμιρυσμέμξσπ τακέλξσπ
 Πλαρςικά μέρα εκςύπχρηπ
ΠΡΟΟΦΗ: Η εγγύηρη ςηπ Xerox®, η ρσμτχμία ςευμικήπ σπξρςήοινηπ και η Total Satisfaction
Guarantee (Εγγύηρη Ολικήπ Ικαμξπξίηρηπ) ςηπ Xerox® δεμ καλύπςξσμ ςιπ ζημιέπ πξσ ποξκαλξύμςαι
από ςη υοήρη υαοςιξύ ή ειδικώμ μέρχμ εκςύπχρηπ πξσ δεμ σπξρςηοίζξμςαι. Η Total Satisfaction
Guarantee (Εγγύηρη Ολικήπ Ικαμξπξίηρηπ) ςηπ Xerox® είμαι διαθέριμη ρςιπ Ημχμέμεπ Πξλιςείεπ και
ςξμ Καμαδά. Η κάλσφη ένχ από ασςέπ ςιπ πεοιξυέπ μπξοεί μα διατέοει. Επικξιμχμήρςε με ςξμ ςξπικό
αμςιποόρχπξ για λεπςξμέοειεπ.

Οδηγίεπ απξθήκεσρηπ υαοςιξύ
Η ρχρςή απξθήκεσρη ςξσ υαοςιξύ και ςχμ άλλχμ μέρχμ εκςύπχρηπ ρσμβάλλει ρςη βέλςιρςη
πξιόςηςα εκςύπχρηπ.
 Απξθηκεύεςε ςξ υαοςί ρε ρκξςειμά, φσυοά και ρυεςικά ρςεγμά μέοη. Σα πεοιρρόςεοα ποξψόμςα
υαοςιξύ επηοεάζξμςαι αομηςικά από ςξ σπεοιώδεπ και ςξ ξοαςό τχπ. Σξ σπεοιώδεπ τχπ, ςξ
ξπξίξ εκπέμπεςαι από ςξμ ήλιξ και ςξσπ λαμπςήοεπ τθξοιρμξύ, είμαι ιδιαίςεοα επιβλαβέπ για
ςξ υαοςί.
 Ελαςςώρςε ςημ έκθερη ςξσ υαοςιξύ ρε δσμαςό τχπ για μεγάλα υοξμικά διαρςήμαςα.
 Διαςηοείςε ρςαθεοή ςη θεομξκοαρία και ςη ρυεςική σγοαρία.
 Απξτεύγεςε ςιπ ρξτίςεπ, ςιπ κξσζίμεπ, ςα γκαοάζ ή ςα σπόγεια για ςημ απξθήκεσρη ςξσ υαοςιξύ.
Ασςξί ξι υώοξι είμαι πιξ πιθαμό μα ρσγκεμςοώμξσμ σγοαρία.
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Σξ υαοςί ποέπει μα απξθηκεύεςαι ρε ξοιζόμςια θέρη μέρα ρε παλέςεπ, υαοςξκιβώςια, οάτια
ή μςξσλάπια.
Απξτεύγεςε ςημ ύπαονη ταγηςξύ ή πξςξύ ρςξ μέοξπ όπξσ βοίρκεςαι απξθηκεσμέμξ ή
ςξπξθεςημέμξ ποξρχοιμά ςξ υαοςί.
Μημ αμξίγεςε ςα ρτοαγιρμέμα πακέςα ςξσ υαοςιξύ, έχπ όςξσ είρςε έςξιμξι μα ςα ςξπξθεςήρεςε
ρςξμ εκςσπχςή. Ατήμεςε ςξ υαοςί ρςημ αουική ςξσ ρσρκεσαρία. Σξ πεοιςύλιγμα ςξσ υαοςιξύ
ποξρςαςεύει ςξ υαοςί από ασνξμειώρειπ σγοαρίαπ.
Κάπξια ειδικά μέρα εκςύπχρηπ είμαι ρσρκεσαρμέμα ρε πλαρςικέπ ρσρκεσαρίεπ πξσ
ναμακλείμξσμ. Ατήμεςε ςα μέρα εκςύπχρηπ ρςη ρσρκεσαρία ςξσπ έχπ όςξσ είρςε έςξιμξι μα ςα
υοηριμξπξιήρεςε. Διαςηοείςε ςα αυοηριμξπξίηςα μέρα εκςύπχρηπ ρςη ρσρκεσαρία ςξσπ και
ναμακλείρςε ςημ για ςημ ποξρςαρία ςξσπ.

Οδηγίεπ για ςξμ ποξηγμέμξ ςελικό επενεογαρςή
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Φχοηςικόςηςα δενιξύ δίρκξσ: 2000 τύλλα
Τπξρςηοιζόμεμα μεγέθη υαοςιξύ : από 182 x 210 υλρς. (7,2 x 8,6 ίμςρεπ) έχπ 297 x 432 υλρς.
(11.7 x 17 ίμςρεπ)
Τπξρςηοιζόμεμα βάοη υαοςιξύ: 75–256 g/m²
Επιλξγέπ ρσοοατήπ: Έμα ή δύξ ρσοοαπςικά. Με ςημ ασςόμαςη ρσοοατή μπξοξύμ μα
ρσοοατθξύμ έχπ και 50 τύλλα υαοςιξύ 75–256 g/m².
Η ρσοοατή σπξρςηοίζει μεγέθη υαοςιξύ από 203 x 182 υλρς. (8 x 7,2 ίμςρεπ) έχπ 297 x 432
υλρς. (11,7 x 17 ίμςρεπ).
Ο ςελικόπ επενεογαρςήπ δεμ μπξοεί μα ρσοοάφει διατάμειεπ, εςικέςεπ, τακέλξσπ, βαού υαοςί
καοςώμ/ενχτύλλχμ, πξλύ βαού υαοςί καοςώμ/ενχτύλλχμ, βαού γσαλιρςεοό υαοςί
καοςώμ/ενχτύλλχμ ή πξλύ βαού γσαλιρςεοό υαοςί καοςώμ/ενχτύλλχμ.
Για μα υοηριμξπξιήρεςε ςιπ επιλξγέπ, ςξπξθεςήρςε JIS B5 και Executive με ςοξτξδξρία
μεγάληπ πλεσοάπ.
Διάςοηρη: Διάςοηρη δύξ ή ςοιώμ ξπώμ διαθέριμη ρε διαμόοτχρη εκςσπχςή 110V. Διάςοηρη
δύξ ή ςερράοχμ ξπώμ διαθέριμη ρε διαμόοτχρη εκςσπχςή 220V.
Φχοηςικόςηςα δημιξσογξύ τσλλαδίχμ: Πςύυχρη και ρσοοατή έχπ και 15 τύλλχμ 90 g/m²
(24 λίβοεπ υαοςί ςύπξσ Bond). Σξ ποώςξ τύλλξ μπξοεί μα είμαι έχπ και 256 g/m² (94 λίβοεπ,
ενώτσλλξ).
Ο δημιξσογόπ τσλλαδίχμ σπξρςηοίζει μεγέθη υαοςιξύ από 210 x 279,4 υλρς. (8,2 x 11 ίμςρεπ)
έχπ 297 x 432 υλρς. (11.7 x 17 ίμςρεπ).
Για μα υοηριμξπξιήρεςε ςξ δημιξσογό τσλλαδίχμ, ςξπξθεςήρςε όλα ςα μεγέθη υαοςιξύ με
ςοξτξδξρία μικοήπ πλεσοάπ.
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Οδηγίεπ για ςξμ επαγγελμαςικό ςελικό επενεογαρςή


















Φχοηςικόςηςα δενιξύ επάμχ δίρκξσ: 500 τύλλα
Φχοηςικόςηςα δενιξύ μεραίξσ δίρκξσ: 1500 τύλλα
Ο δενιόπ επάμχ δίρκξπ σπξρςηοίζει μεγέθη υαοςιξύ από 182 x 182 υλρς. (7,2 x 7,2 ίμςρεπ)
έχπ 330,2 x 488 mm (13 x 19,2 ίμςρεπ).
Ο δενιόπ μεραίξπ δίρκξπ σπξρςηοίζει μεγέθη υαοςιξύ από 203 x 182 υλρς. (8 x 7,2 ίμςρεπ)
έχπ 330,2 x 488 mm (13 x 19.2 ίμςρεπ).
Τπξρςηοιζόμεμα βάοη υαοςιξύ ρςξμ δενιό επάμχ δίρκξ: 75–350 g/m²
Τπξρςηοιζόμεμα βάοη υαοςιξύ ρςξμ μεραίξ επάμχ δίρκξ: 75–256 g/m²
Επιλξγέπ ρσοοατήπ: Έμα, δύξ ή ςέρρεοα ρσοοαπςικά. Με ςημ ασςόμαςη ρσοοατή μπξοξύμ μα
ρσοοατθξύμ έχπ και 50 τύλλα υαοςιξύ 75–256 g/m².
Οι επιλξγέπ εμόπ ή δύξ ρσοοαπςικώμ σπξρςηοίζξσμ μεγέθη υαοςιξύ από 203 x 182 υλρς.
(8 x 7,2 ίμςρεπ) έχπ 297 x 432 υλρς. (11,7 x 17 ίμςρεπ).
Ο ςελικόπ επενεογαρςήπ δεμ μπξοεί μα ρσοοάφει διατάμειεπ, εςικέςεπ, τακέλξσπ, βαού υαοςί
καοςώμ/ενχτύλλχμ, πξλύ βαού υαοςί καοςώμ/ενχτύλλχμ, βαού γσαλιρςεοό υαοςί
καοςώμ/ενχτύλλχμ ή πξλύ βαού γσαλιρςεοό υαοςί καοςώμ/ενχτύλλχμ.
Για μα υοηριμξπξιήρεςε ςιπ επιλξγέπ, ςξπξθεςήρςε JIS B5 και Executive με ςοξτξδξρία
μεγάληπ πλεσοάπ. Για ςέρρεοα ρσοοαπςικά, ςξπξθεςήρςε υαοςί A4 ή Letter με ςοξτξδξρία
μεγάληπ πλεσοάπ.
Διάςοηρη: Διάςοηρη δύξ ή ςοιώμ ξπώμ διαθέριμη ρε διαμόοτχρη εκςσπχςή 110V. Διάςοηρη
δύξ ή ςερράοχμ ξπώμ διαθέριμη ρε διαμόοτχρη εκςσπχςή 220V.
Φχοηςικόςηςα δημιξσογξύ τσλλαδίχμ: Δίπλχμα και ρσοοατή έχπ και 15 τύλλχμ 90 g/m²
(24 λίβοεπ υαοςί ςύπξσ Bond). Σξ ποώςξ τύλλξ μπξοεί μα είμαι έχπ και 256 g/m²
(94 λίβοεπ, ενώτσλλξ).
Ο δημιξσογόπ τσλλαδίχμ σπξρςηοίζει μεγέθη υαοςιξύ από 210 x 279,4 υλρς. (8,2 x 11 ίμςρεπ)
έχπ 330,2 x 457,2 υλρς. (13 x 18 ίμςρεπ).
Για μα υοηριμξπξιήρεςε ςξ δημιξσογό τσλλαδίχμ, ςξπξθεςήρςε όλα ςα μεγέθη υαοςιξύ με
ςοξτξδξρία μικοήπ πλεσοάπ.
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Τπξρςηοιζόμεμα είδη και βάοη υαοςιξύ
Δίρκξι

Είδη και βάοη

Δίρκξι 1–5, εκςύπχρη 1 όφηπ ή 2 όφεχμ Κξιμό, Διάςοηςξ, Επιρςξλόυαοςξ, Ποξεκςσπχμέμξ, Αμακσκλχμέμξ και
ειδικό μέγεθξπ (75–105 g/m²)
2
Ελατού υαοςί καοςώμ/ενχτύλλχμ (106–169 g/m )
Φαοςί καοςώμ/ενχτύλλχμ (170–256 g/m²)
2
Ελατού γσαλιρςεοό υαοςί καοςώμ/ενχτύλλχμ (106–169 g/m )
Γσαλιρςεοό υαοςί καοςώμ/ενχτύλλχμ (170–256 g/m²)
Δίρκξπ, εκςύπχρη 1 όφηπ

Βαού υαοςί καοςώμ/ενχτύλλχμ (257–300 g/m²)
Βαού γσαλιρςεοό υαοςί καοςώμ/ενχτύλλχμ (257–300 g/m²)
Πξλύ βαού υαοςί καοςώμ/ενχτύλλχμ (301–350 g/m²)
Πξλύ βαού γσαλιρςεοό υαοςί καοςώμ/ενχτύλλχμ (301–350 g/m²)
Υάκελξπ

Δίρκξι 1–5, εκςύπχρη 1 όφηπ

Εςικέςεπ (106–169 g/m )

Δίρκξι 1 και 2, εκςύπχρη 1 όφηπ

Διατάμεια

2

Δίρκξπ 1, εκςύπχρη 2 όφεχμ, με
Βαού υαοςί καοςώμ/ενχτύλλχμ (257–300 g/m²)
εγκαςερςημέμξ ποξαιοεςικό Κις σφηλήπ Βαού γσαλιρςεοό υαοςί καοςώμ/ενχτύλλχμ (257–300 g/m²)
αμςξυήπ για βαοιά μέρα

ημείχρη: Για ςημ εκςύπχρη μιαπ λίρςαπ σπξρςηοιζόμεμχμ υαοςιώμ και άλλχμ μέρχμ, επιλένςε
Εκςσπχςήπ > Εκςύπχρη σλικώμ αματξοάπ > σμβξσλέπ ρυεςικά με ςξ υαοςί > Εκςύπχρη.

46

Έγυοχμξπ εκςσπχςήπ Phaser 7800
oδηγόπ υοήρηπ

Φαοςί και μέρα εκςύπχρηπ

Τπξρςηοιζόμεμα κξιμά μεγέθη υαοςιξύ για ςξσπ έγυοχμξσπ εκςσπχςέπ
Phaser 7800DN και 7800GX
Αοιθμόπ
δίρκξσ

Εσοχπαψκά κξιμά μεγέθη

Κξιμά μεγέθη Βόοειαπ Αμεοικήπ

Όλξι ξι δίρκξι

A3 (297 x 420 υλρς., 11,7 x 16,5 ίμςρεπ)
A4 (210 x 297 υλρς., 8,3 x 11,7 ίμςρεπ)
A5 (148 x 210 υλρς., 5,8 x 8,3 ίμςρεπ)
JIS B4 (257 x364 υλρς., 10,1 x 14,3 ίμςρεπ)
ISO B5 (182 x 257 υλρς., 7,2 x 10,1 ίμςρεπ)

Statement (140 x 216 υλρς., 5,5 x 8,5 ίμςρεπ)
Executive (184 x 267 υλρς., 7,25 x 10,5 ίμςρεπ)
Letter (216 x 279 υλρς., 8,5 x 11 ίμςρεπ)
216 x 330 υλρς., 8,5 x 13 ίμςρεπ
Legal (216 x 356 υλρς., 8,5 x 14 ίμςρεπ)
Tabloid (279 x 432 υλρς., 11 x 17 ίμςρεπ)

Δίρκξπ 1

Υάκελξπ C4 (324 x 229 υλρς.,
12,8 x 9 ίμςρεπ)
Υάκελξπ C5 (162 x 229 υλρς., 6,4 x 9 ίμςρεπ)
Υάκελξπ C6 (114 x 162 υλρς.,
4,5 x 6,38 ίμςρεπ)
Υάκελξπ DL (110 x 220 υλρς.,
4,33 x 8,66 ίμςρεπ)
A6 (105 x 148 υλρς., 4,1 x 5,8 ίμςρεπ)
ISO B5 (176 x 250 υλρς., 6,9 x 9,8 ίμςρεπ)

Υάκελξπ Monarch (98 x 190 υλρς.,
3,875 x 7,5 ίμςρεπ)
Υάκελξπ αο. 10 (241 x 105 υλρς.,
4,125 x 9,5 ίμςρεπ)
Υάκελξπ Α7 (133 x 184 υλρς., 5,25 x 7,25 ίμςρεπ)
Υάκελξπ 152 x 228 υλρς., 6 x 9 ίμςρεπ
Postcard (101,6 x 152,4 υλρς., 4 x 6 ίμςρεπ)
127 x 178 υλρς., 5 x 7 ίμςρεπ

Δίρκξι 1 και 3–5 SRA3 (320 x 450 υλρς., 12,6 x 17,7 ίμςρεπ)

305 x 457 υλρς., 12 x 18 ίμςρεπ.

Τπξρςηοιζόμεμα κξιμά μεγέθη υαοςιξύ για ςξμ έγυοχμξ εκςσπχςή
Phaser 7800DX
Δίρκξπ

Εσοχπαψκά κξιμά μεγέθη

Κξιμά μεγέθη Βόοειαπ Αμεοικήπ

Όλξι ξι δίρκξι A4 (210 x 297 υλρς., 8,3 x 11,7 ίμςρεπ)
ISO B5 (182 x 257 υλρς., 7,2 x 10,1 ίμςρεπ)

Executive (184 x 267 υλρς., 7,25 x 10,5 ίμςρεπ)
Letter (216 x 279 υλρς., 8,5 x 11 ίμςρεπ)

Δίρκξπ 1

Υάκελξπ C4 (324 x 229 υλρς., 12,8 x 9 ίμςρεπ)
Υάκελξπ C5 (162 x 229 υλρς., 6,4 x 9 ίμςρεπ)
Υάκελξπ C6 (114 x 162 υλρς.,
4,5 x 6,38 ίμςρεπ)
Υάκελξπ DL (110 x 220 υλρς.,
4,33 x 8,66 ίμςρεπ)
A6 (105 x 148 υλρς., 4,1 x 5,8 ίμςρεπ)
ISO B5 (176 x 250 υλρς., 6,9 x 9,8 ίμςρεπ)

Υάκελξπ Monarch (98 x 190 υλρς.,
3,875 x 7,5 ίμςρεπ)
Υάκελξπ αο. 10 (241 x 105 υλρς., 4,125 x 9,5 ίμςρεπ)
Υάκελξπ Α7 (133 x 184 υλρς., 5,25 x 7,25 ίμςρεπ)
Υάκελξπ 152 x 228 υλρς., 6 x 9 ίμςρεπ
Postcard (101,6 x 152,4 υλρς., 4 x 6 ίμςρεπ)
127 x 178 υλρς., 5 x 7 ίμςρεπ

Δίρκξι 1–3

JIS B4 (257 x364 υλρς., 10,1 x 14,3 ίμςρεπ)
A3 (297 x 420 υλρς., 11,7 x 16,5 ίμςρεπ)
A5 (148 x 210 υλρς., 5,8 x 8,3 ίμςρεπ)

Statement (140 x 216 υλρς., 5,5 x 8,5 ίμςρεπ)
Legal (216 x 356 υλρς., 8,5 x 14 ίμςρεπ)
216 x 330 υλρς., 8,5 x 13 ίμςρεπ
Tabloid (279 x 432 υλρς., 11 x 17 ίμςρεπ)

Δίρκξι 1, 3

SRA3 (320 x 450 υλρς., 12,6 x 17,7 ίμςρεπ)

305 x 457 υλρς., 12 x 18 ίμςρεπ.
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Τπξρςηοιζόμεμα μεγέθη και βάοη υαοςιξύ για ασςόμαςη εκςύπχρη
διπλήπ όφηπ
Ελάυιρςξ

Μέγιρςξ

Μέγεθξπ

128 x 140 υλρς. (5 x 5,5 ίμςρεπ)

322 x 457 υλρς. (12,6 x 18 ίμςρεπ)

Βάοξπ

75 g/m²

256 g/m²
ημείχρη: Μέγιρςξ βάοξπ 300 g/m² με
εγκαςερςημέμξ ςξ ποξαιοεςικό κις αμαβάθμιρηπ.

Τπξρςηοιζόμεμα ειδικά μεγέθη υαοςιξύ
Αοιθμόπ δίρκξσ

Μεγέθη υαοςιξύ,, Ελάυιρςα-Μέγιρςα

Δίρκξπ 1

Πλάςξπ: 89–320 υλρς. (3,5–12,6 ίμςρεπ)
Μήκξπ: 99–1219 mm (3,9–48 υλρς.)

Δίρκξπ 2

Πλάςξπ: 140–297 mm (5,5–11,7 ίμςρεπ)
Μήκξπ: 182–431 mm (7,2–17 ίμςρεπ)

Δίρκξι 3–5 ςξσ έγυοχμξσ εκςσπχςή Phaser 7800GX
Δίρκξπ 3 ςξσ έγυοχμξσ εκςσπχςή Phaser 7800DX

Πλάςξπ: 140–330 mm (5,5–13 ίμςρεπ)
Μήκξπ: 182–457 mm (7,2–18 ίμςρεπ)
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Σξπξθέςηρη υαοςιξύ
Ασςή η εμόςηςα πεοιλαμβάμει ςα ενήπ:





Σξπξθέςηρη υαοςιξύ ρςξ δίρκξ 1 ............................................................................................................................ 49
Σξπξθέςηρη υαοςιξύ ρςξσπ δίρκξσπ 2–5 .............................................................................................................. 52
Ρύθμιρη ςχμ αρταλειώμ ξδηγξύ ρςξσπ οσθμιζόμεμξσπ δίρκξσπ 500 τύλλχμ ...................................... 56
Αλλαγή μεγέθξσπ, είδξσπ και υοώμαςξπ υαοςιξύ ............................................................................................... 58

Σξπξθέςηρη υαοςιξύ ρςξ δίρκξ 1
1.

Αμξίνςε ςξ δίρκξ 1 και αταιοέρςε ςσυόμ υαοςί πξσ είμαι διατξοεςικξύ μεγέθξσπ ή είδξσπ.

2.

Σοαβήνςε ποξπ ςα ένχ ςημ επέκςαρη δίρκξσ για μεγαλύςεοα μεγέθη.

3.

Μεςακιμήρςε ςξσπ ξδηγξύπ πλάςξσπ ποξπ ςιπ άκοεπ ςξσ δίρκξσ.
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4.

Λσγίρςε ςα τύλλα υαοςιξύ ποξπ ςα εμποόπ και ποξπ ςα πίρχ και νετσλλίρςε ςα. ςη ρσμέυεια,
εσθσγοαμμίρςε ςιπ άκοεπ ςηπ ρςξίβαπ ρε μια επίπεδη επιτάμεια. Με ασςήμ ςη διαδικαρία,
διαυχοίζξμςαι ςσυόμ τύλλα υαοςιξύ πξσ έυξσμ κξλλήρει και ελαςςώμξμςαι ξι πιθαμόςηςεπ
ποόκληρηπ εμπλξκώμ.

ημείχρη: Για ςημ απξτσγή ποόκληρηπ εμπλξκώμ υαοςιξύ και ερταλμέμχμ ςοξτξδξριώμ, μημ
αταιοείςε ςξ υαοςί από ςη ρσρκεσαρία ςξσ έχπ όςξσ είρςε έςξιμξι μα ςξ υοηριμξπξιήρεςε.
5.

Σξπξθεςήρςε ςξ υαοςί ρςξ δίρκξ. Κάμςε έμα από ςα παοακάςχ:
 Για εκςύπχρη 1 όφηπ με ςοξτξδξρία μεγάληπ πλεσοάπ, ςξπξθεςείςε επιρςξλόυαοςα,
ποξεκςσπχμέμξ υαοςί και εςικέςεπ με ςημ όφη ποξπ ςα κάςχ και ςημ επάμχ πλεσοά ποξπ
ςα εμποόπ. Σξπξθεςήρςε διάςοηςξ υαοςί με ςιπ ξπέπ ρςα αοιρςεοά.
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Για εκςύπχρη 2 όφεχμ με ςοξτξδξρία μεγάληπ πλεσοάπ, ςξπξθεςείςε επιρςξλόυαοςα και
ποξεκςσπχμέμξ υαοςί με ςημ όφη ποξπ ςα κάςχ και ςημ επάμχ πλεσοά ποξπ ςα εμποόπ.
Σξπξθεςήρςε διάςοηςξ υαοςί με ςιπ ξπέπ ρςα δενιά.
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Για εκςύπχρη 1 όφηπ με ςοξτξδξρία μικοήπ πλεσοάπ, ςξπξθεςείςε επιρςξλόυαοςα,
ποξεκςσπχμέμξ υαοςί και εςικέςεπ με ςημ όφη ποξπ ςα κάςχ και ςημ κάςχ πλεσοά μα
ειρέουεςαι ποώςη ρςξμ εκςσπχςή. Σξπξθεςήρςε διάςοηςξ υαοςί με ςιπ ξπέπ ποξπ ςα πίρχ.



Για εκςύπχρη 2 όφεχμ με ςοξτξδξρία μικοήπ πλεσοάπ, ςξπξθεςείςε επιρςξλόυαοςα και
ποξεκςσπχμέμξ υαοςί με ςημ όφη ποξπ ςα κάςχ και ςημ κάςχ πλεσοά μα ειρέουεςαι ποώςη
ρςξμ εκςσπχςή. Σξπξθεςήρςε διάςοηςξ υαοςί με ςιπ ξπέπ ποξπ ςα πίρχ.

ημείχρη: Μημ ςξπξθεςείςε υαοςί επάμχ από ςη γοαμμή μέγιρςηπ πλήοχρηπ. Η σπεοπλήοχρη ςξσ
δίρκξσ μπξοεί μα ποξκαλέρει εμπλξκέπ ρςξμ εκςσπχςή.
6.

Ρσθμίρςε ςξσπ ξδηγξύπ πλάςξσπ έςρι ώρςε μα αγγίζξσμ ςιπ άκοεπ ςξσ υαοςιξύ.

7.

Εάμ ραπ ζηςηθεί από ςξμ πίμακα ελέγυξσ, επιβεβαιώρςε ςιπ πληοξτξοίεπ πξσ ατξοξύμ ρςξ
μέγεθξπ, είδξπ και υοώμα ρςημ ξθόμη "Tray Settings" (Ρσθμίρειπ δίρκξσ).
a. Επιλένςε Μέγεθξπ, Είδξπ ή Φοώμα και ρςη ρσμέυεια ςοξπξπξιήρςε αμαλόγχπ ςιπ
οσθμίρειπ.
b. Επιλένςε OK.
ημείχρη: Για πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςημ αλλαγή μεγέθξσπ, είδξσπ και υοώμαςξπ
υαοςιξύ, αμαςοένςε ρςημ εμόςηςα Αλλαγή μεγέθξσπ, είδξσπ και υοώμαςξπ υαοςιξύ ρςη ρελίδα 58.
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Σξπξθέςηρη υαοςιξύ ρςξσπ δίρκξσπ 2–5
1.

Σοαβήνςε ςξ δίρκξ ποξπ ςα ένχ έχπ όςξσ ρςαμαςήρει.

2.

Βεβαιχθείςε όςι ξι αρτάλειεπ ςξσ ξδηγξύ είμαι οσθμιρμέμεπ ρςη ρχρςή θέρη για ςξ υαοςί
κξιμξύ ή ειδικξύ μεγέθξσπ πξσ ςξπξθεςείςε. Για λεπςξμέοειεπ, αμαςοένςε ρςημ εμόςηςα Ρύθμιρη
ςχμ αρταλειώμ ξδηγξύ ρςξσπ οσθμιζόμεμξσπ δίρκξσπ 500 τύλλχμ ρςη ρελίδα 56.
Αταιοέρςε ςσυόμ υαοςί πξσ είμαι διατξοεςικξύ μεγέθξσπ ή είδξσπ.
Μεςακιμήρςε ποξπ ςα ένχ ςξσπ ξδηγξύπ μήκξσπ και πλάςξσπ:
a. Πιέρςε ςξ μξυλό ςξσ κάθε ξδηγξύ.
b. ύοεςε ςξσπ ξδηγξύπ ποξπ ςα ένχ, έχπ όςξσ ρςαμαςήρξσμ.
c. Ατήρςε ςξσπ μξυλξύπ.

3.
4.
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5.

Λσγίρςε ςα τύλλα υαοςιξύ ποξπ ςα εμποόπ και ποξπ ςα πίρχ και νετσλλίρςε ςα. ςη ρσμέυεια,
εσθσγοαμμίρςε ςιπ άκοεπ ςηπ ρςξίβαπ ρε μια επίπεδη επιτάμεια. Με ασςήμ ςη διαδικαρία,
διαυχοίζξμςαι ςσυόμ τύλλα υαοςιξύ πξσ έυξσμ κξλλήρει και ελαςςώμξμςαι ξι πιθαμόςηςεπ
ποόκληρηπ εμπλξκώμ.

ημείχρη: Για ςημ απξτσγή ποόκληρηπ εμπλξκώμ υαοςιξύ και ερταλμέμχμ ςοξτξδξριώμ, μημ
αταιοείςε ςξ υαοςί από ςη ρσρκεσαρία ςξσ έχπ όςξσ είρςε έςξιμξι μα ςξ υοηριμξπξιήρεςε.
6.

Σξπξθεςήρςε ςξ υαοςί ρςξ δίρκξ. Κάμςε έμα από ςα παοακάςχ:
 Για εκςύπχρη 1 όφηπ με ςοξτξδξρία μεγάληπ πλεσοάπ, ςξπξθεςείςε επιρςξλόυαοςα,
ποξεκςσπχμέμξ υαοςί και εςικέςεπ με ςημ όφη ποξπ ςα επάμχ και ςημ επάμχ πλεσοά ποξπ
ςα εμποόπ. Σξπξθεςήρςε διάςοηςξ υαοςί με ςιπ ξπέπ ρςα δενιά.



Για εκςύπχρη 2 όφεχμ με ςοξτξδξρία μεγάληπ πλεσοάπ, ςξπξθεςείςε επιρςξλόυαοςα και
ποξεκςσπχμέμξ υαοςί με ςημ όφη ποξπ ςα επάμχ και ςημ επάμχ πλεσοά ποξπ ςα εμποόπ.
Σξπξθεςήρςε διάςοηςξ υαοςί με ςιπ ξπέπ ρςα αοιρςεοά.
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Για εκςύπχρη 1 όφηπ με ςοξτξδξρία μικοήπ πλεσοάπ, ςξπξθεςείςε επιρςξλόυαοςα,
ποξεκςσπχμέμξ υαοςί και εςικέςεπ με ςημ όφη ποξπ ςα επάμχ και ςημ επάμχ πλεσοά ποξπ
ςα δενιά. Σξπξθεςήρςε διάςοηςξ υαοςί με ςιπ ξπέπ ποξπ ςα πίρχ.



Για εκςύπχρη 2 όφεχμ με ςοξτξδξρία μικοήπ πλεσοάπ, ςξπξθεςείςε επιρςξλόυαοςα και
ποξεκςσπχμέμξ υαοςί με ςημ όφη ποξπ ςα επάμχ και ςημ επάμχ πλεσοά ποξπ ςα
αοιρςεοά. Σξπξθεςήρςε διάςοηςξ υαοςί με ςιπ ξπέπ ποξπ ςα πίρχ.
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ημειώρειπ:



Δεμ μπξοείςε μα ςξπξθεςήρεςε υαοςί με ςοξτξδξρία μικοήπ πλεσοάπ ρςξσπ δίρκξσπ 4 και 5
υοηριμξπξιώμςαπ ςξμ ςοξτξδόςη 2500 τύλλχμ.
Μημ ςξπξθεςείςε υαοςί επάμχ από ςη γοαμμή μέγιρςηπ πλήοχρηπ. Η σπεοπλήοχρη ςξσ
δίρκξσ μπξοεί μα ποξκαλέρει εμπλξκέπ ρςξμ εκςσπχςή.

7.

Ρσθμίρςε ςξσπ ξδηγξύπ μήκξσπ και πλάςξσπ ρύμτχμα με ςξ υαοςί.

8.

Κλείρςε ςξ δίρκξ.

9.

Εάμ ραπ ζηςηθεί από ςξμ πίμακα ελέγυξσ, επιβεβαιώρςε ςιπ πληοξτξοίεπ πξσ ατξοξύμ ρςξ
μέγεθξπ, είδξπ και υοώμα ρςημ ξθόμη "Tray Settings" (Ρσθμίρειπ δίρκξσ).
a. Επιλένςε Μέγεθξπ, Είδξπ ή Φοώμα και ρςη ρσμέυεια ςοξπξπξιήρςε αμαλόγχπ ςιπ
οσθμίρειπ.
b. Επιλένςε OK.
ημείχρη: Για πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςημ αλλαγή μεγέθξσπ, είδξσπ και υοώμαςξπ
υαοςιξύ, αμαςοένςε ρςημ εμόςηςα Αλλαγή μεγέθξσπ, είδξσπ και υοώμαςξπ υαοςιξύ ρςη ρελίδα 58.
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Ρύθμιρη ςχμ αρταλειώμ ξδηγξύ ρςξσπ οσθμιζόμεμξσπ δίρκξσπ
500 τύλλχμ
Μπξοείςε μα οσθμίρεςε ςξσπ ξδηγξύπ ρςξσπ δίρκξσπ 2–5, έςρι ώρςε μα μπξοξύμ μα δευθξύμ υαοςί
κξιμξύ ή ειδικξύ μεγέθξσπ. ςη θέρη για υαοςί κξιμξύ μεγέθξσπ, ξι ξδηγξί κιμξύμςαι ρςιπ οσθμίρειπ
για υαοςί σπξρςηοιζόμεμξσ κξιμξύ μεγέθξσπ. ςη θέρη για υαοςί ειδικξύ μεγέθξσπ, ξι ξδηγξί
κιμξύμςαι ρε βήμαςα ςξσ 1 υλρς.
Για μα μεςακιμήρεςε ςιπ αρτάλειεπ ξδηγξύ από ςη θέρη κξιμξύ μεγέθξσπ υαοςιξύ ρςη θέρη ειδικξύ
μεγέθξσπ υαοςιξύ, ακξλξσθήρςε ςα παοακάςχ βήμαςα:
1. Σοαβήνςε ςξ δίρκξ ποξπ ςα ένχ έχπ όςξσ ρςαμαςήρει.

ημείχρη: Για καλύςεοα απξςελέρμαςα, αταιοέρςε ςσυόμ υαοςί πξσ βοίρκεςαι μέρα ρςξ δίρκξ,
πιέρςε ςξσπ μξυλξύπ ςχμ ξδηγώμ και γλιρςοήρςε ςξσπ ποξπ ςα μέρα.
2.

Απελεσθεοώρςε ςξ ρσγκοαςηςήοα με ςημ άκοη ςξσ δαυςύλξσ ραπ, ςοαβώμςαπ ςημ κάςχ πλεσοά
ποξπ ςξ μέοξπ ραπ.

3.

Για μα αρταλίρεςε ςξ μπλξκ ακοιβξύπ ούθμιρηπ, πιέρςε ςξσπ μξυλξύπ και γλιρςοήρςε ςημ
αρτάλεια ξδηγξύ ποξπ ςα αοιρςεοά, όπχπ ταίμεςαι ρςξ ρυήμα.
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4.

Επαματέοεςε ςξ ρσγκοαςηςήοα και κξσμπώρςε ςξμ ρςη θέρη ςξσ.

5.

Σξπξθεςήρςε ςξ υαοςί ειδικξύ μεγέθξσπ ρςξ δίρκξ. Οι ξδηγξί ςξσ δίρκξσ κιμξύμςαι ρε βήμαςα
ςξσ 1 υλρς.

Για μα μεςακιμήρεςε ςιπ αρτάλειεπ ξδηγξύ από ςη θέρη ειδικξύ μεγέθξσπ υαοςιξύ ρςη θέρη κξιμξύ
μεγέθξσπ υαοςιξύ, ακξλξσθήρςε ςα παοακάςχ βήμαςα:
1. Σοαβήνςε ςξ δίρκξ ποξπ ςα ένχ έχπ όςξσ ρςαμαςήρει.

ημείχρη: Για καλύςεοα απξςελέρμαςα, αταιοέρςε ςσυόμ υαοςί πξσ βοίρκεςαι μέρα ρςξ δίρκξ,
πιέρςε ςξσπ μξυλξύπ ςχμ ξδηγώμ και γλιρςοήρςε ςξσπ ποξπ ςα μέρα.
2.

Απελεσθεοώρςε ςξ ρσγκοαςηςήοα με ςημ άκοη ςξσ δαυςύλξσ ραπ, ςοαβώμςαπ ςημ κάςχ πλεσοά
ποξπ ςξ μέοξπ ραπ.

Έγυοχμξπ εκςσπχςήπ Phaser 7800
oδηγόπ υοήρηπ

57

Φαοςί και μέρα εκςύπχρηπ

3.

Για μα απελεσθεοώρεςε ςξ μπλξκ ακοιβξύπ ούθμιρηπ, πιέρςε ςξσπ μξυλξύπ και γλιρςοήρςε ςημ
αρτάλεια ξδηγξύ ποξπ ςα δενιά, όπχπ ταίμεςαι ρςξ ρυήμα.

4.

Επαματέοεςε ςξ ρσγκοαςηςήοα και κξσμπώρςε ςξμ ρςη θέρη ςξσ.

5.

Σξπξθεςήρςε ςξ υαοςί κξιμξύ μεγέθξσπ ρςξ δίρκξ. Οι ξδηγξί υαοςιξύ μεςακιμξύμςαι ρςιπ θέρειπ
υαοςιξύ κξιμξύ μεγέθξσπ.

Αλλαγή μεγέθξσπ, είδξσπ και υοώμαςξπ υαοςιξύ
Όςαμ ξ δίρκξπ 1 έυει οσθμιρςεί ρςη λειςξσογία "Bypass" ή "Fully Adjustable" (Πλήοχπ οσθμιζόμεμξπ),
μπξοείςε μα αλλάζεςε ςιπ οσθμίρειπ υαοςιξύ κάθε τόοα πξσ ςξπξθεςείςε υαοςί ρςξ δίρκξ. Όςαμ
ςξπξθεςείςε υαοςί ρε έμαμ άδειξ δίρκξ, ραπ ζηςείςαι μα ξοίρεςε ςξ μέγεθξπ, ςξ είδξπ και ςξ υοώμα
υαοςιξύ ρςξμ πίμακα ελέγυξσ.
Όςαμ ξι δίρκξι 2–5 έυξσμ οσθμιρςεί ρςη λειςξσογία "Fully Adjustable" (Πλήοχπ οσθμιζόμεμξπ),
αμξίνςε ςξμ επιλεγμέμξ δίρκξ και ςξπξθεςήρςε ςξ επιθσμηςό υαοςί. Όςαμ κλείμεςε ςξ δίρκξ, ραπ
ζηςείςε μα ξοίρεςε ςξ μέγεθξπ, είδξπ και υοώμα υαοςιξύ ρςξμ πίμακα ελέγυξσ.
Όςαμ κάπξιξπ δίρκξπ υαοςιξύ έυει οσθμιρςεί ρςη λειςξσογία "Dedicated" (Απξκλειρςικόπ), δεμ θα
ραπ ζηςηθεί μα ξοίρεςε ςίπξςα ρςξμ πίμακα ελέγυξσ όςαμ ςξπξθεςήρεςε υαοςί. Εάμ μεςακιμήρεςε
ςξσπ ξδηγξύπ για ςημ ςξπξθέςηρη εμόπ υαοςιξύ διατξοεςικξύ μεγέθξσπ ρςξσπ δίρκξσπ 2–5, θα
εμταμιρςεί έμα μήμσμα ρτάλμαςξπ ρςξμ πίμακα ελέγυξσ. Μόλιπ ςξπξθεςήρεςε ςξ καιμξύογιξ υαοςί,
αλλάνςε ςξ μέγεθξπ, ςξ είδξπ και ςξ υοώμα υαοςιξύ ρςξμ πίμακα ελέγυξσ.
Για ςξμ ξοιρμό ςξσ μεγέθξσπ, ςξσ είδξσπ ή ςξσ υοώμαςξπ υαοςιξύ για έμα δίρκξ απξκλειρςικήπ
υοήρηπ:
1. ςξμ πίμακα ελέγυξσ, παςήρςε ςξ πλήκςοξ Printer (Εκςσπχςήπ).
2. Επιλένςε ςημ καοςέλα Tools (Εογαλεία) και, ρςη ρσμέυεια, επιλένςε Tray Management
(Διαυείοιρη δίρκχμ).
3. Επιλένςε Tray Settings (Ρσθμίρειπ υαοςιξύ) και, ρςη ρσμέυεια, έμαμ απξκλειρςικό δίρκξ.
4. Για ςημ ςοξπξπξίηρη ςχμ οσθμίρεχμ ςξσ δίρκξσ, επιλένςε Edit (Επενεογαρία).
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5.
6.
7.
8.

Επιλένςε Size (Μέγεθξπ), Type (Είδξπ), ή Color (Φοώμα).
Μεςακιμηθείςε ρςη λίρςα όπχπ υοειάζεςαι και επιλένςε ςημ επιθσμηςή ούθμιρη υαοςιξύ.
Επιλένςε OK.
Για μα απξθηκεύρεςε ςη ούθμιρη, επιλένςε ΟΚ.
ημείχρη: Για ςημ ποόρβαρη ρςξ μεμξύ "Tray Management" (Διαυείοιρη δίρκχμ), μπξοεί μα
υοειαρςεί μα ρσμδεθείςε χπ διαυειοιρςήπ ρσρςήμαςξπ. Για λεπςξμέοειεπ, αμαςοένςε ρςξ System
Administrator Guide (Οδηγόπ διαυειοιρςή ρσρςήμαςξπ) ρςη διεύθσμρη
www.xerox.com/office/7800docs.
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Εκςύπχρη ρε ειδικό υαοςί
Ασςή η εμόςηςα πεοιλαμβάμει ςα ενήπ:





Υάκελξι ............................................................................................................................................................................... 60
Εςικέςεπ................................................................................................................................................................................ 62
Γσαλιρςεοό υαοςί καοςώμ/ενχτύλλχμ ................................................................................................................... 62
Διατάμειεπ .......................................................................................................................................................................... 63

Για μα παοαγγείλεςε υαοςί, διατάμειεπ ή άλλα μέρα εκςύπχρηπ, επικξιμχμήρςε με ςξμ ςξπικό ραπ
μεςαπχληςή ή επιρκετςείςε ςη διεύθσμρη www.xerox.com/office/7800supplies.
Δείτε επίσης:
www.xerox.com/paper Recommended Media List (Καςάλξγξπ ρσμιρςώμεμχμ μέρχμ εκςύπχρηπ)
(Ημχμέμεπ Πξλιςείεπ)
www.xerox.com/europaper Recommended Media List (Καςάλξγξπ ρσμιρςώμεμχμ μέρχμ εκςύπχρηπ)
(Εσοώπη)

Υάκελξι
Μπξοείςε μα εκςσπώμεςε τακέλξσπ από ςξ δίρκξ 1.

Οδηγίεπ για ςημ εκςύπχρη τακέλχμ
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Η πξιόςηςα εκςύπχρηπ εναοςάςαι από ςημ πξιόςηςα και ςημ καςαρκεσή ςχμ τακέλχμ. Εάμ δεμ
λάβεςε ςα επιθσμηςά απξςελέρμαςα, δξκιμάρςε μια άλλη μάοκα τακέλχμ.
Διαςηοείςε ρςαθεοή ςη θεομξκοαρία και ςη ρυεςική σγοαρία.
Απξθηκεύεςε ςξσπ αυοηριμξπξίηςξσπ τακέλξσπ ρςη ρσρκεσαρία ςξσπ για μα απξτύγεςε ςημ
σπεοβξλική σγοαρία και νηοόςηςα, πξσ μπξοεί μα επηοεάρξσμ ςημ πξιόςηςα εκςύπχρηπ και μα
ποξκαλέρξσμ ςραλάκχμα. Η σπεοβξλική σγοαρία εμδέυεςαι μα ποξκαλέρει ςη ρτοάγιρη ςχμ
τακέλχμ ποιμ ή καςά ςη διάοκεια ςηπ εκςύπχρηπ.
Μημ υοηριμξπξιείςε εμιρυσμέμξσπ τακέλξσπ. Φοηριμξπξιείςε τακέλξσπ πξσ είμαι επίπεδξι.
Μημ υοηριμξπξιείςε τακέλξσπ με κόλλα πξσ εμεογξπξιείςαι με ςη θέομαμρη.
Μημ υοηριμξπξιείςε τακέλξσπ με πςεούγια πξσ ρτοαγίζξσμ με πίερη.
Αταιοέρςε ςιπ αεοξτσραλίδεπ από ςξσπ τακέλξσπ ποξςξύ ςξσπ ςξπξθεςήρεςε ρςξ δίρκξ,
βάζξμςαπ έμα βαού βιβλίξ επάμχ ςξσπ.
ςξ λξγιρμικό ςξσ ξδηγξύ εκςύπχρηπ, επιλένςε Υάκελξπ χπ ςξ είδξπ υαοςιξύ.
Φοηριμξπξιείςε μόμξ υάοςιμξσπ τακέλξσπ.
Μημ υοηριμξπξιείςε τακέλξσπ με διαταμέπ πλαίριξ ή μεςαλλικά κξσμπώμαςα.
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Σξπξθέςηρη τακέλχμ ρςξ δίρκξ 1
1.

Αμξίνςε ςξ δίρκξ 1 και αταιοέρςε ςσυόμ υαοςί πξσ είμαι διατξοεςικξύ μεγέθξσπ ή είδξσπ.

2.

Μεςακιμήρςε ςξσπ ξδηγξύπ πλάςξσπ ποξπ ςιπ άκοεπ ςξσ δίρκξσ.

3.

Σξπξθεςήρςε ςξσπ τακέλξσπ με ςα πςεούγια κλειρςά και ποξπ ςα κάςχ:
 Σξπξθεςήρςε τακέλξσπ έχπ και 320 υλρς. (12,6 ίμςρεπ) με ςοξτξδξρία μεγάληπ πλεσοάπ,
με ςα πςεούγια μα ειρέουξμςαι ποώςα ρςξμ εκςσπχςή.



Σξπξθεςήρςε τακέλξσπ C4 και ειδικξύ μεγέθξσπ με μήκξπ μεγαλύςεοξ από 320 υλρς.
(12,6 ίμςρεπ) με ςοξτξδξρία μικοήπ πλεσοάπ, με ςα πςεούγια ποξπ ςα πίρχ, και ξοίρςε έμα
ειδικό μέγεθξπ ρςξμ πίμακα ελέγυξσ.
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4.
5.

Ρσθμίρςε ςξσπ ξδηγξύπ πλάςξσπ ρύμτχμα με ςξσπ τακέλξσπ.
Ρσθμίρςε ςξ μέγεθξπ, ςξ είδξσπ και ςξ υοώμα ςξσ υαοςιξύ ρςξμ πίμακα ελέγυξσ: Για
λεπςξμέοειεπ, αμαςοένςε ρςημ εμόςηςα Αλλαγή μεγέθξσπ, είδξσπ και υοώμαςξπ υαοςιξύ ρςη
ρελίδα 58.

Εςικέςεπ
Μπξοείςε μα εκςσπώμεςε εςικέςεπ από ξπξιξμδήπξςε δίρκξ.

Οδηγίεπ για ςημ εκςύπχρη εςικεςώμ














Φοηριμξπξιείςε εςικέςεπ πξσ έυξσμ ρυεδιαρςεί για εκςύπχρη λέιζεο.
Μημ υοηριμξπξιείςε εςικέςεπ βιμσλίξσ.
Μημ ςοξτξδξςείςε πεοιρρόςεοεπ από μία τξοέπ έμα τύλλξ εςικεςώμ ρςξμ εκςσπχςή.
Μη υοηριμξπξιείςε εςικέςεπ νηοήπ κόλλαπ.
Εκςσπώμεςε μόμξ ρςη μία όφη ςξσ τύλλξσ εςικεςώμ. Φοηριμξπξιείςε μόμξ πλήοη τύλλα
εςικεςώμ.
Απξθηκεύεςε ςιπ αυοηριμξπξίηςεπ εςικέςεπ ρςημ αουική ςξσπ ρσρκεσαρία και ρε επίπεδη θέρη.
Ατήμεςε ςα τύλλα με ςιπ εςικέςεπ ρςημ αουική ςξσπ ρσρκεσαρία, έχπ όςξσ είρςε έςξιμξι μα ςα
υοηριμξπξιήρεςε. Επαμαςξπξθεςείςε ςα αυοηριμξπξίηςα τύλλα εςικεςώμ ρςημ αουική ςξσπ
ρσρκεσαρία και ναμαρτοαγίρςε ςημ.
Μημ απξθηκεύεςε εςικέςεπ ρε ρσμθήκεπ ακοαίαπ σγοαρίαπ, νηοόςηςαπ ή ακοαίχμ
θεομξκοαριώμ. Εάμ ςιπ απξθηκεύεςε σπό ακοαίεπ ρσμθήκεπ, εμδέυεςαι μα ποξκληθξύμ
ποξβλήμαςα ρςημ πξιόςηςα εκςύπχρηπ ή εμπλξκέπ ρςξμ εκςσπχςή.
Αμαμεώμεςε ρσυμά ςα απξθέμαςά ραπ. Μεγάλεπ πεοίξδξι απξθήκεσρηπ ρε ακοαίεπ ρσμθήκεπ
εμδέυεςαι μα ποξκαλέρξσμ παοαμόοτχρη ςχμ εςικεςώμ και κας' επέκςαρη εμπλξκέπ ρςξμ
εκςσπχςή.
ςξ λξγιρμικό ςξσ ξδηγξύ εκςύπχρηπ, επιλένςε Εςικέςα χπ ςξ είδξπ υαοςιξύ.
Απξμακούμεςε όλξ ςξ άλλξ υαοςί από ςξ δίρκξ ποιμ ςξπξθεςήρεςε ςιπ εςικέςεπ.
ΠΡΟΟΦΗ: Μημ υοηριμξπξιείςε τύλλα από ςα ξπξία λείπξσμ εςικέςεπ, ή ςα ξπξία διαθέςξσμ
εςικέςεπ πξσ έυξσμ παοαμξοτχθεί ή αταιοεθεί από ςξ τύλλξ ρςήοινηπ. Κάςι ςέςξιξ μπξοεί μα
ποξκαλέρει ζημιά ρςξμ εκςσπχςή.

Γσαλιρςεοό υαοςί καοςώμ/ενχτύλλχμ
Μπξοείςε μα εκςσπώμεςε ελατού γσαλιρςεοό υαοςί καοςώμ/ενχτύλλχμ και γσαλιρςεοό υαοςί
καοςώμ/ενχτύλλχμ από ξπξιξμδήπξςε δίρκξ. Μπξοείςε μα εκςσπώμεςε βαού γσαλιρςεοό υαοςί
καοςώμ/ενχτύλλχμ και πξλύ βαού γσαλιρςεοό υαοςί καοςώμ/ενχτύλλχμ από ςξ δίρκξ 1.

Οδηγίεπ για ςημ εκςύπχρη ρε γσαλιρςεοό υαοςί καοςώμ /ενχτύλλχμ
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Μημ αμξίγεςε ςα ρτοαγιρμέμα πακέςα γσαλιρςεοξύ υαοςιξύ καοςώμ/ενχτύλλχμ, έχπ όςξσ
είρςε έςξιμξι μα ςα ςξπξθεςήρεςε ρςξμ εκςσπχςή.
Ατήμεςε ςξ γσαλιρςεοό υαοςί καοςώμ/ενχτύλλχμ ρςημ αουική ςξσ ρσρκεσαρία και ατήμεςε ςα
πακέςα ρςξ υαοςξκιβώςιξ μεςατξοάπ, έχπ όςξσ είρςε έςξιμξι μα ςα υοηριμξπξιήρεςε.
Απξμακούμεςε όλα ςα άλλα υαοςιά από ςξ δίρκξ ποιμ ςξπξθεςήρεςε γσαλιρςεοό υαοςί
καοςώμ/ενχτύλλχμ.
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Σξπξθεςείςε μόμξ ςημ πξρόςηςα γσαλιρςεοξύ υαοςιξύ καοςώμ/ενχτύλλχμ πξσ ρκξπεύεςε μα
υοηριμξπξιήρεςε. Μημ ατήμεςε ςξ γσαλιρςεοό υαοςί καοςώμ/ενχτύλλχμ ρςξ δίρκξ μεςά ςημ
ξλξκλήοχρη ςηπ εκςύπχρηπ. Επαμαςξπξθεςήρςε ςξ αυοηριμξπξίηςξ υαοςί
καοςώμ/ενχτύλλχμ ρςημ αουική ςξσ ρσρκεσαρία και ρτοαγίρςε ςξ.
Αμαμεώμεςε ρσυμά ςα απξθέμαςά ραπ. Μεγάλεπ πεοίξδξι απξθήκεσρηπ ρε ακοαίεπ ρσμθήκεπ
εμδέυεςαι μα ποξκαλέρξσμ παοαμόοτχρη ςξσ γσαλιρςεοξύ υαοςιξύ καοςώμ/ενχτύλλχμ και
κας' επέκςαρη εμπλξκέπ ρςξμ εκςσπχςή.
ςξ λξγιρμικό ςξσ ξδηγξύ εκςύπχρηπ, επιλένςε ςξ επιθσμηςό είδξπ γσαλιρςεοξύ υαοςιξύ
καοςώμ/ενχτύλλχμ ή επιλένςε ςξ δίρκξ ρςξμ ξπξίξ έυει ςξπξθεςηθεί ςξ επιθσμηςό υαοςί.

Διατάμειεπ
Μπξοείςε μα εκςσπώμεςε διατάμειεπ από ςξσπ δίρκξσπ 1 και 2.

Οδηγίεπ για ςημ εκςύπχρη ρε διατάμειεπ






Απξμακούμεςε όλα ςα υαοςιά ποιμ ςξπξθεςήρεςε διατάμειεπ ρςξμ δίρκξ.
Κοαςάςε ςιπ διατάμειεπ από ςα άκοα ςξσπ, υοηριμξπξιώμςαπ και ςα δύξ υέοια ραπ. Δαυςσλιέπ ή
πςσυώρειπ μπξοεί μα μειώρξσμ ςημ πξιόςηςα εκςύπχρηπ.
Μημ υοηριμξπξιείςε διατάμειεπ με λχοίδεπ ρςα πλάγια.
Μημ νετσλλίζεςε ςιπ διατάμειεπ.
ςξ λξγιρμικό ςξσ ξδηγξύ εκςύπχρηπ, επιλένςε Διατάμεια χπ ςξ είδξπ υαοςιξύ.
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Εκςύπχρη
Ασςό ςξ κετάλαιξ πεοιλαμβάμει:




Επιρκόπηρη εκςύπχρηπ............................................................................................................................................... 65
Οοιρμόπ επιλξγώμ εκςύπχρηπ ................................................................................................................................... 67
Λειςξσογίεπ εκςύπχρηπ ................................................................................................................................................ 71
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Επιρκόπηρη εκςύπχρηπ
Ποιμ ςημ εκςύπχρη, ξ σπξλξγιρςήπ ραπ και ξ εκςσπχςήπ ποέπει μα ρσμδεθξύμ ρε ποίζα, μα
εμεογξπξιηθξύμ και μα ρσμδεθξύμ ρε δίκςσξ. Βεβαιχθείςε όςι έυει εγκαςαρςαθεί ςξ ρχρςό
λξγιρμικό ξδηγξύ εκςύπχρηπ ρςξμ σπξλξγιρςή ραπ. Για λεπςξμέοειεπ, αμαςοένςε ρςημ εμόςηςα
Εγκαςάρςαρη ςξσ λξγιρμικξύ ρςη ρελίδα 36.
1. Επιλένςε ςξ καςάλληλξ υαοςί.
2. Σξπξθεςήρςε υαοςί ρςξμ καςάλληλξ δίρκξ. Καθξοίρςε ςξ μέγεθξπ, ςξ υοώμα και ςξ είδξπ
υαοςιξύ ρςξμ πίμακα ελέγυξσ ςξσ εκςσπχςή.
3. Απξκςήρςε ποόρβαρη ρςιπ οσθμίρειπ εκςύπχρηπ ρςημ εταομξγή ςξσ λξγιρμικξύ. Όρξμ ατξοά
ρςιπ πεοιρρόςεοεπ εταομξγέπ λξγιρμικξύ, παςήρςε CTRL+P για ςα Windows ή CMD+P για ςα
Macintosh.
4. Επιλένςε ςξμ εκςσπχςή ραπ από ςη λίρςα.
5. Απξκςήρςε ποόρβαρη ρςιπ οσθμίρειπ ςξσ ξδηγξύ εκςύπχρηπ, επιλέγξμςαπ Ιδιόςηςεπ ή
Ποξςιμήρειπ ρςα Windows, ή Λειςξσογίεπ Xerox® ρςα Macintosh. Ο ςίςλξπ ςξσ πλήκςοξσ
μπξοεί μα διατέοει αμάλξγα με ςημ εταομξγή ραπ.
6. Σοξπξπξιήρςε ςιπ οσθμίρειπ ςξσ ξδηγξύ εκςύπχρηπ, όπχπ απαιςείςαι, και, ρςη ρσμέυεια, κάμςε
κλικ ρςξ OK.
7. Κάμςε κλικ ρςημ Εκςύπχρη για μα ρςείλεςε ςημ εογαρία ρςξμ εκςσπχςή.
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Οοιρμόπ επιλξγώμ εκςύπχρηπ
Ασςή η εμόςηςα πεοιλαμβάμει ςα ενήπ:




Βξήθεια ςξσ ξδηγξύ εκςύπχρηπ .............................................................................................................................. 67
Επιλξγέπ εκςύπχρηπ Windows .................................................................................................................................. 68
Επιλξγέπ εκςύπχρηπ Macintosh ................................................................................................................................ 69

Οι επιλξγέπ εκςύπχρηπ, πξσ αματέοξμςαι και χπ επιλξγέπ λξγιρμικξύ ξδηγξύ εκςύπχρηπ,
καθξοίζξμςαι χπ Ποξςιμήρειπ εκςύπχρηπ ρςα Windows και χπ Λειςξσογίεπ Xerox® ρςα Macintosh. Οι
επιλξγέπ εκςύπχρηπ πεοιλαμβάμξσμ οσθμίρειπ για ςημ εκςύπχρη διπλήπ όφηπ, ςη διάςανη ρελίδαπ
και ςημ πξιόςηςα εκςύπχρηπ. Οι επιλξγέπ εκςύπχρηπ πξσ έυξσμ οσθμιρςεί από ςιπ Ποξςιμήρειπ
εκςύπχρηπ απξςελξύμ ςημ ποξεπιλεγμέμη ούθμιρη. Οι επιλξγέπ εκςύπχρηπ πξσ έυξσμ οσθμιρςεί
από ςημ εταομξγή λξγιρμικξύ είμαι ποξρχοιμέπ. Η εταομξγή και ξ σπξλξγιρςήπ δεμ απξθηκεύξσμ
ςιπ οσθμίρειπ μεςά ςξ κλείριμξ ςηπ εταομξγήπ.

Βξήθεια ςξσ ξδηγξύ εκςύπχρηπ
Οι πληοξτξοίεπ ςηπ λειςξσογίαπ Βξήθεια ςξσ ξδηγξύ εκςύπχρηπ ςηπ Xerox® διαςίθεμςαι από ςξ
παοάθσοξ Ποξςιμήρειπ εκςύπχρηπ. Κάμςε κλικ ρςξ πλήκςοξ Βξήθεια (?) ρςημ κάςχ αοιρςεοή γχμία
ςξσ παοαθύοξσ Ποξςιμήρειπ εκςύπχρηπ για μα δείςε ςη Βξήθεια.

Οι πληοξτξοίεπ πξσ ατξοξύμ ρςιπ οσθμίρειπ ςηπ λειςξσογίαπ "Printing Preferences" (Ποξςιμήρειπ
εκςύπχρηπ) εμταμίζξμςαι ρςξ παοάθσοξ για ςη Βξήθεια ρε δύξ καοςέλεπ:
 Πεοιευόμεμα, η ξπξία παοέυει μια λίρςα με ςιπ καοςέλεπ ρςξ επάμχ μέοξπ και ςιπ πεοιξυέπ ρςξ
κάςχ μέοξπ ςξσ παοαθύοξσ Ποξςιμήρειπ εκςύπχρηπ. Φοηριμξπξιήρςε ςημ καοςέλα
Πεοιευόμεμα για μα βοείςε επενηγήρειπ ρυεςικά με κάθε έμα από ςα πεδία και ςιπ πεοιξυέπ ςξσ
παοαθύοξσ Ποξςιμήρειπ εκςύπχρηπ.
 Αμαζήςηρη, η ξπξία παοέυει έμα πεδίξ ρςξ ξπξίξ μπξοείςε μα ειραγάγεςε ςξ θέμα ή ςη
λειςξσογία για ςημ ξπξία υοειάζερςε πληοξτξοίεπ.
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Επιλξγέπ εκςύπχρηπ Windows
Ρύθμιρη ποξεπιλεγμέμχμ επιλξγώμ εκςύπχρηπ για Windows
Όςαμ εκςσπώμεςε από ξπξιαδήπξςε εταομξγή λξγιρμικξύ, ξ εκςσπχςήπ υοηριμξπξιεί ςιπ οσθμίρειπ
εογαρίαπ εκςύπχρηπ πξσ καθξοίζξμςαι ρςξ παοάθσοξ Ποξςιμήρειπ εκςύπχρηπ. Μπξοείςε μα
καθξοίρεςε ςιπ επιλξγέπ εκςύπχρηπ πξσ υοηριμξπξιείςε ρσυμόςεοα και μα ςιπ απξθηκεύρεςε,
ποξκειμέμξσ μα μημ υοειάζεςαι μα ςιπ αλλάζεςε κάθε τξοά πξσ εκςσπώμεςε.
Για παοάδειγμα, εάμ θέλεςε μα εκςσπώμεςε και ρςιπ δύξ όφειπ ςξσ υαοςιξύ ρςιπ πεοιρρόςεοεπ
εογαρίεπ, ξοίρςε ςημ εκςύπχρη διπλήπ όφηπ ρςιπ Ποξςιμήρειπ εκςύπχρηπ.
Για μα ποξβείςε ρε ποξεπιλεγμέμεπ επιλξγέπ εκςύπχρηπ:
1. ςη γοαμμή εογαριώμ ςχμ Windows, κάμςε κλικ ρςα Έμαονη > Ρσθμίρειπ > Εκςσπχςέπ και ταν.
2. ςξ τάκελξ Εκςσπχςέπ και ταν, κάμςε δενί κλικ ρςξ εικξμίδιξ ςξσ εκςσπχςή ραπ και, ρςη
ρσμέυεια, κάμςε κλικ ρςιπ Ποξςιμήρειπ εκςύπχρηπ.
3. Κάμςε κλικ ρε μια καοςέλα ρςξ παοάθσοξ Ποξςιμήρειπ εκςύπχρηπ, ποξβείςε ρςιπ επιλξγέπ ραπ
και, ρςη ρσμέυεια, κάμςε κλικ ρςξ ΟΚ για απξθήκεσρη.
ημείχρη: Για πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςιπ επιλξγέπ ξδηγξύ εκςύπχρηπ ςχμ Windows,
κάμςε κλικ ρςξ πλήκςοξ Βξήθεια (?) ρςξ παοάθσοξ Ποξςιμήρειπ εκςύπχρηπ.

Ρύθμιρη επιλξγώμ εκςύπχρηπ για μια μεμξμχμέμη εογαρία ρςα Windows
Για μα υοηριμξπξιήρεςε ειδικέπ επιλξγέπ εκςύπχρηπ για μια ρσγκεκοιμέμη εογαρία, αλλάνςε ποώςα
ςιπ Ποξςιμήρειπ εκςύπχρηπ από ςημ εταομξγή και μεςά ρςείλςε ςημ εογαρία ρςξμ εκςσπχςή. Για
παοάδειγμα, εάμ θέλεςε μα υοηριμξπξιήρεςε ςη λειςξσογία Βελςιχμέμηπ πξιόςηςαπ εκςύπχρηπ
καςά ςημ εκςύπχρη εμόπ ρσγκεκοιμέμξσ εγγοάτξσ, επιλένςε ςη ούθμιρη Βελςιχμέμη ρςιπ
Ποξςιμήρειπ εκςύπχρηπ ποξςξύ εκςσπώρεςε ςημ εογαρία.

Οοιρμόπ επιλξγώμ ςελικήπ επενεογαρίαπ για Windows
Εάμ έυει εγκαςαρςαθεί ςελικόπ επενεογαρςήπ ρςξμ εκςσπχςή ραπ, ξοίρςε ςιπ επιλξγέπ ςελικήπ
επενεογαρίαπ ρςιπ Ποξςιμήρειπ εκςύπχρηπ ςξσ ξδηγξύ εκςύπχρηπ. Οι ςελικξί επενεογαρςέπ
παοέυξσμ δσμαςόςηςεπ ςανιμόμηρηπ, δίπλχρηπ και ρσοοατήπ. Η μξμάδα διάςοηρηπ και ξ
δημιξσογόπ τσλλαδίχμ απξςελξύμ βαρικό ενξπλιρμό ςξσ Επαγγελμαςικξύ ςελικξύ επενεογαρςή και
ποξαιοεςικό ενξπλιρμό ςξσ Ποξηγμέμξσ ςελικξύ επενεογαρςή.
Για μα ποξβείςε ρε επιλξγέπ ςελικήπ επενεογαρίαπ ρςξσπ ξδηγξύπ εκςύπχρηπ PostScript και PCL:
1. ςξμ ξδηγό εκςύπχρηπ, κάμςε κλικ ρςημ καοςέλα Φαοςί/Ένξδξπ.
2. Κάμςε κλικ ρςξ βελάκι δενιά από ςημ εμόςηςα Σελική επενεογαρία και, ρςη ρσμέυεια, ποξβείςε
ρςιπ επιθσμηςέπ επιλξγέπ ςελικήπ επενεογαρίαπ.
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Απξθήκεσρη εμόπ ρσμόλξσ επιλξγώμ εκςύπχρηπ πξσ υοηριμξπξιξύμςαι ρσυμά
ρςα Windows
Μπξοείςε μα καθξοίρεςε και μα απξθηκεύρεςε έμα ρύμξλξ επιλξγώμ, ώρςε μα μπξοείςε μα ςιπ
εταομόζεςε ρε μελλξμςικέπ εογαρίεπ εκςύπχρηπ.
Για μα απξθηκεύρεςε μια ξμάδα επιλξγώμ εκςύπχρηπ:
1. Με αμξιυςό ςξ αουείξ ρςημ εταομξγή ραπ, κάμςε κλικ ρςα File (Αουείξ) > Print (Εκςύπχρη).
2. Επιλένςε ςξμ εκςσπχςή και κάμςε κλικ ρςιπ Ιδιόςηςεπ. Κάμςε κλικ ρςιπ καοςέλεπ ςξσ παοαθύοξσ
Ιδιόςηςεπ εκςύπχρηπ και επιλένςε ςιπ επιθσμηςέπ οσθμίρειπ.
3. Κάμςε κλικ ρςιπ Απξθηκεσμέμεπ οσθμίρειπ ρςξ κάςχ μέοξπ ςξσ παοαθύοξσ Ιδιόςηςεπ
εκςύπχρηπ και, ρςη ρσμέυεια, κάμςε κλικ ρςημ Απξθήκεσρη χπ.
4. Πληκςοξλξγήρςε έμα όμξμα για ςξ ρύμξλξ επιλξγώμ εκςύπχρηπ και κάμςε κλικ ρςξ OK για μα
απξθηκεύρεςε ςξ ρύμξλξ επιλξγώμ ρςη λίρςα Απξθηκεσμέμεπ οσθμίρειπ.
5. Επιλένςε ςξ όμξμα από ςη λίρςα για μα εκςσπώρεςε υοηριμξπξιώμςαπ ασςέπ ςιπ επιλξγέπ.

Επιλξγέπ εκςύπχρηπ Macintosh
Οοιρμόπ επιλξγώμ εκςύπχρηπ για Macintosh
Για μα υοηριμξπξιήρεςε ρσγκεκοιμέμεπ επιλξγέπ εκςύπχρηπ, αλλάνςε ςιπ οσθμίρειπ ποξςξύ ρςείλεςε
ςημ εογαρία ρςξμ εκςσπχςή.
1. Με αμξιυςό ςξ αουείξ ρςημ εταομξγή ραπ, κάμςε κλικ ρςα File (Αουείξ) > Print (Εκςύπχρη).
2. Επιλένςε ςξμ εκςσπχςή ραπ από ςη λίρςα.
3. Επιλένςε Λειςξσογίεπ Xerox® από ςξ μεμξύ Copies & Pages (Αμςίγοατα και ρελίδεπ).
4. Κάμςε ςιπ επιθσμηςέπ επιλξγέπ εκςύπχρηπ από ςιπ αμαπςσρρόμεμεπ λίρςεπ.
5. Κάμςε κλικ ρςημ Εκςύπχρη για μα ρςείλεςε ςημ εογαρία ρςξμ εκςσπχςή.

Οοιρμόπ επιλξγώμ ςελικήπ επενεογαρίαπ για Macintosh
Εάμ έυει εγκαςαρςαθεί ςελικόπ επενεογαρςήπ ρςξμ εκςσπχςή ραπ, ξοίρςε ςιπ επιλξγέπ ςελικήπ
επενεογαρίαπ ρςιπ Ποξςιμήρειπ εκςύπχρηπ ςξσ ξδηγξύ εκςύπχρηπ. Μπξοείςε μα ρσοοάφεςε έχπ και
50 τύλλα υαοςιξύ βάοξσπ 90 g/m2, καθώπ και μα μεςαςξπίρεςε και ςανιμξμήρεςε έχπ και 1000
τύλλα υαοςιξύ.
Για ςημ επιλξγή ρσοοατήπ ρςξμ ξδηγό εκςύπχρηπ για Macintosh:
1. ςξμ ξδηγό εκςύπχρηπ, κάμςε κλικ ρςημ επιλξγή Copies & Pages (Αμςίγοατα και ρελίδεπ) και,
ρςη ρσμέυεια, επιλένςε Xerox®Features (Λειςξσογίεπ).
2. ςξ παοάθσοξ διαλόγξσ "Paper/Output" (Φαοςί/Ένξδξπ), κάμςε κλικ ρςξ βελάκι πξσ βοίρκεςαι
δενιά από ςημ εμόςηςα "Finisher" (Σελικόπ επενεογαρςήπ) και επιλένςε 1 Staple (1 ρσοοατή).
Για ςημ επιλξγή μεςαςόπιρηπ ρςξμ ξδηγό εκςύπχρηπ για Macintosh:
1. ςξμ ξδηγό εκςύπχρηπ, κάμςε κλικ ρςημ επιλξγή Copies & Pages (Αμςίγοατα και ρελίδεπ) και,
ρςη ρσμέυεια, επιλένςε Xerox®Features (Λειςξσογίεπ).
2. ςημ καοςέλα "Advanced" (Ποξηγμέμεπ οσθμίρειπ), επιλένςε Request Offset (Αίςηρη
μεςαςόπιρηπ).
3. Κάμςε κλικ ρςξ βελάκι πξσ βοίρκεςαι ρςα δενιά ςξσ πεδίξσ και επιλένςε Offset Each Set
(Μεςαςόπιρη κάθε ρσμόλξσ).
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Απξθήκεσρη εμόπ ρσμόλξσ επιλξγώμ εκςύπχρηπ πξσ υοηριμξπξιξύμςαι ρσυμά
για Macintosh
Μπξοείςε μα καθξοίρεςε και μα απξθηκεύρεςε έμα ρύμξλξ επιλξγώμ, ώρςε μα μπξοείςε μα ςιπ
εταομόζεςε ρε μελλξμςικέπ εογαρίεπ εκςύπχρηπ.
Για μα απξθηκεύρεςε μια ξμάδα επιλξγώμ εκςύπχρηπ:
1. Με αμξιυςό ςξ αουείξ ρςημ εταομξγή ραπ, κάμςε κλικ ρςα File (Αουείξ) > Print (Εκςύπχρη).
2. Επιλένςε ςξμ εκςσπχςή ραπ από ςη λίρςα Εκςσπχςέπ.
3. Ποξβείςε ρςιπ επιθσμηςέπ επιλξγέπ εκςύπχρηπ από ςιπ αμαπςσρρόμεμεπ λίρςεπ ρςξ παοάθσοξ
διαλόγξσ Εκςύπχρη.
4. Κάμςε κλικ ρςα Presets (Ποξεπιλξγέπ) > Save As (Απξθήκεσρη χπ).
5. Πληκςοξλξγήρςε έμα όμξμα για ςιπ επιλξγέπ εκςύπχρηπ και κάμςε κλικ ρςξ OK για μα
απξθηκεύρεςε ςξ ρύμξλξ επιλξγώμ ρςη λίρςα Presets (Ποξεπιλξγέπ).
6. Για μα εκςσπώρεςε υοηριμξπξιώμςαπ ασςέπ ςιπ επιλξγέπ, επιλένςε ςξ όμξμα από ςη λίρςα
Presets (Ποξεπιλξγέπ).
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Λειςξσογίεπ εκςύπχρηπ
Ασςή η εμόςηςα πεοιλαμβάμει ςα ενήπ:
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Εκςύπχρη και ρςιπ δύξ όφειπ ςξσ υαοςιξύ
Εκςύπχρη εγγοάτξσ διπλήπ όφηπ
Εάμ ξ εκςσπχςήπ ραπ σπξρςηοίζει ςη λειςξσογία ασςόμαςηπ εκςύπχρηπ διπλήπ όφηπ, ξι επιλξγέπ
ξοίζξμςαι ρςξμ ξδηγό εκςύπχρηπ. Ο ξδηγόπ εκςύπχρηπ υοηριμξπξιεί ςιπ οσθμίρειπ καςακόοστξσ ή
ξοιζόμςιξσ ποξραμαςξλιρμξύ από ςημ εταομξγή για ςημ εκςύπχρη ςξσ εγγοάτξσ.

Επιλξγέπ διάςανηπ ρελίδαπ για εκςύπχρη διπλήπ όφηπ
Μπξοείςε μα καθξοίρεςε ςη διάςανη ρελίδαπ για εκςύπχρη διπλήπ όφηπ πξσ ποξρδιξοίζει ςξμ
ςοόπξ με ςξμ ξπξίξ γσοίζξσμ ξι εκςσπχμέμεπ ρελίδεπ. Ασςέπ ξι οσθμίρειπ αμςικαθιρςξύμ ςιπ
οσθμίρειπ ποξραμαςξλιρμξύ ρελίδαπ ςηπ εταομξγήπ.
Καςακόοστξπ ποξραμαςξλιρμόπ

Καςακόοστξπ
ποξραμαςξλιρμόπ
Εκςύπχρη 2 όφεχμ

Οοιζόμςιξπ ποξραμαςξλιρμόπ

Καςακόοστξπ
Οοιζόμςιξπ
ποξραμαςξλιρμόπ
ποξραμαςξλιρμόπ
Εκςύπχρη 2 όφεχμ
Εκςύπχρη 2 όφεχμ,
Αμαρςοξτή ρςη μικοή πλεσοά

Οοιζόμςιξπ ποξραμαςξλιρμόπ
Εκςύπχρη 2 όφεχμ,
Αμαρςοξτή ρςη μικοή πλεσοά
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Οοιρμόπ επιλξγώμ υαοςιξύ για εκςύπχρη
Τπάουξσμ δύξ ςοόπξι επιλξγήπ ςξσ υαοςιξύ για ςημ εογαρία εκςύπχρήπ ραπ. Μπξοείςε μα ατήρεςε
ςξμ εκςσπχςή μα επιλένει ςξ υαοςί πξσ θα υοηριμξπξιηθεί με βάρη ςξ μέγεθξπ ςξσ εγγοάτξσ, ςξ
είδξπ και ςξ υοώμα ςξσ υαοςιξύ πξσ έυεςε καθξοίρει. Μπξοείςε, επίρηπ, μα επιλένεςε έμα
ρσγκεκοιμέμξ δίρκξ πξσ πεοιέυει ςξ επιθσμηςό υαοςί.

Εκςύπχρη πξλλαπλώμ ρελίδχμ ρε έμα τύλλξ (Πξλλαπλά είδχλα)
Όςαμ εκςσπώμεςε έμα έγγοατξ πξλλαπλώμ ρελίδχμ, μπξοείςε μα εκςσπώρεςε πεοιρρόςεοεπ από
μία ρελίδεπ ρε έμα μόμξ τύλλξ υαοςιξύ. Εκςσπώρςε 1, 2, 4, 6, 9, ή 16 ρελίδεπ αμά όφη, επιλέγξμςαπ
ςη ούθμιρη ελίδεπ αμά τύλλξ (Πξλλαπλά είδχλα) ρςημ καοςέλα Διάςανη/Τδαςξγοάτημα.
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Εκςύπχρη τσλλαδίχμ
Με ςημ εκςύπχρη διπλήπ όφηπ, μπξοείςε μα εκςσπώρεςε έμα έγγοατξ ρςη μξοτή εμόπ μικοξύ
τσλλαδίξσ. Δημιξσογήρςε τσλλάδια από ξπξιξδήπξςε μέγεθξπ υαοςιξύ, ςξ ξπξίξ σπξρςηοίζεςαι για
εκςύπχρη διπλήπ όφηπ. Ο ξδηγόπ μειώμει ασςόμαςα ςξ είδχλξ κάθε ρελίδαπ και εκςσπώμει ςέρρεοα
είδχλα ρελίδχμ αμά τύλλξ υαοςιξύ, δηλαδή δύξ είδχλα ρελίδχμ ρε κάθε όφη. Οι ρελίδεπ
εκςσπώμξμςαι με ςη ρχρςή ρειοά, ώρςε μα μπξοείςε μα ςιπ διπλώρεςε και μα ςιπ ρσοοάφεςε για μα
δημιξσογήρεςε ςξ τσλλάδιξ.
Όςαμ εκςσπώμεςε τσλλάδια μέρχ ςξσ ξδηγξύ PostScript ςχμ Windows ή ςξσ ξδηγξύ Macintosh,
μπξοείςε μα καθξοίζεςε ςξ πεοιθώοιξ βιβλιξδερίαπ και ςημ ποξραομξγή θέρηπ ειδώλξσ.
 Πεοιθώοιξ βιβλιξδερίαπ: Οοίζει ςημ ξοιζόμςια απόρςαρη μεςανύ ςχμ ειδώλχμ ρελίδχμ ρε
μξμάδεπ. Μία μξμάδα είμαι 0,35 υλρς. (1/72 ίμςραπ).
 Ποξραομξγή θέρηπ ειδώλξσ: Οοίζει ςξ πξρξρςό καςά ςξ ξπξίξ μεςαςξπίζξμςαι ςα είδχλα ςχμ
ρελίδχμ ποξπ ςα ένχ, ρε δέκαςα ςηπ μξμάδαπ. Η μεςαςόπιρη αμςιρςαθμίζει ςξ πάυξπ ςξσ
διπλχμέμξσ υαοςιξύ, καθώπ διατξοεςικά ςα είδχλα ςχμ ρελίδχμ θα μεςαςξπίζξμςαμ ελατοώπ
ποξπ ςα ένχ καςά ςη δίπλχρη. Μπξοείςε μα επιλένεςε μια ςιμή από μηδέμ έχπ 1 μξμάδα.
Πεοιθώοιξ βιβλιξδερίαπ

Ποξραομξγή θέρηπ ειδώλξσ
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Φοήρη επιλξγώμ υοχμάςχμ
Η λειςξσογία Επιλξγέπ υοχμάςχμ ελέγυει ςξμ ςοόπξ υοήρηπ υοώμαςξπ από ςξμ εκςσπχςή για ςημ
παοαγχγή ςξσ εγγοάτξσ ραπ. Οι ξδηγξί PostScript ςχμ Windows και Macintosh παοέυξσμ ςξ
μεγαλύςεοξ εύοξπ οσθμιρςικώμ και διξοθώρεχμ υοχμάςχμ. Σξ κάθε ρύρςημα διαθέςει ςοειπ
ςσπικέπ λειςξσογίεπ ελέγυξσ υοχμάςχμ για καμξμική υοήρη και Επιλξγέπ ειδικώμ υοχμάςχμ για ςξσπ
πιξ ποξυχοημέμξσπ υοήρςεπ.
Οι ςοειπ ςσπικέπ λειςξσογίεπ υοχμάςχμ είμαι ξι ενήπ:
 Ασςόμαςξ υοώμα για ςημ εταομξγή ςηπ βέλςιρςηπ διόοθχρηπ υοχμάςχμ ρε κείμεμξ, γοατικά
και είδχλα. σμιρςάςαι ασςή η ούθμιρη.
 Ζχμςαμό υοώμα για ςημ εταομξγή ασςόμαςηπ διόοθχρηπ υοχμάςχμ ώρςε ςα υοώμαςα
γοατείξσ μα γίμξσμ πιξ κξοερμέμα.
 Αρποόμασοξ για ςη μεςαςοξπή όλχμ ςχμ υοχμάςχμ ςξσ εγγοάτξσ ρε αρποόμασοξ ή ρε
απξυοώρειπ ςξσ γκοίζξσ.
Η λειςξσογία Επιλξγέπ ειδικώμ υοχμάςχμ παοέυει ςοειπ ςοόπξσπ ούθμιρηπ ςχμ υοχμάςχμ για πιξ
ρσγκεκοιμέμεπ απαιςήρειπ υοχμάςχμ. Κάμςε κλικ ρςη γοαμμή Επιλξγέπ ειδικώμ υοχμάςχμ για μα
αμξίνει ςξ παοάθσοξ Επιλξγέπ ειδικώμ υοχμάςχμ:
 Η επιλξγή Φοώμα αμά πεοιγοατή παοέυει μια διαδικαρία ςοιώμ βημάςχμ για ςξμ καθξοιρμό
ςηπ διόοθχρηπ ειδικώμ υοχμάςχμ. Εάμ ποξβείςε ρε μια επιλξγή και ρςα ςοία πεδία,
δημιξσογείςε μια ποόςαρη για ςξμ έλεγυξ ςχμ υαοακςηοιρςικώμ υοχμάςχμ ςξσ εγγοάτξσ.
Μπξοείςε μα δημιξσογήρεςε διάτξοεπ ποξςάρειπ για ςξμ πιξ ακοιβή έλεγυξ ςξσ πεοιευξμέμξσ
υοχμάςχμ ςξσ εγγοάτξσ.
Η δξμή ςηπ ποόςαρηπ απξςελείςαι από ςοία μέοη:
 Σξ μέοξπ Πξιξ υοώμα θέλεςε μα αλλάνει; παοέυει μια αμαπςσρρόμεμη λίρςα για ςημ
επιλξγή υοώμαςξπ ή εύοξσπ υοχμάςχμ ποξπ ούθμιρη, όπχπ All Foliage-Green Colors (Όλα
ςα ρκξύοα ποάριμα υοώμαςα).
 Σξ μέοξπ Πόρξ θέλεςε μα αλλάνει; επιςοέπει ςημ επιλξγή ςξσ βαθμξύ ςξσ ετέ, όπχπ A Lot
More (Πξλύ πεοιρρόςεοξ), ρςξ επιλεγμέμξ υοώμα.
 Σξ μέοξπ Σι είδξσπ αλλαγή; επιςοέπει ςημ επιλξγή ςξσ είδξσπ ςηπ αλλαγήπ, όπχπ Vivid
(Ζχμςαμό), από ςημ αμαπςσρρόμεμη λίρςα.
Καθώπ δημιξσογείςε μια ποόςαρη ρςη λειςξσογία Φοώμα αμά πεοιγοατή, η ποόςαρη
εμταμίζεςαι ρςξ παοάθσοξ κάςχ από ςα πεδία επιλξγήπ.
 Η επιλξγή Διόοθχρη υοχμάςχμ παοέυει μια λίρςα υοχμάςχμ επαγγελμαςικξύ ςσπξγοατείξσ,
πλακάςχμ υοχμάςχμ, υοχμάςχμ CIE και ποξρξμξιώρεχμ γκοίζχμ ειδώλχμ από ςημ ξπξία
μπξοείςε μα επιλένεςε ςξ υοώμα πξσ αμςιρςξιυεί ρςξ υοώμα ςξσ εγγοάτξσ ραπ.
 Η επιλξγή Ρσθμίρειπ υοχμάςχμ παοέυει έμα ρύμξλξ ένι οσθμιρςικώμ για ςη ούθμιρη ςχμ
μεμξμχμέμχμ ρςξιυείχμ ςχμ επιλεγμέμχμ υοχμάςχμ. Φοηριμξπξιήρςε ςα οσθμιρςικά για μα
οσθμίρεςε ςα ρςξιυεία τχςειμόςηςαπ, αμςίθερηπ, κξοερμξύ, κσαμξύ, μαςζέμςαπ και κίςοιμξσ
ςξσ υοώμαςξπ.
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Εκςύπχρη ενχτύλλχμ
Σξ ενώτσλλξ είμαι η ποώςη ή η ςελεσςαία ρελίδα εμόπ εγγοάτξσ. Μπξοείςε μα επιλένεςε πηγέπ
υαοςιξύ για ςα ενώτσλλα πξσ διατέοξσμ από ςημ πηγή υαοςιξύ πξσ υοηριμξπξιείςαι για ςξ κύοιξ
ρώμα ςξσ εγγοάτξσ. Για παοάδειγμα, μπξοείςε μα υοηριμξπξιήρεςε ςξ επιρςξλόυαοςξ ςηπ εςαιοείαπ
ραπ για ςημ ποώςη ρελίδα εμόπ εγγοάτξσ. Επίρηπ, μπξοείςε μα υοηριμξπξιήρεςε βαού υαοςί για ςημ
ποώςη και ςημ ςελεσςαία ρελίδα μιαπ αματξοάπ. Μπξοείςε μα υοηριμξπξιήρεςε ξπξιξμδήπξςε
καςάλληλξ δίρκξ υαοςιξύ χπ πηγή για ςημ εκςύπχρη ενχτύλλχμ.
Ποξβείςε ρε μια επιλξγή για ςημ εκςύπχρη ενχτύλλχμ:
 No Covers (Φχοίπ ενώτσλλα) για ςημ ακύοχρη ςσυόμ ποξηγξύμεμχμ οσθμίρεχμ πξσ ατξοξύμ
ρςα ενώτσλλα.
 Μόμξ μποξρςιμό ενώτσλλξ για ςημ εκςύπχρη ςηπ ποώςηπ ρελίδαπ ρε υαοςί από ςξμ
καθξοιρμέμξ δίρκξ. Με ςη λειςξσογία ασςόμαςηπ εκςύπχρηπ διπλήπ όφηπ, ξι ποώςεπ δύξ
ρελίδεπ εκςσπώμξμςαι ρςξ ενώτσλλξ.
 Μόμξ πίρχ ενώτσλλξ για ςημ εκςύπχρη ςηπ ςελεσςαίαπ ρελίδαπ ρε υαοςί από ςξμ
καθξοιρμέμξ δίρκξ. Με ςη λειςξσογία ασςόμαςηπ εκςύπχρηπ διπλήπ όφηπ, ξι ςελεσςαίεπ δύξ
ρελίδεπ εκςσπώμξμςαι ρςξ ενώτσλλξ όςαμ ξ αοιθμόπ ρελίδχμ είμαι ζσγόπ.
 Front and Back: Same (Μποξρςιμά & πίρχ: Ίδια) για ςημ εκςύπχρη ςξσ μποξρςιμξύ και ςξσ
πίρχ ενχτύλλξσ από ςξμ ίδιξ δίρκξ.
 Front and Back: Different (Μποξρςιμά & πίρχ: Διατξοεςικά) για ςημ εκςύπχρη ςξσ
μποξρςιμξύ και ςξσ πίρχ ενχτύλλξσ από διατξοεςικξύπ δίρκξσπ.

Εκςύπχρη εμθέςχμ
Μπξοείςε μα ποξρθέρεςε κεμά ή ποξεκςσπχμέμα έμθεςα ποιμ από ςημ ποώςη ρελίδα ςξσ κάθε
εγγοάτξσ, ή μεςά από ςιπ καθξοιρμέμεπ ρελίδεπ εμόπ εγγοάτξσ. Η ποξρθήκη εμόπ εμθέςξσ μεςά από
ςιπ καθξοιρμέμεπ ρελίδεπ εμόπ εγγοάτξσ λειςξσογεί χπ διαυχοιρςικό εμξςήςχμ, ή εμεογεί χπ
επιρήμαμρη ή ρύμβξλξ κοάςηρηπ θέρηπ. Βεβαιχθείςε όςι έυεςε καθξοίρει ςξ υαοςί πξσ θα
υοηριμξπξιήρεςε για ςα έμθεςα.
Σοξπξπξιήρςε ασςέπ ςιπ οσθμίρειπ καςά ςημ εκςύπχρη εμθέςχμ:
 Η λειςξσογία Επιλξγέπ εμθέςχμ παοέυει ςιπ επιλξγέπ ςξπξθέςηρηπ εμόπ εμθέςξσ Μεςά ςη
ρελίδα Φ, όπξσ Φ είμαι η καθξοιρμέμη ρελίδα, ή Ποιμ ςη ρελίδα 1.
 Η λειςξσογία Πξρόςηςα εμθέςχμ καθξοίζει ςξμ αοιθμό ρελίδχμ πξσ θα ειραυθξύμ ρε κάθε
θέρη.
 Η λειςξσογία ελίδα(επ) καθξοίζει μια ρελίδα ή έμα εύοξπ ρελίδχμ μεςά ςιπ ξπξίεπ επιθσμείςε
ςημ ποξρθήκη εμόπ εμθέςξσ. Διαυχοίρςε ςιπ μεμξμχμέμεπ ρελίδεπ ή ςξ εύοξπ ρελίδχμ με
κόμμαςα. Καθξοίρςε ςιπ ρελίδεπ εμόπ εύοξσπ ρελίδχμ με έμα εμχςικό (παύλα). Για παοάδειγμα,
για μα ποξρθέρεςε έμθεςα μεςά από ςιπ ρελίδεπ 1, 6, 9, 10 και 11, πληκςοξλξγήρςε: 1, 6, 9-11.
 ςη ούθμιρη Paper (Φαοςί) ποξβάλλεςαι ςξ ποξεπιλεγμέμξ μέγεθξπ, υοώμα και είδξπ υαοςιξύ
πξσ επιλέυθηκε ρςη λειςξσογία "Use Job Settings" (Φοήρη οσθμίρεχμ εογαρίαπ) για ςα έμθεςα.
Φοηριμξπξιήρςε ςξ Κάςχ βελάκι ρςα δενιά ςξσ πεδίξσ "Paper" (Φαοςί) για μα επιλένεςε έμα
διατξοεςικό μέγεθξπ, υοώμα ή είδξπ υαοςιξύ.
 Η λειςξσογία Job Settings (Ρσθμίρειπ εογαρίαπ) ποξβάλλει ςιπ ιδιόςηςεπ ςξσ υαοςιξύ για ςημ
σπόλξιπη εογαρία.
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Εκςύπχρη διατξοεςικώμ ρελίδχμ
Οι οσθμίρειπ για ςιπ διατξοεςικέπ ρελίδεπ διατέοξσμ από ςιπ οσθμίρειπ για ςιπ σπόλξιπεπ ρελίδεπ ςηπ
εογαρίαπ. Μπξοείςε μα ξοίρεςε διατξοέπ όπχπ μέγεθξπ, είδξπ και υοώμα υαοςιξύ. Επίρηπ, μπξοείςε
μα αλλάνεςε ςημ όφη υαοςιξύ ρςημ ξπξία θα γίμει η εκςύπχρη, αμάλξγα με ςιπ αμάγκεπ ςηπ εογαρίαπ
ραπ. Μια εογαρία εκςύπχρηπ μπξοεί μα πεοιλαμβάμει πξλλέπ διατξοεςικέπ ρελίδεπ.
Για παοάδειγμα, η εογαρία εκςύπχρηπ πεοιέυει 30 ρελίδεπ. Θέλεςε μα εκςσπχθξύμ πέμςε ρελίδεπ ρε
μία μόμξ πλεσοά εμόπ ειδικξύ υαοςιξύ και ξι σπόλξιπεπ ρελίδεπ και ρςιπ δύξ όφειπ καμξμικξύ
υαοςιξύ. Μπξοείςε μα υοηριμξπξιήρεςε ςη λειςξσογία διατξοεςικώμ ρελίδχμ για ςημ εκςύπχρη ςηπ
εογαρίαπ.
ςξ παοάθσοξ Ποξρθήκη διατξοεςικώμ ρελίδχμ, μπξοείςε μα οσθμίρεςε ςα υαοακςηοιρςικά ςχμ
διατξοεςικώμ ρελίδχμ και μα επιλένεςε ςημ εμαλλακςική πηγή υαοςιξύ:
 Η λειςξσογία Page(s) [ελίδα(επ)] καθξοίζει ςη ρελίδα ή ςξ εύοξπ ρελίδχμ πξσ υοηριμξπξιξύμ
ςα υαοακςηοιρςικά διατξοεςικώμ ρελίδχμ. Διαυχοίρςε ςιπ μεμξμχμέμεπ ρελίδεπ ή ςξ εύοξπ
ρελίδχμ με κόμμαςα. Καθξοίρςε ςιπ ρελίδεπ εμόπ εύοξσπ ρελίδχμ με έμα εμχςικό (παύλα). Για
παοάδειγμα, για μα καθξοίρεςε ςιπ ρελίδεπ 1, 6, 9, 10 και 11, πληκςοξλξγήρςε: 1, 6, 9-11.
 ςη λειςξσογία Paper (Φαοςί) ποξβάλλεςαι ςξ ποξεπιλεγμέμξ μέγεθξπ, υοώμα και είδξπ υαοςιξύ
πξσ επιλέυθηκε ρςη λειςξσογία "Use Job Settings" (Φοήρη οσθμίρεχμ εογαρίαπ). Κάμςε κλικ ρςξ
Κάςχ βελάκι ρςα δενιά ςξσ πεδίξσ "Paper" (Φαοςί) για μα επιλένεςε έμα διατξοεςικό μέγεθξπ,
υοώμα ή είδξπ υαοςιξύ.
 Η λειςξσογία 2-Sided Printing (Εκςύπχρη διπλήπ όφηπ) επιςοέπει ςξμ ξοιρμό επιλξγώμ
εκςύπχρηπ διπλήπ όφηπ. Κάμςε κλικ ρςξ Κάςχ βελάκι για μα ποξβείςε ρε μια επιλξγή:
 Εκςύπχρη μξμήπ όφηπ για ςημ εκςύπχρη ςχμ διατξοεςικώμ ρελίδχμ ρςη μία μόμξ όφη.
 2-Sided Print (Εκςύπχρη διπλήπ όφηπ) για ςημ εκςύπχρη ςχμ διατξοεςικώμ ρελίδχμ και
ρςιπ δύξ όφειπ ςξσ τύλλξσ υαοςιξύ και ςημ αμαρςοξτή ςχμ ρελίδχμ ρςη μεγάλη πλεσοά.
ςη ρσμέυεια, η εογαρία μπξοεί μα δεθεί ρςη μεγάλη πλεσοά ςχμ ρελίδχμ.
 2-Sided Print, Flip on Short Edge (Εκςύπχρη διπλήπ όφηπ, αμαρςοξτή ρςη μικοή πλεσοά)
για ςημ εκςύπχρη ςχμ διατξοεςικώμ ρελίδχμ και ρςιπ δύξ όφειπ ςξσ τύλλξσ υαοςιξύ και
ςημ αμαρςοξτή ςχμ ρελίδχμ ρςη μικοή πλεσοά. ςη ρσμέυεια, η εογαρία μπξοεί μα δεθεί
ρςη μικοή πλεσοά ςχμ ρελίδχμ.
 Η λειςξσογία Job Settings (Ρσθμίρειπ εογαρίαπ) ποξβάλλει ςιπ ιδιόςηςεπ ςξσ υαοςιξύ για ςημ
σπόλξιπη εογαρία.
ημειώρειπ:
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Εάμ ξ εκςσπχςήπ ραπ δεμ σπξρςηοίζει ςη λειςξσογία ασςόμαςηπ εκςύπχρηπ διπλήπ όφηπ, δεμ
διαςίθεμςαι όλεπ ξι επιλξγέπ.
Οοιρμέμξι ρσμδσαρμξί εκςύπχρηπ διπλήπ όφηπ με ξοιρμέμα είδη και μεγέθη υαοςιξύ
μπξοξύμ μα παοάγξσμ μη αμαμεμόμεμα απξςελέρμαςα.
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Ποξραομξγή
Μπξοείςε μα μειώρεςε ςξ είδχλξ καςά 25% ςξ λιγόςεοξ ρε ρυέρη με ςξ μέγεθξπ ςξσ ποχςξςύπξσ, ή
μα ςξ μεγεθύμεςε έχπ και 400%. Η ποξεπιλεγμέμη ούθμιρη είμαι 100%.
50%

100%

200%

ςα Windows, ξι Επιλξγέπ κλίμακαπ βοίρκξμςαι ρςξμ ξδηγό εκςύπχρηπ, ρςημ καοςέλα Φαοςί/Ένξδξπ,
ρςξ πεδίξ Φαοςί. Κάμςε κλικ ρςξ βελάκι ρςα δενιά ςξσ πεδίξσ Φαοςί και επιλένςε Άλλξ μέγεθξπ για μα
απξκςήρεςε ποόρβαρη ρςιπ Επιλξγέπ κλίμακαπ:
 Η επιλξγή Φχοίπ ποξραομξγή δεμ ασνάμει ή μειώμει ςξ μέγεθξπ ςξσ ειδώλξσ ρε ρυέρη με
ςξ ποχςόςσπξ.
 Η επιλξγή Ασςόμαςη ποξραομξγή αλλάζει ςξ μέγεθξπ υαοςιξύ εκςύπχρηπ από έμα κξιμό
μέγεθξπ υαοςιξύ ρε έμα άλλξ κξιμό μέγεθξπ υαοςιξύ. Σξ Μέγεθξπ ποχςόςσπξσ εγγοάτξσ
ποξραομόζεςαι ποξκειμέμξσ μα αμςαπξκοίμεςαι ρςξ επιλεγμέμξ μέγεθξπ υαοςιξύ ενόδξσ πξσ
εικξμίζεςαι ρςξ πεδίξ Μέγεθξπ υαοςιξύ ενόδξσ.
 Η επιλξγή Μη ασςόμαςη ποξραομξγή αλλάζει ςξ μέγεθξπ εκςύπχρηπ ενόδξσ με βάρη ςξ
πξρξρςό πξσ ειρήυθη ρςξ πεδίξ κάςχ από ςξ γοατικό, ρςα δενιά ςηπ λειςξσογίαπ
Επιλξγέπ κλίμακαπ.
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Εκςύπχρη σδαςξγοατημάςχμ
Σξ σδαςξγοάτημα είμαι έμα κείμεμξ ειδικήπ υοήρηπ πξσ μπξοεί μα εκςσπχθεί ρε μία ή πεοιρρόςεοεπ
ρελίδεπ. Για παοάδειγμα, μπξοείςε μα ποξρθέρεςε μια λένη όπχπ Αμςιγοατή, Ποόυειοξ, ή
Εμπιρςεσςικό χπ σδαςξγοάτημα και μα μημ ςημ ρτοαγίρεςε ρε έμα έγγοατξ ποιμ ςη διαμξμή.

Όςαμ υοηριμξπξιείςε ςιπ επιλξγέπ σδαςξγοατήμαςξπ, μπξοείςε μα κάμεςε ςα παοακάςχ:
 Να δημιξσογήρεςε έμα σδαςξγοάτημα ή μα επενεογαρςείςε έμα σπάουξμ σδαςξγοάτημα με ςξμ
Επενεογαρςή σδαςξγοατήμαςξπ:
 Η ούθμιρη Όμξμα επιςοέπει ςημ απόδξρη εμόπ μξμαδικξύ ξμόμαςξπ ρςξ μέξ
σδαςξγοάτημα.
 Η ούθμιρη Επιλξγέπ επιςοέπει ςη υοήρη κειμέμξσ, υοξμικώμ ρημάμρεχμ ή γοατικώμ για ςξ
σδαςξγοάτημα.
 Η ούθμιρη Κείμεμξ παοέυει έμα πεδίξ ρςξ ξπξίξ ειραγάγεςε ςξ κείμεμξ πξσ θα εκςσπχθεί
χπ σδαςξγοάτημα.
 Οι οσθμίρειπ Γοαμμαςξρειοά και Φοώμα καθξοίζξσμ ςη γοαμμαςξρειοά, ςξ μέγεθξπ, ςξ
ρςσλ και ςξ υοώμα ςξσ σδαςξγοατήμαςξπ.
 Η ούθμιρη Γχμία ξοίζει ςξ βαθμό πεοιρςοξτήπ πξσ εταομόζεςαι ρςξ κείμεμξ ή ρςα
γοατικά πξσ υοηριμξπξιξύμςαι για ςξ σδαςξγοάτημα.
 Η ούθμιρη Πσκμόςηςα καθξοίζει ςξ πόρξ αυμή ή έμςξμη είμαι η εμτάμιρη ςξσ
σδαςξγοατήμαςξπ ρςιπ ρελίδεπ.
 Η ούθμιρη Θέρη από ςξ κέμςοξ καθξοίζει ςη θέρη ςξσ σδαςξγοατήμαςξπ ρςη ρελίδα. Η
ποξεπιλεγμέμη θέρη είμαι ρςξ κέμςοξ ςχμ εκςσπχμέμχμ ρελίδχμ.
 Να ςξπξθεςήρεςε έμα σδαςξγοάτημα ρςημ ποώςη ρελίδα ή ρε κάθε ρελίδα εμόπ εγγοάτξσ.
 Να εκςσπώρεςε έμα σδαςξγοάτημα ρςξ ποξρκήμιξ ή ρςξ τόμςξ, ή ρε ρσμδσαρμό με ςημ
εογαρία εκςύπχρηπ.

Εκςύπχρη αμςερςοαμμέμχμ ειδώλχμ
Εάμ έυει εγκαςαρςαθεί ξ ξδηγόπ PostScript, μπξοείςε μα εκςσπώμεςε ρελίδεπ χπ αμςερςοαμμέμξ
είδχλξ. Σα είδχλα καςξπςοίζξμςαι από ςα αοιρςεοά ποξπ ςα δενιά καςά ςημ εκςύπχρή ςξσπ.
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Δημιξσογία και απξθήκεσρη ειδικώμ μεγεθώμ υαοςιξύ
Μπξοείςε μα εκςσπώρεςε υαοςί ειδικξύ μεγέθξσπ από ςξσπ δίρκξσπ 1–6. Οι οσθμίρειπ υαοςιξύ
ειδικξύ μεγέθξσπ απξθηκεύξμςαι ρςξμ ξδηγό εκςύπχρηπ και διαςίθεμςαι ποξπ επιλξγή ρε όλεπ ςιπ
εταομξγέπ ραπ.
Για αμαλσςικέπ πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςα σπξρςηοιζόμεμα μεγέθη υαοςιξύ για κάθε δίρκξ,
αμαςοένςε ρςημ εμόςηςα Τπξρςηοιζόμεμα ειδικά μεγέθη υαοςιξύ ρςη ρελίδα 48.
Για μα δημιξσογήρεςε και μα απξθηκεύρεςε ειδικά μεγέθη για Windows:
1. Κάμςε κλικ ρςημ καοςέλα Φαοςί/Ένξδξπ ςξσ ξδηγξύ εκςύπχρηπ.
2. Κάμςε κλικ ρςξ βελάκι πξσ βοίρκεςαι δενιά από ςξ πεδίξ Φαοςί και επιλένςε Άλλξ μέγεθξπ >
Μέγεθξπ υαοςιξύ ενόδξσ > Νέξ.
3. ςξ παοάθσοξ Νέξ ειδικό μέγεθξπ, ειραγάγεςε ςξ ύφξπ και ςξ πλάςξπ ςξσ μέξσ μεγέθξσπ και
επιλένςε ςιπ μξμάδεπ.
4. Ειραγάγεςε έμαμ ςίςλξ για ςξ μέξ μέγεθξπ ρςξ πεδίξ Όμξμα και κάμςε κλικ ρςξ OK για
απξθήκεσρη.
Για μα δημιξσογήρεςε και μα απξθηκεύρεςε ειδικά μεγέθη για Macintosh:
1. ςημ εταομξγή, κάμςε κλικ ρςξ Αουείξ > Ρύθμιρη ρελίδαπ.
2. Κάμςε κλικ ρςα Μεγέθη υαοςιξύ και επιλένςε Διαυείοιρη μεγεθώμ υαοςιξύ.
3. ςξ παοάθσοξ Διαυείοιρη μεγεθώμ υαοςιξύ, κάμςε κλικ ρςξ ρύμβξλξ ποόρθερηπ (+) για μα
ποξρθέρεςε έμα μέξ μέγεθξπ.
4. Κάμςε διπλό κλικ ρςξ Φχοίπ ςίςλξ ρςξ επάμχ μέοξπ ςξσ παοαθύοξσ και πληκςοξλξγήρςε έμα
όμξμα για ςξ μέξ ειδικό μέγεθξπ.
5. Ειραγάγεςε ςξ ύφξπ και ςξ πλάςξπ ςξσ μέξσ ειδικξύ μεγέθξσπ.
6. Κάμςε κλικ ρςξ βελάκι ρςα δενιά ςξσ πεδίξσ Μη εκςσπώριμη πεοιξυή και επιλένςε ςξμ εκςσπχςή
από ςη λίρςα. Εμαλλακςικά, ξοίρςε ςα επάμχ, κάςχ, δενιά και αοιρςεοά πεοιθώοια για
πεοιθώοια Καθξοιζόμεμα από ςξ υοήρςη.
7. Για μα απξθηκεύρεςε ςιπ οσθμίρειπ, επιλένςε ΟΚ.

Επιλξγή ειδξπξίηρηπ ξλξκλήοχρηπ εογαρίαπ για Windows
Μπξοείςε μα επιλένεςε μα ειδξπξιηθείςε όςαμ η εκςύπχρη ςηπ εογαρίαπ ραπ ξλξκληοχθεί. Έμα
μήμσμα εμταμίζεςαι ρςημ ξθόμη ςξσ σπξλξγιρςή ραπ με ςξ όμξμα ςηπ εογαρίαπ και ςξ όμξμα ςξσ
εκςσπχςή όπξσ εκςσπώθηκε.
ημείχρη: Ασςή η λειςξσογία είμαι διαθέριμη μόμξ ρε σπξλξγιρςέπ Windows πξσ εκςσπώμξσμ ρε
εκςσπχςή δικςύξσ.
Για μα επιλένεςε ςημ ειδξπξίηρη ξλξκλήοχρηπ εογαρίαπ:
1. ςξμ ξδηγό εκςύπχρηπ, κάμςε κλικ ρςξ Πεοιρρόςεοα ρυεςικά με ςημ Καςάρςαρη ρςξ κάςχ
μέοξπ ξπξιαρδήπξςε καοςέλαπ.
2. ςξ παοάθσοξ Καςάρςαρη, κάμςε κλικ ρςημ Ειδξπξίηρη και, ρςη ρσμέυεια, κάμςε κλικ ρςημ
επιθσμηςή επιλξγή.
3. Κλείρςε ςξ παοάθσοξ Καςάρςαρη.

Εκςύπχρη ειδικώμ ειδώμ εογαριώμ
Ειδικά είδη εογαριώμ ράπ επιςοέπξσμ μα ρςείλεςε μια εογαρία εκςύπχρηπ από ςξμ σπξλξγιρςή ραπ,
ρςη ρσμέυεια μα ςημ εκςσπώρεςε από ςξμ πίμακα ελέγυξσ ςξσ εκςσπχςή. Επιλένςε ειδικά είδη
εογαριώμ ρςιπ Ποξςιμήρειπ εκςύπχρηπ ςξσ ξδηγξύ εκςύπχρηπ.
Έγυοχμξπ εκςσπχςήπ Phaser 7800
oδηγόπ υοήρηπ

79

Εκςύπχρη

Δξκιμαρςικό ρες
Σξ είδξπ εογαρίαπ Δξκιμαρςικό ρες επιςοέπει ςημ εκςύπχρη εμόπ δξκιμαρςικξύ αμςιγοάτξσ μιαπ
εογαρίαπ πξλλαπλώμ αμςιγοάτχμ και ςη διαςήοηρη ρε αμαμξμή ςχμ σπξλξίπχμ αμςιγοάτχμ ρςξμ
εκςσπχςή. Μεςά ςημ ενέςαρη ςξσ δξκιμαρςικξύ αμςιγοάτξσ, μπξοείςε μα επιλένεςε ςξ όμξμα ςηπ
εογαρίαπ από ςξμ πίμακα ελέγυξσ ςξσ εκςσπχςή για μα εκςσπώρεςε ςα επιπλέξμ αμςίγοατα.
Για μα απξδερμεύρεςε ςιπ σπόλξιπεπ εκςσπώρειπ μεςά ςημ εκςύπχρη εμόπ δξκιμαρςικξύ ρες:
1. ςξμ πίμακα ελέγυξσ, επιλένςε ςξ πλήκςοξ Jobs (Εογαρίεπ).
2. Επιλένςε ςημ αμςίρςξιυη εογαρία εκςύπχρηπ ρςη λίρςα.
ημείχρη: ςξμ πίμακα ελέγυξσ εμταμίζεςαι η έμδεινη "Held: Sample Set" (Δέρμεσρη: Δξκιμαρςικό
ρες) δίπλα ρςξ όμξμα εογαρίαπ.
3.

Παςήρςε Release (Απξδέρμεσρη).
Εκςσπώμεςαι η σπόλξιπη εογαρία και, ρςη ρσμέυεια, η εογαρία διαγοάτεςαι από ςξ ρκληοό
δίρκξ ςξσ εκςσπχςή.

Αρταλήπ εκςύπχρη
Η λειςξσογία Αρταλξύπ εκςύπχρηπ επιςοέπει ςη ρσρυέςιρη εμόπ κχδικξύ ποόρβαρηπ 4–10 φητίχμ
με μια εογαρία εκςύπχρηπ καςά ςημ απξρςξλή ςηπ ρςξμ εκςσπχςή. Η εογαρία παοακοαςείςαι ρςξμ
εκςσπχςή έχπ όςξσ ξ ίδιξπ κχδικόπ ποόρβαρηπ ειραυθεί ρςξμ πίμακα ελέγυξσ.
Για ςημ απξδέρμεσρη μιαπ εογαρίαπ αρταλξύπ εκςύπχρηπ για εκςύπχρη:
1. ςξμ πίμακα ελέγυξσ, επιλένςε ςξ πλήκςοξ Jobs (Εογαρίεπ).
2. Επιλένςε Personal and Secure Jobs (Ποξρχπικέπ εογαρίεπ και εογαρίεπ αρταλξύπ εκςύπχρηπ).
3. Επιλένςε ςξμ ιδιχςικό τάκελξ πξσ ραπ έυει αμςιρςξιυιρςεί.
4. Πληκςοξλξγήρςε ςξμ κχδικό ποόρβαρηπ πξσ έυει αμςιρςξιυιρςεί ρςημ εογαρία και, ρςη
ρσμέυεια, επιλένςε ςξ πλήκςοξ OK.
5. Επιλένςε ςημ αμςίρςξιυη εογαρία εκςύπχρηπ ρςη λίρςα.
6. Παςήρςε Print (Εκςύπχρη).
Η εογαρία εκςσπώμεςαι και, ρςη ρσμέυεια, διαγοάτεςαι από ςξ ρκληοό δίρκξ ςξσ εκςσπχςή.

80

Έγυοχμξπ εκςσπχςήπ Phaser 7800
oδηγόπ υοήρηπ

Εκςύπχρη

Απξθηκεσμέμη εογαρία
Η λειςξσογία Απξθηκεσμέμη εογαρία επιςοέπει ςημ απξθήκεσρη μιαπ εογαρίαπ εκςύπχρηπ ρε έμα
τάκελξ ςξσ εκςσπχςή. Μπξοείςε μα απξθηκεύρεςε ςημ εογαρία ή μα εκςσπώρεςε και μα
απξθηκεύρεςε ςημ εογαρία για μελλξμςική υοήρη με ςα ρςξιυεία ελέγυξσ ρςξ παοάθσοξ
Απξθηκεσμέμεπ εογαρίεπ. Επίρηπ, μπξοείςε μα ξοίρεςε ςημ ποόρβαρη ρςημ εογαρία εκςύπχρηπ χπ
ενήπ:
 Κξιμή για ςη μη υοήρη κχδικξύ ποόρβαρηπ και ςημ εκςύπχρη ςξσ αουείξσ από ςξμ πίμακα
ελέγυξσ ςξσ εκςσπχςή από κάθε υοήρςη.
 Ιδιχςική για ςη υοήρη κχδικξύ ποόρβαρηπ ώρςε μα εκςσπχθεί ςξ αουείξ μόμξ από ςξ υοήρςη
πξσ διαθέςει ςξμ κχδικό ποόρβαρηπ.
Όςαμ δεμ απαιςείςαι πλέξμ η Απξθηκεσμέμη εογαρία, μπξοείςε μα ςημ διαγοάφεςε από ςξμ πίμακα
ελέγυξσ ςξσ εκςσπχςή.
Για ςημ εκςύπχρη μιαπ δημόρια απξθηκεσμέμηπ εογαρίαπ:
1. ςξμ πίμακα ελέγυξσ, επιλένςε ςξ πλήκςοξ Jobs (Εογαρίεπ).
2. Επιλένςε Saved Jobs (Απξθηκεσμέμεπ εογαρίεπ).
3. Επιλένςε Public (Δημόρια).
4. Επιλένςε Quantity (Πξρόςηςα) για ςημ ειραγχγή ςξσ αοιθμξύ αμςιγοάτχμ και, ρςη ρσμέυεια,
επιλένςε ςξ πλήκςοξ OK.
5. Επιλένςε ςξ όμξμα ςηπ επιθσμηςήπ εογαρίαπ εκςύπχρηπ.
6. Για ςημ σπξβξλή ςηπ εογαρίαπ εκςύπχρηπ, επιλένςε Print (Εκςύπχρη).
Η εογαρία εκςσπώμεςαι και παοαμέμει ρςξ ρκληοό δίρκξ ςξσ εκςσπχςή για μελλξμςική υοήρη.
Για ςημ εκςύπχρη μιαπ ιδιχςικά απξθηκεσμέμηπ εογαρίαπ:
1. ςξμ πίμακα ελέγυξσ, επιλένςε ςξ πλήκςοξ Jobs (Εογαρίεπ).
2. Επιλένςε Saved Jobs (Απξθηκεσμέμεπ εογαρίεπ).
3. Επιλένςε ςξμ ιδιχςικό τάκελξ πξσ ραπ έυει αμςιρςξιυιρςεί.
4. Πληκςοξλξγήρςε ςξμ κχδικό ποόρβαρηπ πξσ έυει αμςιρςξιυιρςεί ρςημ εογαρία και, ρςη
ρσμέυεια, επιλένςε ςξ πλήκςοξ OK.
ςημ ξθόμη εμταμίζεςαι μια λίρςα απξθηκεσμέμχμ εογαριώμ εκςύπχρηπ πξσ υοηριμξπξιξύμ
ςξ δεδξμέμξ κχδικό ποόρβαρηπ.
5. Επιλένςε Quantity (Πξρόςηςα) για ςημ ειραγχγή ςξσ αοιθμξύ αμςιγοάτχμ και, ρςη ρσμέυεια,
επιλένςε ςξ πλήκςοξ OK.
6. Επιλένςε ςξ όμξμα ςηπ επιθσμηςήπ εογαρίαπ εκςύπχρηπ.
7. Για ςημ σπξβξλή ςηπ εογαρίαπ εκςύπχρηπ, επιλένςε Print (Εκςύπχρη).
Η εογαρία εκςσπώμεςαι και παοαμέμει ρςξ ρκληοό δίρκξ ςξσ εκςσπχςή για μελλξμςική υοήρη.
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Ποξρχπική εκςύπχρη
Η λειςξσογία Ποξρχπική εκςύπχρη επιςοέπει ςημ απξθήκεσρη εμόπ εγγοάτξσ ρςξμ εκςσπχςή και
ςημ εκςύπχρή ςξσ από ςξμ πίμακα ελέγυξσ.
Για ςημ εκςύπχρη μιαπ ποξρχπικήπ εογαρίαπ:
1. ςξμ πίμακα ελέγυξσ, επιλένςε ςξ πλήκςοξ Jobs (Εογαρίεπ).
2. Επιλένςε Personal and Secure Jobs (Ποξρχπικέπ εογαρίεπ και εογαρίεπ αρταλξύπ εκςύπχρηπ).
3. Επιλένςε ςξμ ιδιχςικό τάκελξ πξσ ραπ έυει αμςιρςξιυιρςεί.
4. Επιλένςε ςημ αμςίρςξιυη εογαρία εκςύπχρηπ ρςη λίρςα.
5. Παςήρςε Print (Εκςύπχρη).
Η εογαρία εκςσπώμεςαι και, ρςη ρσμέυεια, διαγοάτεςαι από ςξ ρκληοό δίρκξ ςξσ εκςσπχςή.
ημείχρη: Μπξοείςε, επίρηπ, μα εκςσπώρεςε όλεπ ςιπ εογαρίεπ ςηπ λίρςαπ ςασςόυοξμα, μα
διαγοάφεςε μια μεμξμχμέμη εογαρία, ή μα διαγοάφεςε όλεπ ςιπ εογαρίεπ ςηπ λίρςαπ.
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Γεμικέπ ποξτσλάνειπ
ΠΡΟΟΦΗ: Όςαμ καθαοίζεςε ςξμ εκςσπχςή ραπ, μημ υοηριμξπξιείςε ξογαμικά ή δοαρςικά υημικά
διαλύμαςα ή καθαοιρςικά ρποέι. Μημ οίυμεςε σγοά απεσθείαπ ρε ξπξιαδήπξςε πεοιξυή ςξσ
εκςσπχςή. Φοηριμξπξιείςε ςα αμαλώριμα και ςα σλικά καθαοιρμξύ μόμξ με ςξμ ςοόπξ πξσ
πεοιγοάτεςαι ρε ασςό ςξ έγγοατξ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ: Κοαςήρςε όλα ςα καθαοιρςικά μέρα μακοιά από παιδιά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ: Μημ υοηριμξπξιείςε μέρα καθαοιρμξύ με πεπιερμέμξ αέοα επάμχ ή μέρα ρςξμ
εκςσπχςή. Οοιρμέμα ρποέι με πεπιερμέμξ αέοα πεοιέυξσμ εκοηκςικά μίγμαςα και δεμ είμαι
καςάλληλα για υοήρη ρε ηλεκςοικέπ εταομξγέπ. Η υοήρη ςέςξιχμ καθαοιρςικώμ ασνάμει ςξμ κίμδσμξ
ποόκληρηπ πσοκαγιάπ και εκοήνεχμ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ: Μημ αταιοείςε καλύμμαςα ή διαςάνειπ αρταλείαπ πξσ είμαι βιδχμέμα. Δεμ είμαι
δσμαςή η ρσμςήοηρη ή η επιρκεσή ςχμ αμςαλλακςικώμ πξσ βοίρκξμςαι πίρχ από ασςά ςα κάλσμμα
και ςιπ διαςάνειπ αρταλείαπ. Μημ επιυειοείςε διαδικαρίεπ ρσμςήοηρηπ ξι ξπξίεπ δεμ πεοιγοάτξμςαι
ρςα έμςσπα πξσ ρσμξδεύξσμ ςξμ εκςσπχςή ραπ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ: Σα ερχςεοικά εναοςήμαςα ςξσ εκςσπχςή εμδέυεςαι μα καίμε. Ποξρένςε όςαμ
είμαι αμξιυςέπ ξι θύοεπ και ςα καλύμμαςα.
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Μημ ςξπξθεςείςε καμέμα αμςικείμεμξ επάμχ ρςξμ εκςσπχςή.
Μημ ατήμεςε ςα καλύμμαςα και ςιπ θύοεπ αμξιυςά ρε καμία πεοίπςχρη, ειδικά ρε υώοξσπ με
έμςξμξ τχςιρμό. Η έκθερη ρςξ τχπ μπξοεί μα ποξκαλέρει ζημιά ρςιπ μξμάδεπ εκςύπχρηπ.
Μημ αμξίγεςε ςα καλύμμαςα και ςιπ θύοεπ καςά ςημ εκςύπχρη.
Μημ γέομεςε ςξμ εκςσπχςή εμώ λειςξσογεί.
Μημ αγγίζεςε ςιπ ηλεκςοικέπ επατέπ ή ςα εναοςήμαςα. Εάμ ςα αγγίνεςε, εμδέυεςαι μα ποξκληθεί
ζημιά ρςξμ εκςσπχςή και μα αλλξιχθεί η πξιόςηςα εκςύπχρηπ.
Ποιμ βάλεςε ςξμ εκςσπχςή ρςημ ποίζα, βεβαιχθείςε όςι ξπξιαδήπξςε εναοςήμαςα έυξσμ
αταιοεθεί καςά ςξμ καθαοιρμό, έυξσμ ςξπξθεςηθεί ναμά ρςη ρχρςή ςξσπ θέρη.

Έγυοχμξπ εκςσπχςήπ Phaser 7800
oδηγόπ υοήρηπ

σμςήοηρη

Καθαοιρμόπ ςξσ εκςσπχςή
Ασςή η εμόςηςα πεοιλαμβάμει ςα ενήπ:



Καθαοιρμόπ ςξσ ενχςεοικξύ ςξσ εκςσπχςή ......................................................................................................... 85
Καθαοιρμόπ ςξσ ερχςεοικξύ ςξσ εκςσπχςή ........................................................................................................ 86

Καθαοιρμόπ ςξσ ενχςεοικξύ ςξσ εκςσπχςή
Ο ρσυμόπ καθαοιρμόπ διαςηοεί ςημ ξθόμη ατήπ και ςξμ πίμακα ελέγυξσ καθαοά από ρκόμη και
ακαθαορίεπ.
Για μα καθαοίρεςε ςξ ενχςεοικό ςξσ εκςσπχςή:
1. Για μα απξτύγεςε ςημ εμεογξπξίηρη πλήκςοχμ και μεμξύ, πιέρςε ςξ πλήκςοξ Power Saver
(Ενξικξμόμηρη εμέογειαπ).

2.

Για μα αταιοέρεςε δαυςσλιέπ και μξσςζξύοεπ, καθαοίρςε ςημ ξθόμη ατήπ και ςξμ πίμακα
ελέγυξσ με έμα μαλακό παμί πξσ δεμ ατήμει υμξύδι.
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3.
4.

Για ςημ επαματξοά ςξσ εκςσπχςή ρςη λειςξσογία Εςξιμόςηςαπ, παςήρςε ςξ πλήκςοξ
Ενξικξμόμηρη εμέογειαπ.
Φοηριμξπξιήρςε έμα μαλακό παμί πξσ δεμ ατήμει υμξύδι για μα καθαοίρεςε ςξ ενχςεοικό
ςμήμα ςξσ δίρκξσ ενόδξσ, ςχμ δίρκχμ υαοςιξύ, καθώπ και άλλεπ ενχςεοικέπ επιτάμειεπ ςξσ
εκςσπχςή ραπ.

Καθαοιρμόπ ςξσ ερχςεοικξύ ςξσ εκςσπχςή
Καθαοιρμόπ ςχμ τακώμ κεταλώμ εκςύπχρηπ
Ο εκςσπχςήπ έυει καςαρκεσαρςεί με τακξύπ για ςέρρεοιπ κεταλέπ εκςύπχρηπ. Καθαοίρςε όλξσπ
ςξσπ τακξύπ, όπχπ πεοιγοάτεςαι ρςημ παοακάςχ διαδικαρία.
ΠΡΟΟΦΗ: Μημ εκςελείςε ασςήμ ςη διαδικαρία όςαμ ξ εκςσπχςήπ βοίρκεςαι ρε λειςξσογία
αμςιγοατήπ ή εκςύπχρηπ.
1.

Αμξίνςε ςξ μποξρςιμό κάλσμμα ςξσ εκςσπχςή.

2.

ςοέφςε ςξμ πξοςξκαλί μξυλό ποξπ ςα αοιρςεοά.
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3.

Σοαβήνςε ςξ κάλσμμα ςηπ τύριγγαπ ςσμπάμξσ ποξπ ςα κάςχ, έχπ όςξσ αρταλίρει ρςημ
αμξιυςή θέρη.

4.

Κάθε μία από ςιπ ςέρρεοιπ κεταλέπ εκςύπχρηπ διαθέςει ςξ δικό ςηπ εογαλείξ καθαοιρμξύ.
Σοαβήνςε αογά ποξπ ςα ένχ ςξ ρύρςημα καθαοιρμξύ τακώμ κεταλώμ εκςύπχρηπ, έχπ όςξσ
είμαι ξοαςέπ ξι ςοειπ κξσκκίδεπ.
ημείχρη: Σξ ρύρςημα καθαοιρμξύ τακώμ κεταλώμ εκςύπχρηπ δεμ απξρπάςαι από
ςξμ εκςσπχςή.

5.

ποώνςε αογά ςξ ρύρςημα καθαοιρμξύ τακώμ κεταλώμ εκςύπχρηπ ποξπ ςξ ερχςεοικό ςηπ
κεταλήπ εκςύπχρηπ, έχπ όςξσ ρςαμαςήρει.

6.
7.

Επαμαλάβεςε ςα βήμαςα 4 και 5 για κάθε κεταλή εκςύπχρηπ.
Κλείρςε ςξ κάλσμμα ςηπ τύριγγαπ ςσμπάμξσ.
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8.

ςοέφςε ςξμ πξοςξκαλί μξυλό ποξπ ςα δενιά για μα επιρςοέφει ρςη θέρη αρτάλιρηπ.

9.

Κλείρςε ςξ μποξρςιμό κάλσμμα ςξσ εκςσπχςή.
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Καθαοιρμόπ ςχμ κσλίμδοχμ ςοξτξδξρίαπ
Αμά ςακςά υοξμικά διαρςήμαςα ποέπει μα επιθεχοείςε ςξσπ κσλίμδοξσπ ςοξτξδξρίαπ ρε κάθε
ςξπξθεςημέμξ δίρκξ και μα ςξσπ καθαοίζεςε εάμ ταίμεςαι μα σπάουει ρκόμη υαοςιξύ ή άλλα
σπξλείμμαςα. Σσυόμ ακαθαορίεπ ρςξσπ κσλίμδοξσπ ςοξτξδξρίαπ μπξοεί μα ποξκαλέρξσμ εμπλξκέπ
υαοςιξύ ή μα μειώρξσμ ςημ πξιόςηςα εκςύπχρηπ.
1. Σοαβήνςε ςξ δίρκξ ποξπ ςα ένχ έχπ όςξσ ρςαμαςήρει.

2.

Γύοεςε ςξ δίρκξ ποξπ ςα επάμχ και ςοαβήνςε ςξμ για μα ςξμ αταιοέρεςε.

ημείχρη: Οι δίρκξι 4 και 5 ςξσ ςοξτξδόςη 2500 τύλλχμ δεμ μπξοξύμ μα αταιοεθξύμ.

3.

Εμςξπίρςε ςξσπ κσλίμδοξσπ ςοξτξδξρίαπ ρςξ δίρκξ.
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4.

ύοεςε ςξ κάλσμμα ςχμ κσλίμδοχμ ςοξτξδξρίαπ ποξπ ςξ μποξρςιμό μέοξπ ςξσ εκςσπχςή.

5.
6.

Πεοιρςοέφςε ςξμ κάθε κύλιμδοξ ςοξτξδξρίαπ έχπ όςξσ ταμεί ςξ άγκιρςοξ ςξσ κσλίμδοξσ.
Σοαβήνςε και αταιοέρςε ςξ άγκιρςοξ ςξσ κάθε κσλίμδοξσ ςοξτξδξρίαπ από ςημ ασλάκχρη
ςξσ άνξμα.

7.

ύοεςε ςξσπ κσλίμδοξσπ ςοξτξδξρίαπ ποξπ ςξ μποξρςιμό μέοξπ και αταιοέρςε ςξσπ έμαμ ςη
τξοά.

8.
9.

κξσπίρςε ςξσπ κσλίμδοξσπ με έμα καθαοό παμί πξσ δεμ ατήμει υμξύδι, μξςιρμέμξ με μεοό.
Εσθσγοαμμίρςε ςημ ξπή ρςξμ ποώςξ κύλιμδοξ ςοξτξδξρίαπ με ςξμ άνξμα.
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10. ύοεςε ςξμ κύλιμδοξ ςοξτξδξρίαπ καςά μήκξπ ςξσ άνξμα μέυοι ξι ποξενξυέπ μα
ποξραομξρςξύμ πλήοχπ μέρα ρςιπ σπξδξυέπ και ςξ άγκιρςοξ ςξσ κσλίμδοξσ μα
επαμαςξπξθεςηθεί μέρα ρςξ ασλάκι.

11. Σξπξθεςήρςε ςξ δεύςεοξ και ςξμ ςοίςξ κύλιμδοξ ςοξτξδξρίαπ με παοόμξια μέθξδξ.
12. ύοεςε ςξ κάλσμμα ςχμ κσλίμδοχμ ςοξτξδξρίαπ πίρχ ρςξμ εκςσπχςή.

13. Επαμειραγάγεςε ςξ δίρκξ ρε γχμία.

14. ύοεςε ςξ δίρκξ μέρα ρςξμ εκςσπχςή.
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15. Επαμαλάβεςε για όλξσπ ςξσπ εγκαςερςημέμξσπ δίρκξσπ.
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Σακςική ρσμςήοηρη
Ασςή η εμόςηςα πεοιλαμβάμει ςα ενήπ:



Αμςικαςάρςαρη καρεςώμ ρσοοαπςικξύ ................................................................................................................. 93
Άδειαρμα ςξσ πεοιέκςη σπξλειμμάςχμ διάςοηρηπ ........................................................................................... 99

Για πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςημ παοαγγελία αμαλχρίμχμ, αμαςοένςε ρςημ εμόςηςα Παοαγγελία
αμαλχρίμχμ ρςη ρελίδα 104.

Αμςικαςάρςαρη καρεςώμ ρσοοαπςικξύ
Όςαμ μια καρέςα ρσοοαπςικξύ είμαι άδεια, εμταμίζεςαι έμα μήμσμα ρςξμ πίμακα ελέγυξσ.

Αμςικαςάρςαρη ρσοοαπςικώμ ρςξ δημιξσογό τσλλαδίχμ ςξσ ποξηγμέμξσ
ςελικξύ επενεογαρςή
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ: Μημ εκςελείςε ασςήμ ςη διαδικαρία όςαμ ξ εκςσπχςήπ εκςσπώμει.
1.

Αμξίνςε ςξ πλαψμό κάλσμμα ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή.

2.

Αμ δεμ είμαι ξοαςέπ ξι καρέςεπ ρσοοαπςικξύ, κοαςήρςε καλά ςα καςακόοστα πάμελ αοιρςεοά
και δενιά ςξσ αμξίγμαςξπ, ρύοεςέ ςα ρςξ κέμςοξ.
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3.

Κοαςήρςε ςιπ γλχςςίδεπ ρςιπ δύξ πλεσοέπ ςηπ καρέςαπ ρσοοαπςικξύ και ςοαβήνςε ςημ καρέςα
ένχ από ςξμ ςελικό επενεογαρςή.

4.

Κοαςήρςε ςιπ γλχςςίδεπ ρςιπ δύξ πλεσοέπ ςηπ μέαπ καρέςαπ ρσοοαπςικξύ και ειραγάγεςέ ςημ
ρςημ αουική θέρη ρςξμ ςελικό επενεογαρςή.
ημείχρη: Αμ δσρκξλεύερςε μα ειραγάγεςε ςημ καρέςα, βεβαιχθείςε όςι ςα ρσοοαπςικά έυξσμ
ςξπξθεςηθεί ρχρςά ρε ασςήμ.

ημείχρη: Ο δημιξσογόπ τσλλαδίχμ υοηριμξπξιεί δύξ καρέςεπ ρσοοαπςικξύ. Η ρσοοατή
τσλλαδίχμ απαιςεί και ξι δύξ καρέςεπ ρσοοαπςικξύ μα πεοιέυξσμ ρσοοαπςικά.
5.
6.

Επαμαλάβεςε ςη διαδικαρία και για ςημ άλλη καρέςα ρσοοαπςικξύ.
Κλείρςε ςξ πλαψμό κάλσμμα ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή.

Αμςικαςάρςαρη ρσοοαπςικώμ ρςξ κύοιξ ρσοοαπςικό ςξσ επαγγελμαςικξύ
ςελικξύ επενεογαρςή
1.
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2.

Κοαςήρςε ςξ ρσγκοόςημα ρσοοαπςικξύ από ςξμ πξοςξκαλί μξυλό R1 και ρποώνςε ςξ ποξπ ςα
δενιά.

3.

Κοαςήρςε καλά ςημ καρέςα ρσοοαπςικξύ από ςημ πξοςξκαλί λαβή και ςοαβήνςε ςημ ρςαθεοά
ποξπ ςξ μέοξπ ραπ για μα ςημ αταιοέρεςε. Ελέγνςε ςξ ερχςεοικό ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή για
ςσυόμ ρσοοαπςικά πξσ έυξσμ απξμείμει και αταιοέρςε ςα.

4.

Πιέρςε και ςιπ δύξ πλεσοέπ ςξσ πακέςξσ ρσοοαπςικώμ (1) και αταιοέρςε ςξ από ςημ καρέςα (2).

5.

Ειραγάγεςε ςημ μποξρςιμή πλεσοά ςξσ μέξσ πακέςξσ ρσοοαπςικώμ ρςημ καρέςα ρσοοαπςικξύ
(1) και, ρςη ρσμέυεια, ρποώνςε ςημ πίρχ πλεσοά ρςημ καρέςα (2).
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6.

Κοαςήρςε καλά ςημ καρέςα ρσοοαπςικξύ από ςημ πξοςξκαλί λαβή και ειραγάγεςέ ςημ ρςξ
ρσγκοόςημα ρσοοαπςικξύ. ποώνςε ςημ έχπ όςξσ αρταλίρει.

7.

Κλείρςε ςημ μποξρςιμή θύοα ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή.

Αμςικαςάρςαρη ρσοοαπςικώμ ρςξ δημιξσογό τσλλαδίχμ ςξσ επαγγελμαςικξύ ςελικξύ
επενεογαρςή
1.

Αμξίνςε ςημ μποξρςιμή θύοα ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή.

2.

Εμώ πιέζεςε ςξσπ πξοςξκαλί μξυλξύπ R2 και R3 μαζί (1), ςοαβήνςε ςξ ρσγκοόςημα ρσοοαπςικξύ
εκςόπ ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή έχπ όςξσ ρςαμαςήρει (2).
ημείχρη: Σξ ρσγκοόςημα ρσοοαπςικξύ δεμ μπξοεί μα απξρπαρςεί από ςξμ ςελικό επενεογαρςή.

3.
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4.

Εμώ κοαςάςε ςιπ πξοςξκαλί λαβέπ ςηπ καρέςαπ ρσοοαπςικξύ, ρςοέφςε ςημ ποξπ ςημ
καςεύθσμρη πξσ εικξμίζεςαι.

5.

Αμσφώρςε και αταιοέρςε ςημ καρέςα ρσοοαπςικξύ από ςη μξμάδα ρσοοαπςικξύ.

6.

ποώνςε ςη μέα καρέςα ρσοοαπςικξύ ρςη μξμάδα ρσοοαπςικξύ έχπ όςξσ αρταλίρει.

7.
8.

Εάμ δεμ βοείςε μπλξκαοιρμέμα ρσοοαπςικά, επαμαλάβεςε ςα ποξηγξύμεμα βήμαςα για ςημ
άλλη καρέςα ρσοοαπςικξύ.
ποώνςε ςξ ρσγκοόςημα ρσοοαπςικξύ έχπ όςξσ αρταλίρει ρςημ αουική ςξσ θέρη.

9.

Κλείρςε ςημ μποξρςιμή θύοα ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή.
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Αμςικαςάρςαρη ρσοοαπςικώμ ρςξ κύοιξ ρσοοαπςικό ςξσ ποξηγμέμξσ
ςελικξύ επενεογαρςή
1.

Αμξίνςε ςημ μποξρςιμή θύοα ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή.

2.

Βάλςε ςξ υέοι ραπ ρςξ διαμέοιρμα ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή και ςοαβήνςε ςξ ρσοοαπςικό ποξπ
ςξ μέοξπ ραπ μέυοι μα ρςαμαςήρει.
ποώνςε ςξ ρσγκοόςημα ρσοοαπςικξύ ποξπ ςα δενιά, όπχπ ταίμεςαι ρςξ ρυήμα.

3.

4.

Κοαςήρςε καλά ςημ καρέςα ρσοοαπςικξύ από ςημ πξοςξκαλί λαβή και ςοαβήνςε ςημ ρςαθεοά
ποξπ ςξ μέοξπ ραπ για μα ςημ αταιοέρεςε. Ελέγνςε ςξ ερχςεοικό ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή για
ςσυόμ ρσοοαπςικά πξσ έυξσμ απξμείμει και αταιοέρςε ςα.

5.

Πιέρςε και ςιπ δύξ πλεσοέπ ςξσ πακέςξσ ρσοοαπςικώμ (1) και αταιοέρςε ςξ από ςημ καρέςα (2).
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6.

Ειραγάγεςε ςημ μποξρςιμή πλεσοά ςξσ μέξσ πακέςξσ ρσοοαπςικώμ ρςημ καρέςα ρσοοαπςικξύ
(1) και, ρςη ρσμέυεια, ρποώνςε ςημ πίρχ πλεσοά ρςημ καρέςα (2).

7.

Κοαςήρςε καλά ςημ καρέςα ρσοοαπςικξύ από ςημ πξοςξκαλί λαβή και ειραγάγεςέ ςημ ρςξ
ρσγκοόςημα ρσοοαπςικξύ. ποώνςε ςημ έχπ όςξσ αρταλίρει.

8.

Κλείρςε ςημ μποξρςιμή θύοα ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή.

Άδειαρμα ςξσ πεοιέκςη σπξλειμμάςχμ διάςοηρηπ
Όςαμ ξ πεοιέκςηπ σπξλειμμάςχμ διάςοηρηπ είμαι γεμάςξπ, εμταμίζεςαι έμα μήμσμα ρςξμ
πίμακα ελέγυξσ.

Άδειαρμα ςξσ πεοιέκςη σπξλειμμάςχμ διάςοηρηπ ςξσ επαγγελμαςικξύ
ςελικξύ επενεογαρςή
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ: Μημ εκςελείςε ασςήμ ςη διαδικαρία όςαμ ξ εκςσπχςήπ εκςσπώμει.
1.

Αμξίνςε ςημ μποξρςιμή θύοα ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή.
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2.

Σοαβήνςε ποξπ ςα ένχ ςξμ πεοιέκςη σπξλειμμάςχμ ρςξ ρημείξ R4.

3.

Αδειάρςε ςξμ πεοιέκςη.

4.

Σξπξθεςήρςε ςξμ πεοιέκςη μέρα ρςξμ ςελικό επενεογαρςή.

5.

Κλείρςε ςημ μποξρςιμή θύοα ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή.
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Άδειαρμα ςξσ πεοιέκςη σπξλειμμάςχμ διάςοηρηπ ςξσ ποξηγμέμξσ
ςελικξύ επενεογαρςή
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ: Μημ εκςελείςε ασςήμ ςη διαδικαρία όςαμ ξ εκςσπχςήπ εκςσπώμει.
1.

Αμσφώρςε ςξ επάμχ κάλσμμα ςηπ μξμάδαπ μεςατξοάπ ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή και αμξίνςε ςξ
μποξρςιμό κάλσμμα ςηπ μξμάδαπ μεςατξοάπ.

2.

Σοαβήνςε ποξπ ςα ένχ ςξμ πεοιέκςη σπξλειμμάςχμ διάςοηρηπ.

3.

Αδειάρςε ςξμ πεοιέκςη.
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4.

Σξπξθεςήρςε ςξμ πεοιέκςη μέρα ρςξμ ςελικό επενεογαρςή.

5.

Κλείρςε ςξ μποξρςιμό κάλσμμα ςηπ μξμάδαπ μεςατξοάπ ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή και, ρςη
ρσμέυεια, κλείρςε ςξ επάμχ κάλσμμα.
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ςξιυεία υοέχρηπ και υοήρηπ
Σα ρςξιυεία υοέχρηπ και υοήρηπ ςξσ εκςσπχςή εμταμίζξμςαι ρςημ ξθόμη ρςξιυείχμ Billing Meters
(Μεςοηςέπ υοέχρηπ). Οι μεςοήρειπ απξςσπώρεχμ πξσ εμταμίζξμςαι υοηριμξπξιξύμςαι για ςη
υοέχρη.
Για ςημ ποξβξλή ςχμ ρςξιυείχμ υοέχρηπ και υοήρηπ:
1. ςξμ πίμακα ελέγυξσ, παςήρςε ςξ πλήκςοξ Printer (Εκςσπχςήπ).
2. Για ςημ ποξβξλή ςξσ πλήθξσπ βαρικώμ απξςσπώρεχμ ρςημ καοςέλα Πληοξτξοίεπ, επιλένςε
Μεςοηςέπ υοέχρηπ.
 Έγυοχμεπ απξςσπώρειπ: σμξλικόπ αοιθμόπ ρελίδχμ πξσ εκςσπώμξμςαι με
καθξοιρμέμξ υοώμα.
 Αρποόμασοεπ απξςσπώρειπ: σμξλικόπ αοιθμόπ ρελίδχμ πξσ εκςσπώμξμςαι υχοίπ
καθξοιρμέμξ υοώμα.
 ύμξλξ απξςσπώρεχμ: σμξλικόπ αοιθμόπ έγυοχμχμ απξςσπώρεχμ ρσμ
αρποόμασοχμ απξςσπώρεχμ.
3. Για ποξβξλή ςξσ πλήθξσπ απξςσπώρεχμ για μεγάλξ υαοςί, μεςαβείςε ρςημ επόμεμη ξθόμη.
 Μεγάλεπ έγυοχμεπ απξςσπώρειπ: Αοιθμόπ μεγάλχμ ρελίδχμ πξσ εκςσπώμξμςαι με
καθξοιρμέμξ υοώμα.
 Μεγάλεπ αρποόμασοεπ απξςσπώρειπ: Αοιθμόπ μεγάλχμ ρελίδχμ πξσ εκςσπώμξμςαι
υχοίπ καθξοιρμέμξ υοώμα.
 ύμξλξ μεγάλχμ απξςσπώρεχμ: σμξλικόπ αοιθμόπ μεγάλχμ έγυοχμχμ απξςσπώρεχμ
ρσμ αρποόμασοχμ απξςσπώρεχμ.
ημείχρη: Μια ρελίδα είμαι μία όφη εμόπ τύλλξσ υαοςιξύ πξσ μπξοεί μα εκςσπχθεί ρςη μία ή και
ρςιπ δύξ όφειπ. Έμα τύλλξ πξσ εκςσπώμεςαι και ρςιπ δύξ όφειπ μεςοάει χπ δύξ απξςσπώρειπ.
4.
5.

Για ςημ ποξβξλή λεπςξμεοώμ ρςξιυείχμ υοήρηπ, επιλένςε Μεςοηςέπ υοήρηπ.
Επιλένςε έμα από ςα παοακάςχ:
 Η επιλξγή Εκςύπχρη επιςοέπει ςημ εκςύπχρη ςχμ ρελίδχμ Μεςοηςέπ Φοέχρηπ ή
Φοήρη αμαλχρίμχμ.
 Επιλξγή Επιρςοξτή για επιρςοξτή ρςημ ξθόμη Μεςοηςέπ υοέχρηπ.
 Επιλξγή Αουική για επιρςοξτή ρςημ κύοια ξθόμη.
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Παοαγγελία αμαλχρίμχμ
Ασςή η εμόςηςα πεοιλαμβάμει ςα ενήπ:
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Εμςξπιρμόπ ςξσ ρειοιακξύ αοιθμξύ
Για μα παοαγγείλεςε αμαλώριμα ή μα επικξιμχμήρεςε με ςη Xerox για βξήθεια, υοειάζερςε ςξ
ρειοιακό αοιθμό ςξσ εκςσπχςή. Ο ρειοιακόπ αοιθμόπ βοίρκεςαι ρςημ αοιρςεοή, μποξρςιμή πλεσοά
ςξσ εκςσπχςή, πίρχ από ςημ αοιρςεοή θύοα Α. Επίρηπ, μπξοείςε μα ποξβάλεςε ςξ ρειοιακό αοιθμό
ρςξμ πίμακα ελέγυξσ.
Για μα ποξβάλεςε ςξ ρειοιακό αοιθμό ρςξμ πίμακα ελέγυξσ:
1. ςξμ πίμακα ελέγυξσ, παςήρςε ςξ πλήκςοξ Printer (Εκςσπχςήπ).
2. ςημ καοςέλα Information (ςξιυεία), επιλένςε About This Printer (υεςικά με ασςόμ ςξμ
εκςσπχςή).
ςημ καοςέλα General (Γεμικά) παοξσριάζξμςαι ςξ μξμςέλξ, ξ ρειοιακόπ αοιθμόπ, η έκδξρη και η
ημεοξμημία εμεογξπξίηρηπ.

Αμαλώριμα
Σα αμαλώριμα είμαι σλικά ςξσ εκςσπχςή πξσ αδειάζξσμ καςά ςη λειςξσογία ςξσ. Σα αμαλώριμα
ασςξύ ςξσ εκςσπχςή είμαι ξι γμήριεπ καρέςεπ γοατίςη Xerox® ρε Κσαμό, Μαςζέμςα, Κίςοιμξ και
Μαύοξ.
ημείχρη: Κάθε αμαλώριμξ πεοιλαμβάμει ξδηγίεπ εγκαςάρςαρηπ.
ΠΡΟΟΦΗ: Η υοήρη γοατίςη διατξοεςικξύ από ςξ γμήριξ γοατίςη Xerox® εμδέυεςαι μα επηοεάρει
ςημ πξιόςηςα εκςύπχρηπ και ςημ ανιξπιρςία ςξσ εκςσπχςή. Είμαι ξ μόμξπ γοατίςηπ πξσ έυει
ρυεδιαρςεί και καςαρκεσαρςεί σπό ςξσπ ασρςηοξύπ ελέγυξσπ πξιόςηςαπ ςηπ Xerox® για υοήρη ειδικά
με ςξ ρσγκεκοιμέμξ εκςσπχςή.
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ςξιυεία ςακςικήπ ρσμςήοηρηπ
Σα ρςξιυεία ςακςικήπ ρσμςήοηρηπ είμαι εναοςήμαςα ςξσ εκςσπχςή πξσ έυξσμ ρσγκεκοιμέμη
διάοκεια ζχήπ και υοειάζξμςαι αμςικαςάρςαρη αμά ςακςά υοξμικά διαρςήμαςα. Σα αμςαλλακςικά
μπξοεί μα είμαι εναοςήμαςα ή κις. Σα ρςξιυεία ςακςικήπ ρσμςήοηρηπ μπξοξύμ ρσμήθχπ μα
αμςικαςαρςαθξύμ από ςξμ πελάςη.
ςα ρςξιυεία ςακςικήπ ρσμςήοηρηπ ασςξύ ςξσ εκςσπχςή ρσμπεοιλαμβάμξμςαι ςα παοακάςχ:
 Καρέςεπ εκςύπχρηπ (Κσαμό, Μαςζέμςα, Κίςοιμξ και Μαύοξ)
 ύρςημα καθαο. ιμάμςα
 Υίλςοξ αμαοοότηρηπ
 Πεοιέκςηπ σπξλειμμάςχμ
ημείχρη: Κάθε ρςξιυείξ ςακςικήπ ρσμςήοηρηπ πεοιλαμβάμει ξδηγίεπ εγκαςάρςαρηπ.

Μξμάδεπ αμςικαθιρςώμεμεπ από ςξμ πελάςη
Οι μξμάδεπ πξσ μπξοξύμ μα αμςικαςαρςαθξύμ από ςξμ πελάςη (CRU) είμαι εναοςήμαςα ςξσ
εκςσπχςή ςχμ ξπξίχμ η αμςικαςάρςαρη είμαι δσμαςή υχοίπ ςημ παοέμβαρη ςευμικήπ ενσπηοέςηρηπ.
Ασςά ςα εναοςήμαςα έυξσμ μεγαλύςεοη διάοκεια ζχήπ από ςα ρςξιυεία ςακςικήπ ρσμςήοηρηπ.
ςιπ αμςικαθιρςώμεμεπ από ςξμ πελάςη μξμάδεπ ασςξύ ςξσ εκςσπχςή ρσμπεοιλαμβάμξμςαι ξι
παοακάςχ:
 Υξύομξπ 110 V για ςξμ εκςσπχςή Έγυοχμξπ εκςσπχςήπ Phaser 7800
 Υξύομξπ 220 V για ςξμ εκςσπχςή Έγυοχμξπ εκςσπχςήπ Phaser 7800
 Κις κσλίμδοξσ ςοξτξδξρίαπ
 Κύλιμδοξπ μεςατξοάπ
ημείχρη: Κάθε μξμάδα αμςικαθιρςώμεμη από ςξμ πελάςη πεοιλαμβάμει ξδηγίεπ εγκαςάρςαρηπ.

Άλλα αμαλώριμα
Ατξοξύμ ρε ρςξιυεία ςα ξπξία απαιςξύμςαι ρςιπ επιλξγέπ κάπξιχμ διαμξοτώρεχμ ή ανερξσάο
εκςσπχςώμ, αλλά δεμ απαιςξύμςαι για καθημεοιμή υοήρη.
ςα άλλα αμαλώριμα ασςξύ ςξσ εκςσπχςή ρσμπεοιλαμβάμξμςαι ςα παοακάςχ:
 Αμςαλλακςικά ρσοοαπςικώμ για ςξμ ποξηγμέμξ ςελικό επενεογαρςή και ςξμ επαγγελμαςικό
ςελικό επενεογαρςή
 Καρέςα ρσοοαπςικξύ για ςξμ ποξηγμέμξ ςελικό επενεογαρςή και ςξμ επαγγελμαςικό
ςελικό επενεογαρςή
 Καρέςα ρσοοαπςικξύ για ςξ δημιξσογό τσλλαδίχμ ςξσ ποξηγμέμξσ ςελικξύ επενεογαρςή
 Καρέςα ρσοοαπςικξύ για ςξ δημιξσογό τσλλαδίχμ ςξσ επαγγελμαςικξύ ςελικξύ επενεογαρςή
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Πόςε μα παοαγγείλεςε αμαλώριμα
Όςαμ πληριάζει η ρςιγμή αμςικαςάρςαρηπ ςχμ αμαλχρίμχμ, εμταμίζεςαι έμα μήμσμα
ποξειδξπξίηρηπ ρςξμ πίμακα ελέγυξσ. Βεβαιχθείςε όςι έυεςε διαθέριμα ποξψόμςα ποξπ
αμςικαςάρςαρη. Είμαι ρημαμςικό μα παοαγγείλεςε ασςά ςα αμαλώριμα όςαμ ποχςξεμταμίζξμςαι ςα
μημύμαςα, ποξκειμέμξσ μα απξτεσυθξύμ ςσυόμ διακξπέπ ρςιπ εκςσπώρειπ ραπ. Όςαμ ποέπει μα
αμςικαςαρςαθξύμ ςα αμαλώριμα, εμταμίζεςαι έμα μήμσμα ρτάλμαςξπ ρςξμ πίμακα ελέγυξσ.
Παοαγγείλεςε αμαλώριμα από ςξμ ςξπικό μεςαπχληςή ραπ, ή επιρκετςείςε ςη διεύθσμρη
www.xerox.com/office/7800supplies.
ΠΡΟΟΦΗ: Δεμ ρσμιρςάςαι η υοήρη αμαλχρίμχμ πξσ δεμ καςαρκεσάζξμςαι από ςημ Xerox®. Η
εγγύηρη ςηπ Xerox®, η ρσμτχμία ςευμικήπ σπξρςήοινηπ και η Total Satisfaction Guarantee (Εγγύηρη
Ολικήπ Ικαμξπξίηρηπ) δεμ καλύπςξσμ ζημιέπ, δσρλειςξσογίεπ ή μείχρη ςηπ απόδξρηπ πξσ
ποξκαλείςαι από ςη υοήρη αμαλχρίμχμ πξσ δεμ είμαι ςηπ Xerox® ή από ςη υοήρη αμαλχρίμχμ
Xerox® πξσ δεμ ποξξοίζξμςαι για ασςόμ ςξμ εκςσπχςή. Η Total Satisfaction Guarantee (Εγγύηρη
Ολικήπ Ικαμξπξίηρηπ) διαςίθεςαι ρςιπ Ημχμέμεπ Πξλιςείεπ και ρςξμ Καμαδά. Η κάλσφη ένχ
από ασςέπ ςιπ πεοιξυέπ μπξοεί μα διατέοει. Επικξιμχμήρςε με ςξμ αμςιποόρχπξ ςηπ Xerox
για λεπςξμέοειεπ.

Ποξβξλή ςηπ καςάρςαρηπ αμαλώριμχμ ςξσ εκςσπχςή
Μπξοείςε μα ελέγνεςε ςημ καςάρςαρη ςχμ αμαλώριμχμ ςξσ εκςσπχςή ξπξιαδήπξςε ρςιγμή.
1. Για ςημ ποξβξλή βαρικώμ πληοξτξοιώμ ρυεςικά με ςιπ καρέςεπ γοατίςη, κάμςε έμα από
ςα παοακάςχ:
 ςξμ πίμακα ελέγυξσ, παςήρςε ςξ πλήκςοξ Εκςσπχςήπ και, ρςη ρσμέυεια, επιλένςε ςημ
καοςέλα Αμαλώριμα.
 Επιλένςε έμα από ςα εικξμίδια C, M, Y, K κάςχ δενιά ρςημ κύοια ξθόμη.
2. Για ςημ ποξβξλή λεπςξμεοειώμ ρυεςικά με μια ρσγκεκοιμέμη καρέςα, ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ
ςξσ αοιθμξύ εναοςήμαςξπ για εκ μέξσ παοαγγελία, επιλένςε C, M, Y ή K.
3. Επιλένςε Κλείριμξ για μα επιρςοέφεςε ρςημ καοςέλα Αμαλώριμα.
4. Για ςημ ποξβξλή πεοιρρόςεοχμ λεπςξμεοειώμ, επιλένςε Άλλα αμαλώριμα. Μεςακιμηθείςε ρςη
λίρςα και, ρςη ρσμέυεια, επιλένςε έμα από ςα παοακάςχ:
 Υξύομξπ
 ύρςημα καθαοιρμξύ ιμάμςα
 Κύλιμδοξπ μεςατξοάπ
 Πεοιέκςηπ σπξλειμμάςχμ
 Καρέςεπ εκςύπχρηπ
 Ιμάμςαπ μεςατξοάπ
 Υίλςοξ αμαοοότηρηπ
 Κύλιμδοξι ςοξτξδξρίαπ
 Καρέςα ρσοοαπςικξύ
5. Επιλένςε ςξ ποξπ ςα Πίρχ βελάκι για μα επιρςοέφεςε ρςημ ξθόμη Άλλα αμαλώριμα.
6. Για ςημ εκςύπχρη ςηπ ρελίδαπ Φοήρη αμαλχρίμχμ, επιλένςε ςξ εικξμίδιξ Εκςύπχρη και, ρςη
ρσμέυεια, επιλένςε Φοήρη αμαλχρίμχμ.
7. Επιλένςε Αουική ρελίδα για μα επιρςοέφεςε ρςημ κύοια ξθόμη.
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Αμακύκλχρη αμαλχρίμχμ
Για πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςα ποξγοάμμαςα αμακύκλχρηπ ςχμ αμαλχρίμχμ ςηπ Xerox®,
επιρκετςείςε ςη διεύθσμρη www.xerox.com/gwa.
Σα αμαλώριμα πεοιλαμβάμξσμ μια ποξπληοχμέμη εςικέςα επιρςοξτήπ. Φοηριμξπξιήρςε ςημ για μα
επιρςοέφεςε υοηριμξπξιημέμα εναοςήμαςα ρςα αουικά ςξσπ κξσςιά για αμακύκλχρη.

Έγυοχμξπ εκςσπχςήπ Phaser 7800
oδηγόπ υοήρηπ

107

σμςήοηρη

Μεςακίμηρη ςξσ εκςσπχςή






Για ςημ αμύφχρη ςξσ εκςσπχςή, απαιςξύμςαι πάμςα ςοία άςξμα.
Ποέπει πάμςα μα απεμεογξπξιείςε ςξμ εκςσπχςή και μα πεοιμέμεςε μα ςεομαςιρςεί η
λειςξσογία ςξσ.
Απξρσμδέρςε ςξ καλώδιξ ςοξτξδξρίαπ από ςξ πίρχ μέοξπ ςξσ εκςσπχςή.
Καςά ςημ αμύφχρη ςξσ εκςσπχςή, κοαςήρςε από ςιπ πεοιξυέπ πξσ εικξμίζξμςαι.
Κοαςήρςε ςξμ εκςσπχςή ρε επίπεδη θέρη για μα απξτύγεςε ςη διαοοξή γοατίςη.
ημείχρη: Όςαμ μεςακιμείςε ςξμ εκςσπχςή κάπξσ μακοιά, αταιοείςε ςιπ καρέςεπ εκςύπχρηπ και ςιπ
καρέςεπ γοατίςη για μα απξτεσυθεί ςσυόμ διαοοξή γοατίςη. σρκεσάζεςε ςξμ εκςσπχςή ρε κξσςί. Για
ςξ κις επαμαρσρκεσαρίαπ και ξδηγίεπ, επιρκετςείςε ςη διεύθσμρη www.xerox.com/office/7800support.
ΠΡΟΟΦΗ: Η ακαςάλληλη επαμαρσρκεσαρία ςξσ εκςσπχςή μπξοεί μα έυει χπ απξςέλερμα ςημ
ποόκληρη ζημιάπ ρε ασςόμ, η ξπξία δεμ καλύπςεςαι από ςημ Εγγύηρη, ςη σμτχμία Σευμικήπ
Τπξρςήοινηπ ή ςημ Total Satisfaction Guarantee (Εγγύηρη Ολικήπ Ικαμξπξίηρηπ) ςηπ Xerox®. Η
Εγγύηρη, η σμτχμία Σευμικήπ Τπξρςήοινηπ και η Total Satisfaction Guarantee (Εγγύηρη Ολικήπ
Ικαμξπξίηρηπ) ςηπ Xerox® δεμ καλύπςξσμ ςιπ ζημιέπ πξσ ποξκαλξύμςαι ρςξμ εκςσπχςή από
ακαςάλληλη μεςακίμηρη. Η Total Satisfaction Guarantee (Εγγύηρη Ολικήπ Ικαμξπξίηρηπ) ςηπ Xerox®
είμαι διαθέριμη ρςιπ Ημχμέμεπ Πξλιςείεπ και ςξμ Καμαδά. Η κάλσφη ένχ από ασςέπ ςιπ πεοιξυέπ
μπξοεί μα διατέοει. Επικξιμχμήρςε με ςξμ αμςιποόρχπξ ςηπ Xerox για λεπςξμέοειεπ.
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Αμςιμεςώπιρη ποξβλημάςχμ

Αμςιμεςώπιρη γεμικώμ ποξβλημάςχμ
Ασςή η εμόςηςα πεοιλαμβάμει ςα ενήπ:









Ο εκςσπχςήπ δεμ εμεογξπξιείςαι ............................................................................................................................ 110
Ο εκςσπχςήπ εκςελεί ρσυμά επαματξοά ή απεμεογξπξίηρη...................................................................... 111
Η εκςύπχρη καθσρςεοεί σπεοβξλικά ................................................................................................................... 111
Σξ έγγοατξ εκςσπώμεςαι από λάθξπ δίρκξ ....................................................................................................... 112
Σξ έγγοατξ δεμ εκςσπώμεςαι ................................................................................................................................... 112
Ο εκςσπχςήπ παοάγει αρσμήθιρςξσπ θξούβξσπ .............................................................................................. 113
Ποξβλήμαςα ασςόμαςηπ εκςύπχρηπ 2 όφεχμ .................................................................................................. 113
Η ημεοξμημία και η ώοα είμαι ερταλμέμεπ ........................................................................................................ 113

Ασςή η εμόςηςα πεοιλαμβάμει διαδικαρίεπ πξσ θα ραπ βξηθήρξσμ μα εμςξπίρεςε και μα επιλύρεςε
ποξβλήμαςα. Μπξοείςε μα επιλύρεςε ξοιρμέμα ποξβλήμαςα απλά με ςημ επαμεκκίμηρη ςξσ
εκςσπχςή.

Ο εκςσπχςήπ δεμ εμεογξπξιείςαι
Πιθαμέπ αιςίεπ

Λύρειπ

Δεμ είμαι εμεογξπξιημέμξπ έμαπ από ςξσπ
διακόπςεπ λειςξσογίαπ.

Απεμεογξπξιήρςε και ςξσπ δύξ διακόπςεπ λειςξσογίαπ. Ο Κύοιξπ
διακόπςηπ λειςξσογίαπ βοίρκεςαι πίρχ από ςημ μποξρςιμή θύοα
και ξ Δεσςεοεύχμ διακόπςηπ λειςξσογίαπ βοίρκεςαι ρςξ επάμχ
ςμήμα ςξσ εκςσπχςή. Πεοιμέμεςε δύξ λεπςά και, ρςη ρσμέυεια,
εμεογξπξιήρςε και ςξσπ δύξ διακόπςεπ. Για λεπςξμέοειεπ,
αμαςοένςε ρςημ εμόςηςα Εμεογξπξίηρη και Απεμεογξπξίηρη ςξσ
εκςσπχςή ρςη ρελίδα 32.

Σξ καλώδιξ ςοξτξδξρίαπ δεμ είμαι ρχρςά
ρσμδεδεμέμξ ρςημ ποίζα.

Απεμεογξπξιήρςε ςξ διακόπςη λειςξσογίαπ ςξσ εκςσπχςή και
ρσμδέρςε με αρτάλεια ςξ καλώδιξ ςοξτξδξρίαπ ρςημ ποίζα. Για
λεπςξμέοειεπ, αμαςοένςε ρςημ εμόςηςα Εμεογξπξίηρη και
Απεμεογξπξίηρη ςξσ εκςσπχςή ρςη ρελίδα 32.

Η ποίζα ρςημ ξπξία είμαι ρσμδεδεμέμξπ ξ
εκςσπχςήπ παοξσριάζει κάπξιξ ποόβλημα.

 σμδέρςε μια άλλη ηλεκςοική ρσρκεσή ρςημ ποίζα και δείςε αμ
λειςξσογεί ρχρςά.
 Δξκιμάρςε μια διατξοεςική ποίζα.

Ο εκςσπχςήπ είμαι ρσμδεδεμέμξπ ρε
μια ποίζα ςάρηπ ή ρσυμόςηςαπ πξσ
δεμ ρσμβαδίζει με ςιπ ποξδιαγοατέπ
ςξσ εκςσπχςή.

Φοηριμξπξιήρςε μια πηγή ιρυύξπ με ςιπ ποξδιαγοατέπ πξσ
αματέοξμςαι ρςημ εμόςηςα Ηλεκςοικέπ ποξδιαγοατέπ ρςη
ρελίδα 173.

ΠΡΟΟΦΗ: σμδέρςε ςξ ςοίκλχμξ καλώδιξ με ακίδα γείχρηπ απεσθείαπ ρε γειχμέμη ποίζα
εμαλλαρρόμεμξσ οεύμαςξπ.
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Ο εκςσπχςήπ εκςελεί ρσυμά επαματξοά ή απεμεογξπξίηρη
Πιθαμέπ αιςίεπ

Λύρειπ

Σξ καλώδιξ ςοξτξδξρίαπ δεμ είμαι ρχρςά
ρσμδεδεμέμξ ρςημ ποίζα.

Απεμεογξπξιήρςε ςξμ εκςσπχςή, επιβεβαιώρςε όςι ςξ καλώδιξ
ςοξτξδξρίαπ είμαι ρχρςά ρσμδεδεμέμξ ρςξμ εκςσπχςή και ςημ
ποίζα, ρςη ρσμέυεια εμεογξπξιήρςε ςξμ εκςσπχςή. Για
λεπςξμέοειεπ, αμαςοένςε ρςημ εμόςηςα Εμεογξπξίηρη και
Απεμεογξπξίηρη ςξσ εκςσπχςή ρςη ρελίδα 32.

Ο εκςσπχςήπ είμαι ρσμδεδεμέμξπ ρε έμα
ρύρςημα αδιάλειπςηπ παοξυήπ οεύμαςξπ
(UPS), ποξέκςαρη καλχδίξσ ή πξλύποιζξ.

Φοηριμξπξιήρςε μόμξ ποξέκςαρη καλχδίξσ καςάλληλη για ςξ
ηλεκςοικό οεύμα ςξσ εκςσπχςή.

Τπάουει ποόβλημα διαμόοτχρηπ δικςύξσ.

Απξρσμδέρςε ςξ καλώδιξ δικςύξσ. Αμ ςξ ποόβλημα επιλσθεί,
επικξιμχμήρςε με ςξ διαυειοιρςή δικςύξσ ραπ για
επαμαδιαμόοτχρη ςηπ εγκαςάρςαρηπ ςξσ δικςύξσ ραπ.

Έυει ποξκύφει κάπξιξ ρτάλμα ρςξ ρύρςημα. Επικξιμχμήρςε με ςξμ αμςιποόρχπξ ςηπ Xerox και αματέοεςε ςξμ
κχδικό και μήμσμα ρτάλμαςξπ. Ελέγνςε ςξ ιρςξοικό βλαβώμ ρςξμ
πίμακα ελέγυξσ. Για λεπςξμέοειεπ, αμαςοένςε ρςη εμόςηςα Ποξβξλή
μημσμάςχμ ρτάλμαςξπ ρςξμ πίμακα ελέγυξσ ρςη ρελίδα 158.

Η εκςύπχρη καθσρςεοεί σπεοβξλικά
Πιθαμέπ αιςίεπ

Λύρειπ

Ο εκςσπχςήπ είμαι οσθμιρμέμξπ ρε έμαμ
Η εκςύπχρη είμαι πιξ αογή ρε ξοιρμέμα είδη ειδικώμ μέρχμ
ςοόπξ λειςξσογίαπ πιξ αογήπ εκςύπχρηπ, π.υ. εκςύπχρηπ. Βεβαιχθείςε όςι ςξ είδξπ υαοςιξύ έυει οσθμιρςεί ρχρςά
για εκςύπχρη ρε βαού υαοςί ή διατάμειεπ.
ρςξ ποόγοαμμα ξδήγηρηπ και ρςξμ πίμακα ελέγυξσ ςξσ εκςσπχςή.
Ο εκςσπχςήπ βοίρκεςαι ρε ςοόπξ λειςξσογίαπ Πεοιμέμεςε. Η εκςύπχρη καθσρςεοεί μα αουίρει όςαμ ξ εκςσπχςήπ
ενξικξμόμηρηπ εμέογειαπ.
ενέουεςαι από ςξμ ςοόπξ λειςξσογίαπ ενξικξμόμηρηπ εμέογειαπ.
Μπξοεί μα σπάουει κάπξιξ ποόβλημα με
ςξμ ςοόπξ πξσ εγκαςαρςάθηκε ρςξ δίκςσξ
ξ εκςσπχςήπ.

Ποξρδιξοίρςε αμ έμαπ παοξυεςεσςήπ εκςύπχρηπ ή κάπξιξπ
σπξλξγιρςήπ πξσ κάμει κξιμή υοήρη ςξσ εκςσπχςή απξθηκεύει ρε
εμδιάμερη μμήμη όλεπ ςιπ εογαρίεπ εκςύπχρηπ και, ρςη ρσμέυεια,
ςιπ παοξυεςεύει ρςξμ εκςσπχςή. Η παοξυέςεσρη μπξοεί μα μειώρει
ςιπ ςαυύςηςεπ εκςύπχρηπ. Για μα ελέγνεςε ςημ ςαυύςηςα ςξσ
εκςσπχςή, εκςσπώρςε μεοικέπ ρελίδεπ πληοξτξοιώμ, όπχπ ςη
ρελίδα επίδεινηπ γοατείξσ. Εάμ η ρελίδα δεμ εκςσπχθεί ρςημ
ξμξμαρςική ςαυύςηςα ςξσ εκςσπχςή, μπξοεί μα σπάουει κάπξιξ
ποόβλημα με ςημ εγκαςάρςαρη ςξσ δικςύξσ ή ςξσ εκςσπχςή.

Η εογαρία είμαι ρύμθεςη.

Πεοιμέμεςε. Δεμ απαιςείςαι καμία εμέογεια.
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Σξ έγγοατξ εκςσπώμεςαι από λάθξπ δίρκξ
Πιθαμέπ αιςίεπ

Λύρειπ

Τπάουει αρσμτχμία επιλξγώμ δίρκξσ
αμάμερα ρςημ εταομξγή και ςξ ποόγοαμμα
ξδήγηρηπ εκςύπχρηπ.

1. Ελέγνςε ςξ δίρκξ πξσ είμαι επιλεγμέμξπ ρςξ ποόγοαμμα
ξδήγηρηπ εκςύπχρηπ.
2. Μεςαβείςε ρςη διαμόοτχρη ρελίδαπ ή ρςιπ οσθμίρειπ εκςσπχςή
ςηπ εταομξγήπ από ςημ ξπξία εκςσπώμεςε.
3. Ρσθμίρςε ςημ πηγή υαοςιξύ ώρςε μα ςαιοιάζει με ςξ δίρκξ πξσ
είμαι επιλεγμέμξπ ρςξ ποόγοαμμα ξδήγηρηπ εκςύπχρηπ ή
οσθμίρςε ςημ πηγή υαοςιξύ ρε Ασςόμαςη επιλξγή.
ημείχρη: Για μα επιλευθεί ξ δίρκξπ από ςξμ ξδηγό εκςύπχρηπ,
επιλένςε ςη ούθμιρη Εμεογξπξίηρη ασςόμαςηπ επιλξγήπ για ςξ
δίρκξ πξσ υοηριμξπξιείςαι χπ πηγή υαοςιξύ.

Σξ έγγοατξ δεμ εκςσπώμεςαι
Πιθαμέπ αιςίεπ

Λύρειπ

Έυει ςξπξθεςηθεί ςξ λάθξπ μέγεθξπ υαοςιξύ
ρςξμ επιλεγμέμξ δίρκξ.

Για μα ποξβάλεςε ρςημ ξθόμη ατήπ ςημ Καςάρςαρη εογαρίαπ μιαπ
απξςσυημέμηπ εκςύπχρηπ:
1. ςξμ πίμακα ελέγυξσ, επιλένςε ςξ πλήκςοξ Jobs (Εογαρίεπ).
2. Βοείςε ςημ απξςσυημέμη εογαρία εκςύπχρηπ ρςη λίρςα.
3. ημειώρςε ςημ καςάρςαρη ςηπ απξςσυημέμηπ εογαρίαπ
εκςύπχρηπ, όπχπ Δέρμεσρη: Αίςημα για πόοξσπ.
4. Για λεπςξμέοειεπ, επιλένςε ςημ εογαρία εκςύπχρηπ και, ρςη
ρσμέυεια, επιλένςε Λεπςξμέοειεπ εογαρίαπ.
5. ημειώρςε ςξμ αοιθμό δίρκξσ πξσ εμταμίζεςαι ρςξσπ πόοξσπ
και ςημ καςάρςαρη ςξσ επιλεγμέμξσ δίρκξσ.
6. Σξπξθεςήρςε ςξ ρχρςό μέγεθξπ υαοςιξύ ρςξ δίρκξ ή επιλένςε
κάπξιξμ άλλξ δίρκξ.

Σξ επιλεγμέμξ είδξπ ή υοώμα υαοςιξύ δεμ
είμαι διαθέριμξ.

Για μα ποξβάλεςε ρςημ ξθόμη ατήπ ςημ Καςάρςαρη εογαρίαπ μιαπ
απξςσυημέμηπ εκςύπχρηπ:
1. ςξμ πίμακα ελέγυξσ, επιλένςε ςξ πλήκςοξ Jobs (Εογαρίεπ).
2. Βοείςε ςημ απξςσυημέμη εογαρία εκςύπχρηπ ρςη λίρςα.
3. ημειώρςε ςημ καςάρςαρη ςηπ απξςσυημέμηπ εογαρίαπ
εκςύπχρηπ, όπχπ Δέρμεσρη: Αίςημα για πόοξσπ.
4. Για λεπςξμέοειεπ, επιλένςε ςημ εογαρία εκςύπχρηπ και, ρςη
ρσμέυεια, επιλένςε Λεπςξμέοειεπ εογαρίαπ.
5. ημειώρςε ςξμ αοιθμό δίρκξσ πξσ εμταμίζεςαι ρςξσπ πόοξσπ
και ςημ καςάρςαρη ςξσ επιλεγμέμξσ δίρκξσ.
6. Σξπξθεςήρςε ςξ ρχρςό είδξπ ή υοώμα υαοςιξύ ρςξ δίρκξ ή
επιλένςε κάπξιξμ άλλξ δίρκξ.

Τπάουει αρσμτχμία επιλξγώμ δίρκξσ
αμάμερα ρςημ εταομξγή και ςξ ποόγοαμμα
ξδήγηρηπ εκςύπχρηπ.

Για λεπςξμέοειεπ, αμαςοένςε ρςημ εμόςηςα Σξ έγγοατξ
εκςσπώμεςαι από λάθξπ δίρκξ ρςη ρελίδα 112.
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Ο εκςσπχςήπ παοάγει αρσμήθιρςξσπ θξούβξσπ
Πιθαμέπ αιςίεπ

Λύρειπ

Έμαπ από ςξσπ δίρκξσπ δεμ έυει
εγκαςαρςαθεί ρχρςά.

Αμξίνςε και κλείρςε ςξ δίρκξ από ςξμ ξπξίξ εκςσπώμεςε.

Τπάουει κάπξιξ αμςικείμεμξ ή σπξλείμμαςα
ρςξμ εκςσπχςή.

Απεμεογξπξιήρςε ςξμ εκςσπχςή και αταιοέρςε ςξ αμςικείμεμξ ή ςα
σπξλείμμαςα υαοςιξύ. Αμ δεμ μπξοείςε μα ςα αταιοέρεςε,
επικξιμχμήρςε με ςξμ ςξπικό αμςιποόρχπξ ςευμικήπ σπξρςήοινηπ
®
ςηπ Xerox .

Ποξβλήμαςα ασςόμαςηπ εκςύπχρηπ 2 όφεχμ
Πιθαμέπ αιςίεπ

Λύρειπ

Μη σπξρςηοιζόμεμξ ή λάθξπ υαοςί.

Βεβαιχθείςε όςι υοηριμξπξιείςε ςξ ρχρςό υαοςί. Για λεπςξμέοειεπ,
αμαςοένςε ρςημ εμόςηςα Τπξρςηοιζόμεμα είδη και βάοη υαοςιξύ για
ασςόμαςη εκςύπχρη διπλήπ όφηπ ρςη ρελίδα 47. Δεμ μπξοείςε μα
υοηριμξπξιήρεςε τακέλξσπ, εςικέςεπ, διατάμειεπ και υαοςιά πξσ είμαι
βαούςεοα από 220 g/m² για εκςύπχρη διπλήπ όφηπ.

Ερταλμέμη ούθμιρη.

 ςη λειςξσογία Ιδιόςηςεπ ςξσ ξδηγξύ εκςύπχρηπ, επιλένςε Εκςύπχρη
διπλήπ όφηπ ρςημ καοςέλα Φαοςί/Ένξδξπ.
 Ελέγνςε ςιπ οσθμίρειπ ρςξμ πίμακα ελέγυξσ. Επιλένςε Εκςσπχςήπ >
Εογαλεία > Ρύθμιρη > Ρσθμίρειπ ενόδξσ > Εκςύπχρη διπλήπ όφηπ.
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Η ημεοξμημία και η ώοα είμαι ερταλμέμεπ
Η ημεοξμημία και η ώοα οσθμίζξμςαι ασςόμαςα όςαμ ξ εκςσπχςήπ ρσμδεθεί ρε έμα δίκςσξ πξσ
διαθέςει διακξμιρςή Ποχςξκόλλξσ υοξμιρμξύ δικςύξσ (NTP). Σξ NTP υοηριμξπξιείςαι για ςξ
ρσγυοξμιρμό ςχμ ερχςεοικώμ οξλξγιώμ ςχμ σπξλξγιρςώμ μέρχ μιαπ ρύμδερηπ δικςύξσ, καςά ςημ
εκκίμηρη ρσρςήμαςξπ και κάθε ακόλξσθη πεοίξδξ 24 χοώμ. Ασςή η λειςξσογία διαρταλίζει όςι ςξ
ερχςεοικό οξλόι ςξσ εκςσπχςή παοαμέμει ρσγυοξμιρμέμξ με ςξ διακξμιρςή ΝΣΡ πξσ καθξοίραςε.
Πιθαμέπ αιςίεπ

Λύρειπ

Η ούθμιρη ημεοξμημίαπ και ώοαπ έυει ςεθεί ρε
Manual (NTP Disabled) [Μη ασςόμαςη
(Απεμεογξπξιημέμξ NTP)].

Αλλάνςε ςη ούθμιρη ςηπ λειςξσογίαπ Ημεοξμημία και Ώοα ρε
Ασςόμαςη εμεογξπξιώμςαπ ςξ NTP. Εμεογξπξιήρςε ςξ NTP μέρχ
ςξσ CentreWare Internet Services:
1. ςξμ σπξλξγιρςή ραπ, αμξίνςε ςξ ποόγοαμμα πεοιήγηρηπ
Web, πληκςοξλξγήρςε ςη διεύθσμρη ΙΡ ςξσ εκςσπχςή ρςξ
πεδίξ διεσθύμρεχμ και παςήρςε Ειραγχγή ή Επιρςοξτή.
ημείχρη: Εάμ δεμ γμχοίζεςε ςη διεύθσμρη ΙΡ ςξσ
εκςσπχςή, αμαςοένςε ρςημ εμόςηςα Εύοερη ςηπ
διεύθσμρηπ IP ςξσ εκςσπχςή ρςη ρελίδα 27.
2. Κάμςε κλικ ρςημ καοςέλα Properties (Ιδιόςηςεπ).
3. ςξ παοάθσοξ πεοιήγηρηπ, κάμςε κλικ ρςξ βελάκι πξσ
βοίρκεςαι ρςα αοιρςεοά ςηπ λειςξσογίαπ General Setup
(Γεμική ούθμιρη).
4. Από ςξ αμαπςσγμέμξ μεμξύ General Setup (Γεμική ούθμιρη),
επιλένςε Date and Time (Ημεοξμημία και Ώοα).
5. ςη ρελίδα Date and Time (Ημεοξμημία και Ώοα), κάμςε κλικ
ρςξ βελάκι πξσ βοίρκεςαι ρςα δενιά ςξσ πλαιρίξσ Date and
Time Setup (Ρύθμιρη ημεοξμημίαπ και ώοαπ).
6. Επιλένςε Automatic using NTP (Ασςόμαςα με ςξ NTP).
7. ςη λειςξσογία NTP Server Settings (Ρσθμίρειπ διακξμιρςή
NTP), ειραγάγεςε ςη διεύθσμρη ΙΡ ςξσ διακξμιρςή NTP.
8. Κάμςε κλικ ρςημ Εταομξγή.

Η ζώμη ώοαπ, ημεοξμημία ή ώοα
οσθμίρςηκε ερταλμέμα.
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Ρσθμίρςε ςη ζώμη ώοαπ, ςημ ημεοξμημία και ςημ ώοα με μη
ασςόμαςξ ςοόπξ:
1. ςξμ πίμακα ελέγυξσ, παςήρςε ςξ πλήκςοξ
Printer (Εκςσπχςήπ).
2. Επιλένςε ςημ καοςέλα Tools (Εογαλεία) και, ρςη ρσμέυεια,
επιλένςε Setup (Ρύθμιρη).
3. Επιλένςε Γεμικέπ οσθμίρειπ > Ημεοξμημία/Ώοα.
4. Αλλάνςε ςιπ πληοξτξοίεπ, όπχπ απαιςείςαι:
a. Επιλένςε Ζώμη ώοαπ, υοηριμξπξιήρςε ςξ ποξπ ςα Επάμχ
και ςξ ποξπ ςα Κάςχ βελάκι για μα επιλένεςε ςη
γεχγοατική πεοιξυή και ςη ζώμη ώοαπ και, ρςη ρσμέυεια,
επιλένςε ςξ πλήκςοξ OK.
b. Επιλένςε Ημεοξμημία, υοηριμξπξιήρςε ςξ ποξπ ςα
Αοιρςεοό και ςξ ποξπ ςα Δενιό βελάκι για μα επιλένεςε
ςξ έςξπ, ςξ μήμα και ςημ ημέοα και, ρςη ρσμέυεια,
επιλένςε ςξ πλήκςοξ OK.
c. Επιλένςε Ώοα και, ρςη ρσμέυεια, επιλένςε Ώοα ή Λεπςά.
Φοηριμξπξιήρςε ςξ πληκςοξλόγιξ για μα ειραγάγεςε ςξσπ
αοιθμξύπ, επιλένςε ΠΜ ή ΜΜ και, ρςη ρσμέυεια, επιλένςε
ςξ πλήκςοξ OK.

Αμςιμεςώπιρη ποξβλημάςχμ

Εμπλξκέπ
Ασςή η εμόςηςα πεοιλαμβάμει ςα ενήπ:
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Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρςξμ ποξηγμέμξ ςελικό επενεογαρςή ............................................................ 129
Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρςξμ επαγγελμαςικό ςελικό επενεογαρςή .................................................... 131
Ελαυιρςξπξίηρη εμπλξκώμ υαοςιξύ ...................................................................................................................... 140
Αμςιμεςώπιρη ποξβλημάςχμ με ςιπ εμπλξκέπ υαοςιξύ ................................................................................. 141
Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρσοοαπςικξύ ............................................................................................................ 144
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Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ υαοςιξύ
Ασςή η εμόςηςα πεοιλαμβάμει ςα ενήπ:
 Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρςξ δίρκξ 1 ................................................................................................................ 116
 Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρςξ δίρκξ 2 ................................................................................................................ 118
 Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρςξσπ δίρκξσπ 3–5 ςξσ ςοξτξδόςη 1500 τύλλχμ .................................... 120
 Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρςξσπ δίρκξσπ 3–4 ςξσ ςοξτξδόςη 2500 τύλλχμ .................................... 121






Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρςξ δίρκξ 5 ςξσ ςοξτξδόςη 2500 τύλλχμ .................................................. 122
Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρςημ αοιρςεοή θύοα Α .......................................................................................... 123
Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρςη μξμάδα εκςύπχρηπ διπλήπ όφηπ ρςημ αοιρςεοή θύοα B .............. 125
Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρςη μξμάδα εκςύπχρηπ διπλήπ όφηπ ρςιπ αοιρςεοέπ θύοεπ Α
και B ................................................................................................................................................................................... 126
Απξκαςάρςαρη εμπλξκήπ μεγέθξσπ ή είδξσπ υαοςιξύ ρςξ δίρκξ 1 ......................................................... 127
ΠΡΟΟΦΗ: Για ςημ απξτσγή ζημιώμ, πάμςα μα αταιοείςε ποξρεκςικά ςξ υαοςί πξσ έυει εμπλακεί,
υχοίπ μα ςξ ρκίζεςε. Ποξρπαθήρςε μα αταιοέρεςε ςξ υαοςί ακξλξσθώμςαπ ςημ καςεύθσμρη πξσ
κιμείςαι καμξμικά μέρα ρςξμ εκςσπχςή. Αμ μείμει ακόμη κι έμα μικοό κξμμάςι υαοςιξύ ρςξμ εκςσπχςή
μπξοεί μα ποξκαλέρει εμπλξκή. Μη υοηριμξπξιείςε ναμά υαοςί πξσ έυει εμπλακεί.
ημειώρειπ:



Οι ποάριμεπ λαβέπ και ξι ρταιοικέπ λαβέπ παοέυξσμ ποόρβαρη για ςημ
απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ.
Για ςημ απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ, παοακξλξσθήρςε ςξ βίμςεξ και ακξλξσθήρςε ςιπ
ξδηγίεπ πξσ εμταμίζξμςαι ρςξμ πίμακα ελέγυξσ.

Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρςξ δίρκξ 1
1.
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Αταιοέρςε ςσυόμ υαοςί από ςξ δίρκξ 1.
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2.

Αμ δεμ εμςξπίραςε υαοςί πξσ είυε εμπλακεί, ρποώνςε επάμχ ςξ μάμςαλξ ρςημ αοιρςεοή πλεσοά
ςξσ εκςσπχςή για μα αμξίνει η αοιρςεοή θύοα A.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ: Σα ερχςεοικά εναοςήμαςα ςξσ εκςσπχςή εμδέυεςαι μα καίμε. Ποξρένςε όςαμ
είμαι αμξιυςέπ ξι θύοεπ και ςα καλύμμαςα.
3.

Αταιοέρςε ςσυόμ σπξλειπόμεμξ υαοςί πξσ έυει μπλξκαοιρςεί ρςξ δίρκξ 1.

4.

Κλείρςε ςημ αοιρςεοή θύοα Α.

5.

Επαμαςξπξθεςήρςε ςξ υαοςί ρςξ δίρκξ.
ημείχρη: Μημ ςξπξθεςείςε υαοςί επάμχ από ςη γοαμμή μέγιρςηπ πλήοχρηπ. Η σπεοπλήοχρη
μπξοεί μα ποξκαλέρει εμπλξκέπ υαοςιξύ.
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Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρςξ δίρκξ 2
1.

Αμξίνςε ςημ αοιρςεοή θύοα Α.

2.

Αταιοέρςε ςξ υαοςί πξσ έυει εμπλακεί.

3.

Κλείρςε ςημ αοιρςεοή θύοα Α.

4.

Σοαβήνςε ςξ δίρκξ 2 ποξπ ςα ένχ έχπ όςξσ ρςαμαςήρει.
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5.

Αταιοέρςε ςσυόμ ςραλακχμέμξ υαοςί από ςξ δίρκξ.

6.

Βεβαιχθείςε όςι ςξ υαοςί είμαι ςξπξθεςημέμξ ρχρςά ρςξ δίρκξ και ξι ξδηγξί εταομόζξσμ καλά
ρςξ υαοςί.
ημείχρη: ε πεοίπςχρη μημύμαςξπ εμπλξκήπ μεγέθξσπ υαοςιξύ, αταιοέρςε ςξ υαοςί για μα μα
ποξραομόρεςε ςξσπ ξδηγξύπ ςξσ υαοςιξύ. Για λεπςξμέοειεπ, αμαςοένςε ρςημ εμόςηςα Ερταλμέμη
ςοξτξδξρία υαοςιξύ και εμπλξκέπ μεγέθξσπ υαοςιξύ ρςη ρελίδα 141.

7.

ποώνςε ςξ δίρκξ ςελείχπ πίρχ ρςξμ εκςσπχςή.
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Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρςξσπ δίρκξσπ 3–5 ςξσ ςοξτξδόςη 1500 τύλλχμ
1.

Αμξίνςε ςημ αοιρςεοή θύοα C.

2.

Αταιοέρςε ςξ υαοςί πξσ έυει εμπλακεί.

3.

Κλείρςε ςημ αοιρςεοή θύοα C.

4.

Σοαβήνςε ποξπ ςα ένχ ςξ δίρκξ πξσ ξοίζεςαι ρςξμ πίμακα ελέγυξσ.
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5.

Αταιοέρςε ςσυόμ ςραλακχμέμξ υαοςί από ςξ δίρκξ.

6.

Βεβαιχθείςε όςι ςξ υαοςί είμαι ςξπξθεςημέμξ ρχρςά ρςξ δίρκξ και ξι ξδηγξί εταομόζξσμ καλά
ρςξ υαοςί.
ημείχρη: ε πεοίπςχρη μημύμαςξπ εμπλξκήπ μεγέθξσπ υαοςιξύ, αταιοέρςε ςξ υαοςί για μα μα
ποξραομόρεςε ςξσπ ξδηγξύπ ςξσ υαοςιξύ. Για λεπςξμέοειεπ, αμαςοένςε ρςημ εμόςηςα Ερταλμέμη
ςοξτξδξρία υαοςιξύ και εμπλξκέπ μεγέθξσπ υαοςιξύ ρςη ρελίδα 141.

7.

ποώνςε ςξ δίρκξ ςελείχπ πίρχ ρςξμ εκςσπχςή.

Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρςξσπ δίρκξσπ 3–4 ςξσ ςοξτξδόςη 2500 τύλλχμ
Για λεπςξμέοειεπ ρυεςικά με ςημ απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρςξσπ δίρκξσπ 3–4, αμαςοένςε ρςημ
εμόςηςα Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρςξσπ δίρκξσπ 3–5 ςξσ ςοξτξδόςη 1500 τύλλχμ ρςη
ρελίδα 120.
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Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρςξ δίρκξ 5 ςξσ ςοξτξδόςη 2500 τύλλχμ
1.

Αμξίνςε ςημ αοιρςεοή θύοα C.

2.

Αταιοέρςε ςξ υαοςί πξσ έυει εμπλακεί.

3.

Κλείρςε ςημ αοιρςεοή θύοα C.

4.

Σοαβήνςε ςξ δίρκξ ποξπ ςα ένχ έχπ όςξσ ρςαμαςήρει.
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5.

Αταιοέρςε ςσυόμ υαοςί κάςχ από ςξ κάλσμμα μεςατξοάπ.

6.

Αταιοέρςε ςσυόμ ςραλακχμέμξ υαοςί από ςξ δίρκξ και ρυιρμέμξ υαοςί από ςη διαδοξμή
υαοςιξύ πάμχ από ςξ δίρκξ.

7.

ποώνςε ςξ δίρκξ ςελείχπ πίρχ ρςξμ εκςσπχςή.

Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρςημ αοιρςεοή θύοα Α
1.

Αμξίνςε ςημ αοιρςεοή θύοα Α.
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2.

Αταιοέρςε ςξ υαοςί πξσ έυει εμπλακεί.

3.

Αμξίνςε ςξ τξύομξ ςοαβώμςαπ ένχ ςημ ποάριμη λαβή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ: Η πεοιξυή γύοχ από ςξ τξύομξ μπξοεί μα καίει. Ποξρένςε για μα απξτύγεςε
ςοασμαςιρμξύπ.
4.

Αταιοέρςε ςξ υαοςί πξσ έυει εμπλακεί.

5.

Κλείρςε ςξ τξύομξ πιέζξμςαπ ςημ ποάριμη λαβή μέυοι ςέομα.
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ΠΡΟΟΦΗ: Για μα απξτύγεςε βλάβεπ ρςξμ εκςσπχςή, βεβαιχθείςε όςι ξ τξύομξπ έυει κλείρει ποιμ
ρσμευίρεςε.
6.

Κλείρςε ςημ αοιρςεοή θύοα Α.

Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρςη μξμάδα εκςύπχρηπ διπλήπ όφηπ ρςημ αοιρςεοή θύοα B
1.

Αμξίνςε ςξ δίρκξ 1.

2.

Αμξίνςε ςημ αοιρςεοή θύοα Β.

3.

Αταιοέρςε ςξ υαοςί πξσ έυει εμπλακεί.
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4.

Κλείρςε ςημ αοιρςεοή θύοα Β.

Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρςη μξμάδα εκςύπχρηπ διπλήπ όφηπ ρςιπ αοιρςεοέπ θύοεπ
Α και B
1.

Αμξίνςε ςημ αοιρςεοή θύοα Α.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ: Σα ερχςεοικά εναοςήμαςα ςξσ εκςσπχςή εμδέυεςαι μα καίμε. Ποξρένςε όςαμ
είμαι αμξιυςέπ ξι θύοεπ και ςα καλύμμαςα.

2.

Αταιοέρςε ςξ υαοςί πξσ έυει εμπλακεί.

3.

Κλείρςε ςημ αοιρςεοή θύοα Α.
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4.

Αμξίνςε ςημ αοιρςεοή θύοα Β.

5.

Αταιοέρςε ςξ υαοςί πξσ έυει εμπλακεί.

6.

Κλείρςε ςημ αοιρςεοή θύοα Β.

Απξκαςάρςαρη εμπλξκήπ μεγέθξσπ ή είδξσπ υαοςιξύ ρςξ δίρκξ 1
1.

Αταιοέρςε ςσυόμ υαοςί από ςξ δίρκξ 1.
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2.

Αμξίνςε ςημ αοιρςεοή θύοα Α.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ: Σα ερχςεοικά εναοςήμαςα ςξσ εκςσπχςή εμδέυεςαι μα καίμε. Ποξρένςε όςαμ
είμαι αμξιυςέπ ξι θύοεπ και ςα καλύμμαςα.

3.

Αταιοέρςε ςξ υαοςί πξσ έυει εμπλακεί.

4.

Κλείρςε ςημ αοιρςεοή θύοα Α.

5.

Επαμαςξπξθεςήρςε ςξ υαοςί ρςξ δίρκξ πξσ ξοίζεςαι ρςξμ πίμακα ελέγυξσ με ςξ καθξοιρμέμξ
μέγεθξπ και είδξπ υαοςιξύ.
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Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρςξμ ποξηγμέμξ ςελικό επενεογαρςή
Ασςή η εμόςηςα πεοιλαμβάμει ςα ενήπ:
 Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ κάςχ από ςξ επάμχ κάλσμμα ςξσ ποξηγξύμεμξσ
ςελικξύ επενεογαρςή ................................................................................................................................................... 129
 Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρςη μξμάδα μεςατξοάπ ςξσ ποξηγμέμξσ ςελικξύ επενεογαρςή ........ 130

Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ κάςχ από ςξ επάμχ κάλσμμα ςξσ ποξηγξύμεμξσ ςελικξύ
επενεογαρςή
1.

Σοαβήνςε ποξπ ςα πάμχ ςξ μξυλό ρςξ επάμχ κάλσμμα.

2.

Αμξίνςε ςξ επάμχ κάλσμμα, ρςοέτξμςάπ ςξ ποξπ ςα αοιρςεοά.

3.

Αταιοέρςε ςξ υαοςί πξσ έυει εμπλακεί.
ημείχρη: Αμ ςξ υαοςί είμαι ρκιρμέμξ, αταιοέρςε όλα ςα κξμμέμα κξμμάςια από ςξμ
ςελικό επενεογαρςή.

4.

Κλείρςε ςξ επάμχ κάλσμμα ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή.
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Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρςη μξμάδα μεςατξοάπ ςξσ ποξηγμέμξσ
ςελικξύ επενεογαρςή
1.

ηκώρςε ςη λαβή ςξσ κεμςοικξύ δίρκξσ εσθεία ποξπ ςα πάμχ για μα αμξίνεςε ςξ
κάλσμμα μεςατξοάπ.

2.

Αταιοέρςε ςξ υαοςί πξσ έυει εμπλακεί.
ημείχρη: Αμ ςξ υαοςί είμαι ρκιρμέμξ, αταιοέρςε όλα ςα κξμμέμα κξμμάςια από ςξμ
ςελικό επενεογαρςή.

3.

130

Κλείρςε ςξ κάλσμμα μεςατξοάπ.
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Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρςξμ επαγγελμαςικό ςελικό επενεογαρςή
Ασςή η εμόςηςα πεοιλαμβάμει ςα ενήπ:
 Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρςξμ κεμςοικό δίρκξ............................................................................................... 131
 Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρςη μξμάδα μεςατξοάπ ςξσ επαγγελμαςικξύ
ςελικξύ επενεογαρςή ................................................................................................................................................... 132
 Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρςξ ρημείξ 2a ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή ...................................................... 133
 Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρςξ ρημείξ 2b ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή ...................................................... 134




Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρςξ ρημείξ 3 ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή ......................................................... 135
Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρςξ ρημείξ 4a ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή ...................................................... 136
Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρςξ ρημείξ 4b ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή ...................................................... 137




Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρςξ ρημείξ 5 ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή ......................................................... 138
Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρςξ δίρκξ τσλλαδίχμ ............................................................................................ 139

Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρςξμ κεμςοικό δίρκξ
1.

Αμ ςξ υαοςί έυει εμπλακεί ρςημ ένξδξ ςξσ κεμςοικξύ δίρκξσ ενόδξσ, ςοαβήνςε ςξ υαοςί ποξπ ςημ
καςεύθσμρη πξσ ταίμεςαι.

2.

Αμξίνςε και, ρςη ρσμέυεια, κλείρςε ςξ κάλσμμα μεςατξοάπ ςελικξύ επενεογαρςή.
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Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρςη μξμάδα μεςατξοάπ ςξσ επαγγελμαςικξύ
ςελικξύ επενεογαρςή
1.

Αμξίνςε ςξ κάλσμμα μεςατξοάπ ςελικξύ επενεογαρςή.

2.

Αταιοέρςε ςξ υαοςί πξσ έυει εμπλακεί.

ημείχρη: Αμ ςξ υαοςί είμαι ρκιρμέμξ, αταιοέρςε όλα ςα κξμμέμα κξμμάςια από ςξμ
ςελικό επενεογαρςή.
Αμ ςξ υαοςί δεμ είμαι ξοαςό, πεοιρςοέφςε ςημ ποάριμη ρταιοική λαβή 1 ποξπ ςημ καςεύθσμρη
πξσ ταίμεςαι και ςοαβήνςε ένχ ποξρεκςικά ςξ υαοςί πξσ έυει εμπλακεί.

3.

132

Κλείρςε ςξ κάλσμμα μεςατξοάπ.
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Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρςξ ρημείξ 2a ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή
1.

Αμ ςξ υαοςί είμαι ξοαςό ρςημ ένξδξ ςξσ δίρκξσ ενόδξσ, αταιοέρςε ςξ υαοςί ςοαβώμςαπ ςξ ποξπ
ςημ καςεύθσμρη πξσ ταίμεςαι.

2.

Αμξίνςε ςημ μποξρςιμή θύοα ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή.

3.

Μεςακιμήρςε ςξμ ποάριμξ μξυλό 2a ποξπ ςα δενιά.

4.

Αταιοέρςε ςξ υαοςί πξσ έυει εμπλακεί.
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5.

Για μα απελεσθεοώρεςε ςσυόμ υαοςί πξσ δεμ μπξοείςε μα τςάρεςε ή αμ ρςξμ πίμακα ελέγυξσ
εμταμίζεςαι ςξ αμςίρςξιυξ μήμσμα, πεοιρςοέφςε ςημ ποάριμη ρταιοική λαβή 2c ποξπ ςημ
καςεύθσμρη πξσ ταίμεςαι.

6.

Αταιοέρςε ποξρεκςικά ςξ υαοςί.
ημείχρη: Αμ ςξ υαοςί είμαι ρκιρμέμξ, αταιοέρςε όλα ςα κξμμέμα κξμμάςια από ςξμ
ςελικό επενεογαρςή.

7.
8.

Πιέρςε ςξ μξυλό 2a ρςημ αουική ςξσ θέρη, έχπ όςξσ αρταλίρει ρςη θέρη ςξσ.
Κλείρςε ςημ μποξρςιμή θύοα ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή.

Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρςξ ρημείξ 2b ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή
1.

Αμξίνςε ςημ μποξρςιμή θύοα ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή.

2.

Μεςακιμήρςε ςξμ ποάριμξ μξυλό 2b ποξπ ςα δενιά.
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3.
4.

Αταιοέρςε ςξ υαοςί πξσ έυει εμπλακεί.
Για μα απελεσθεοώρεςε ςσυόμ υαοςί πξσ δεμ μπξοείςε μα τςάρεςε ή αμ ρςξμ πίμακα ελέγυξσ
εμταμίζεςαι ςξ αμςίρςξιυξ μήμσμα, πεοιρςοέφςε ςημ ποάριμη ρταιοική λαβή 2c ποξπ ςημ
καςεύθσμρη πξσ ταίμεςαι.

5.

Αταιοέρςε ποξρεκςικά ςξ υαοςί.
ημείχρη: Αμ ςξ υαοςί είμαι ρκιρμέμξ, αταιοέρςε όλα ςα κξμμέμα κξμμάςια από ςξμ ςελικό
επενεογαρςή.

6.
7.

Επαματέοεςε ςξ μξυλό 2b ρςημ αουική ςξσ θέρη.
Κλείρςε ςημ μποξρςιμή θύοα ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή.

Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρςξ ρημείξ 3 ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή
1.

Αμξίνςε ςημ μποξρςιμή θύοα ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή.

2.

Σοαβήνςε ποξπ ςα κάςχ ςξμ ποάριμξ μξυλό 3.
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3.

Αταιοέρςε ςξ υαοςί πξσ έυει εμπλακεί.
ημείχρη: Αμ ςξ υαοςί είμαι ρκιρμέμξ, αταιοέρςε όλα ςα κξμμέμα κξμμάςια από ςξμ
ςελικό επενεογαρςή.

4.
5.

Επαματέοεςε ςξ μξυλό 3 ρςημ αουική ςξσ θέρη.
Κλείρςε ςημ μποξρςιμή θύοα ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή.

Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρςξ ρημείξ 4a ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή
1.

Αμξίνςε ςημ μποξρςιμή θύοα ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή.

2.

Φοηριμξπξιώμςαπ ςημ ποάριμη λαβή, ςοαβήνςε ποξπ ςα ένχ ςη μξμάδα 4 μέυοι μα ρςαμαςήρει.

3.

ςοέφςε ςημ ποάριμη ρταιοική λαβή 4a ποξπ ςημ καςεύθσμρη πξσ ταίμεςαι, για μα
απελεσθεοώρεςε ςξ υαοςί πξσ έυει εμπλακεί.
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4.

Αταιοέρςε ποξρεκςικά ςξ υαοςί.
ημείχρη: Αμ ςξ υαοςί είμαι ρκιρμέμξ, αταιοέρςε όλα ςα κξμμέμα κξμμάςια από ςξμ
ςελικό επενεογαρςή.

5.
6.

Επαματέοεςε ςη μξμάδα 4 ρςημ αουική ςηπ θέρη.
Κλείρςε ςημ μποξρςιμή θύοα ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή.

Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρςξ ρημείξ 4b ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή
1.

Αμξίνςε ςημ μποξρςιμή θύοα ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή.

2.

Μεςακιμήρςε ςξμ ποάριμξ μξυλό 4b ποξπ ςα αοιρςεοά.

3.

Αμ ςξ υαοςί είμαι ξοαςό, αταιοέρςε ςξ υαοςί πξσ έυει εμπλακεί ςοαβώμςαπ ςξ ποξπ ςημ
καςεύθσμρη πξσ ταίμεςαι.

4.

Φοηριμξπξιώμςαπ ςημ ποάριμη λαβή, ςοαβήνςε ποξπ ςα ένχ ςη μξμάδα 4 μέυοι μα ρςαμαςήρει.
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5.

ςοέφςε ςημ ποάριμη ρταιοική λαβή 4a ποξπ ςημ καςεύθσμρη πξσ ταίμεςαι, για μα
απελεσθεοώρεςε ςξ υαοςί πξσ έυει εμπλακεί.

6.

Αταιοέρςε ποξρεκςικά ςξ υαοςί από ςημ επάμχ αοιρςεοή πλεσοά και ςξ ερχςεοικό ςηπ
μξμάδαπ.
ημείχρη: Αμ ςξ υαοςί είμαι ρκιρμέμξ, αταιοέρςε όλα ςα κξμμέμα κξμμάςια από ςξμ
ςελικό επενεογαρςή.

7.
8.
9.

Επαματέοεςε ςη μξμάδα 4 ρςημ αουική ςηπ θέρη.
Επαματέοεςε ςξ μξυλό 4b ρςημ αουική ςξσ θέρη.
Κλείρςε ςημ μποξρςιμή θύοα ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή.

Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρςξ ρημείξ 5 ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή
1.
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Αμξίνςε ςη θύοα ενόδξσ 5 ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή, αμαρηκώμξμςάπ ςημ ρςημ ποάριμη εςικέςα
5.
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2.

Για μα αταιοέρεςε ςξ υαοςί, ςοαβήνςε ςξ ποξπ ςημ καςεύθσμρη πξσ απεικξμίζεςαι.
ημείχρη: Αμ ςξ υαοςί είμαι ρκιρμέμξ, αταιοέρςε όλα ςα κξμμέμα κξμμάςια από ςξμ
ςελικό επενεογαρςή.

3.

Επαματέοεςε ςη θύοα ενόδξσ 5 ρςημ αουική ςηπ θέρη.

Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρςξ δίρκξ τσλλαδίχμ
1.

Αμξίνςε ςημ μποξρςιμή θύοα ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή.

2.

ςοέφςε ςημ ποάριμη ρταιοική λαβή 4a ποξπ ςημ καςεύθσμρη πξσ ταίμεςαι, για μα
απελεσθεοώρεςε ςξ υαοςί πξσ έυει εμπλακεί.

3.

Για μα αταιοέρεςε ςξ υαοςί, ςοαβήνςε ςξ ποξπ ςημ καςεύθσμρη πξσ απεικξμίζεςαι.
ημείχρη: Αμ ςξ υαοςί είμαι ρκιρμέμξ, αταιοέρςε όλα ςα κξμμέμα κξμμάςια από ςξμ
ςελικό επενεογαρςή.
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4.

Κλείρςε ςημ μποξρςιμή θύοα ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή.

Ελαυιρςξπξίηρη εμπλξκώμ υαοςιξύ
Ο εκςσπχςήπ είμαι ρυεδιαρμέμξπ μα λειςξσογεί με ελάυιρςεπ εμπλξκέπ υαοςιξύ, όςαμ
υοηριμξπξιείςαι υαοςί σπξρςηοιζόμεμξ από ςημ Xerox®. Σα άλλα είδη υαοςιξύ μπξοεί μα
ποξκαλέρξσμ εμπλξκέπ. Εάμ ςξ σπξρςηοιζόμεμξ υαοςί μπλξκάοει ρσυμά ρε μία πεοιξυή, καθαοίρςε
ασςήμ ςημ πεοιξυή ςηπ διαδοξμήπ υαοςιξύ.
Σα ακόλξσθα μπξοεί μα ποξκαλέρξσμ εμπλξκέπ υαοςιξύ:
 Επιλξγή ερταλμέμξσ είδξσπ υαοςιξύ ρςξ ποόγοαμμα ξδήγηρηπ εκςύπχρηπ.
 Φοήρη καςερςοαμμέμξσ υαοςιξύ.
 Φοήρη μη σπξρςηοιζόμεμξσ υαοςιξύ.
 Ερταλμέμη ςξπξθέςηρη υαοςιξύ.
 Τπεοπλήοχρη ςξσ δίρκξσ.
 Ερταλμέμη ούθμιρη ςχμ ξδηγώμ υαοςιξύ.
Μπξοείςε μα απξςοέφεςε ςιπ πεοιρρόςεοεπ εμπλξκέπ ακξλξσθώμςαπ μια ρειοά απλώμ καμόμχμ:
 Φοηριμξπξιείςε μόμξ σπξρςηοιζόμεμξ υαοςί. Για λεπςξμέοειεπ, αμαςοένςε ρςημ εμόςηςα
Τπξρςηοιζόμεμξ υαοςί ρςη ρελίδα 42.
 Ακξλξσθείςε ςιπ ςευμικέπ ρχρςξύ υειοιρμξύ και ςξπξθέςηρηπ υαοςιξύ.
 Πάμςα μα υοηριμξπξιείςε καθαοό υαοςί πξσ δεμ είμαι καςερςοαμμέμξ.
 Απξτεύγεςε ςξ υαοςί πξσ είμαι παοαμξοτχμέμξ, ρκιρμέμξ, σγοό, ςραλακχμέμξ ή διπλχμέμξ.
 Ξετσλλίζεςε ςξ υαοςί για μα νευχοίρεςε ςα τύλλα ποξςξύ ςξ ςξπξθεςήρεςε ρςξ δίρκξ.
 Παοαςηοείςε ςη γοαμμή μέγιρςηπ πλήοχρηπ ςξσ δίρκξσ υαοςιξύ: πξςέ μημ σπεοπληοώμεςε
ςξ δίρκξ.
 Ρσθμίζεςε ςξσπ ξδηγξύπ υαοςιξύ ρε όλξσπ ςξσπ δίρκξσπ μεςά ςημ ςξπξθέςηρη ςξσ υαοςιξύ.
Έμαπ ξδηγόπ πξσ δεμ έυει οσθμιρςεί ρχρςά μπξοεί μα ποξκαλέρει κακή πξιόςηςα εκςύπχρηπ,
ερταλμέμη ςοξτξδξρία, λξνέπ εκςσπώρειπ και ζημιά ρςξμ εκςσπχςή.
 Ατξύ ςξπξθεςήρεςε υαοςί ρςξσπ δίρκξσπ, επιλένςε ςξ ρχρςό είδξπ και μέγεθξπ υαοςιξύ ρςξμ
πίμακα ελέγυξσ.
 Όςαμ εκςσπώμεςε, επιλένεςε ςξ ρχρςό είδξπ και μέγεθξπ υαοςιξύ ρςξ ποόγοαμμα
ξδήγηρηπ εκςύπχρηπ.
 Απξθηκεύεςε ςξ υαοςί ρε έμαμ ρςεγμό υώοξ.
 Φοηριμξπξιείςε μόμξ υαοςί και διατάμειεπ ςηπ Xerox® πξσ έυξσμ ρυεδιαρςεί για ςξμ εκςσπχςή.
Απξτεύγεςε ςα ενήπ:
 Φαοςί με επίρςοχρη πξλσερςέοα πξσ έυει ρυεδιαρςεί ειδικά για εκςσπχςέπ φεκαρμξύ.
 Φαοςί πξσ είμαι διπλχμέμξ, ςραλακχμέμξ ή σπεοβξλικά παοαμξοτχμέμξ.
 Σασςόυοξμη ςξπξθέςηρη πεοιρρόςεοχμ από έμαμ ςύπχμ, ειδώμ ή βαοώμ υαοςιξύ ρε έμαμ
δίρκξ.
 Τπεοπλήοχρη ςχμ δίρκχμ.
 Να επιςοέπεςε σπεοπλήοχρη ςξσ δίρκξσ ενόδξσ.
Για μια λεπςξμεοή λίρςα σπξρςηοιζόμεμχμ υαοςιώμ, μεςαβείςε ρςη διεύθσμρη
www.xerox.com/paper.
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Αμςιμεςώπιρη ποξβλημάςχμ με ςιπ εμπλξκέπ υαοςιξύ
Ασςή η εμόςηςα πεοιλαμβάμει ςα ενήπ:
 Ειρέουξμςαι ςασςόυοξμα πξλλαπλά τύλλα........................................................................................................ 141
 Ερταλμέμη ςοξτξδξρία υαοςιξύ και εμπλξκέπ μεγέθξσπ υαοςιξύ ........................................................... 141
 Ερταλμέμεπ ςοξτξδξρίεπ εςικεςώμ και τακέλχμ ............................................................................................ 142
 Σξ μήμσμα για ςημ εμπλξκή υαοςιξύ παοαμέμει .............................................................................................. 143


Εμπλξκέπ καςά ςημ ασςόμαςη εκςύπχρη διπλήπ όφηπ ................................................................................. 143

Ειρέουξμςαι ςασςόυοξμα πξλλαπλά τύλλα
Πιθαμέπ αιςίεπ

Λύρειπ

Ο δίρκξπ υαοςιξύ είμαι σπεοτξοςχμέμξπ.

Αταιοέρςε μεοικά από ςα υαοςιά. Μημ ςξπξθεςείςε υαοςί επάμχ
από ςη γοαμμή μέγιρςηπ πλήοχρηπ.

Οι άκοεπ ςξσ υαοςιξύ δεμ είμαι
εσθσγοαμμιρμέμεπ.

Αταιοέρςε ςξ υαοςί, εσθσγοαμμίρςε ςιπ άκοεπ και, ρςη ρσμέυεια,
επαμαςξπξθεςήρςε ςξ.

Σξ υαοςί είμαι σγοό λόγχ σγοαρίαπ.

Αταιοέρςε ςξ υαοςί από ςξ δίρκξ και αμςικαςαρςήρςε ςξ με μέξ
ρςεγμό υαοςί.

Τπεοβξλικόπ ρςαςικόπ ηλεκςοιρμόπ.

 Δξκιμάρςε μια καιμξύοια δερμίδα υαοςιξύ.
 Μημ νετσλλίζεςε ςιπ διατάμειεπ ποξςξύ ςιπ ςξπξθεςήρεςε
ρςξ δίρκξ.

Οι κύλιμδοξι ςοξτξδξρίαπ είμαι τθαομέμξι.

Αμςικαςαρςήρςε ςξσ κσλίμδοξσπ ςοξτξδξρίαπ. Για λεπςξμέοειεπ,
αμαςοένςε ρςημ εμόςηςα Μξμάδεπ αμςικαθιρςώμεμεπ από ςξμ
πελάςη ρςη ρελίδα 105.

Φοήρη μη σπξρςηοιζόμεμξσ υαοςιξύ.

Φοηριμξπξιείςε μόμξ υαοςί εγκεκοιμέμξ από ςημ Xerox . Για
λεπςξμέοειεπ, αμαςοένςε ρςημ εμόςηςα Τπξρςηοιζόμεμξ υαοςί ρςη
ρελίδα 42.

Η σγοαρία είμαι πξλύ σφηλή για
επιρςοχμέμξ υαοςί.

Σοξτξδξςήρςε ςξ υαοςί έμα τύλλξ ςη τξοά.

®
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Ερταλμέμη ςοξτξδξρία υαοςιξύ και εμπλξκέπ μεγέθξσπ υαοςιξύ
Πιθαμέπ αιςίεπ

Λύρειπ

Σξ υαοςί δεμ έυει ςξπξθεςηθεί ρχρςά
ρςξ δίρκξ.

 Αταιοέρςε ςξ υαοςί πξσ έυει ςοξτξδξςηθεί ερταλμέμα και
επαμαςξπξθεςήρςε ςξ ρχρςά ρςξ δίρκξ.
 Ρσθμίρςε ςξσπ ξδηγξύπ υαοςιξύ ρςξ δίρκξ, έςρι ώρςε μα
αμςαπξκοίμξμςαι ρςξ μέγεθξπ ςξσ υαοςιξύ.

Ο δίρκξπ υαοςιξύ είμαι σπεοτξοςχμέμξπ.

Αταιοέρςε μεοικά από ςα υαοςιά. Μημ ςξπξθεςείςε υαοςί επάμχ
από ςη γοαμμή μέγιρςηπ πλήοχρηπ.

Οι ξδηγξί υαοςιξύ δεμ έυξσμ οσθμιρςεί
ρχρςά ρςξ μέγεθξπ ςξσ υαοςιξύ.

1. Αταιοέρςε ςξ υαοςί.
2. Ρσθμίρςε ςξσπ ξδηγξύπ υαοςιξύ ρςξ δίρκξ, έςρι ώρςε μα
αμςαπξκοίμξμςαι ρςξ μέγεθξπ ςξσ υαοςιξύ.
3. Αμςικαςαρςήρςε ςξ υαοςί.

Οι κύλιμδοξι ςοξτξδξρίαπ είμαι τθαομέμξι.

Αμςικαςαρςήρςε ςξσ κσλίμδοξσπ ςοξτξδξρίαπ. Για λεπςξμέοειεπ,
αμαςοένςε ρςημ εμόςηςα Μξμάδεπ αμςικαθιρςώμεμεπ από ςξμ
πελάςη ρςη ρελίδα 105.

Ο δίρκξπ πεοιέυει παοαμξοτχμέμξ ή
ςραλακχμέμξ υαοςί.

Αταιοέρςε, ιριώρςε και επαμαςξπξθεςήρςε ςξ υαοςί. Αμ
ενακξλξσθεί μα ςοξτξδξςείςαι ερταλμέμα, μη υοηριμξπξιείςε ςξ
ρσγκεκοιμέμξ υαοςί.

Σξ υαοςί είμαι σγοό λόγχ σγοαρίαπ.

Αταιοέρςε ςξ σγοό υαοςί και αμςικαςαρςήρςε ςξ με μέξ
ρςεγμό υαοςί.

Φοηριμξπξιήρςε υαοςί ρχρςξύ μεγέθξσπ,
πάυξσπ και είδξσπ.

Φοηριμξπξιείςε μόμξ υαοςί εγκεκοιμέμξ από ςημ Xerox . Για
λεπςξμέοειεπ, αμαςοένςε ρςημ εμόςηςα Τπξρςηοιζόμεμξ υαοςί ρςη
ρελίδα 42.

®

Ερταλμέμεπ ςοξτξδξρίεπ εςικεςώμ και τακέλχμ
Πιθαμέπ αιςίεπ

Λύρειπ

Σξ τύλλξ εςικεςώμ είμαι ρςοαμμέμξ ποξπ ςη
λάθξπ πλεσοά ρςξ δίρκξ.

Σξπξθεςήρςε ςα τύλλα εςικεςώμ ρύμτχμα με ςιπ ξδηγίεπ από
ςξμ καςαρκεσαρςή.
 Σξπξθεςήρςε ςιπ εςικέςεπ με ςημ όφη ποξπ ςα κάςχ ρςξ δίρκξ 1.
 Σξπξθεςήρςε ςιπ εςικέςεπ με ςημ όφη ποξπ ςα επάμχ ρςξ
δίρκξ 2.

Σξπξθεςήθηκαμ ερταλμέμα τάκελξι
ρςξ δίρκξ 1.

 Σξπξθεςήρςε ςξσπ τάκελξσπ ρςξ δίρκξ 1 με ςα πςεούγια
κλειρςά, ςημ όφη πςεοσγίχμ ποξπ ςα επάμχ και ςη μεγάλη
πλεσοά μα ειρέουεςαι ποώςη ρςξμ εκςσπχςή.
 Σξπξθεςήρςε τακέλξσπ C4 και ειδικξύ μεγέθξσπ με μήκξπ
μεγαλύςεοξ ςχμ 320 υλρς. (12,6 ίμςρεπ) με ςημ όφη εκςύπχρηπ
ποξπ ςα κάςχ, ςα πςεούγια κλειρςά, ςημ όφη πςεοσγίχμ ποξπ ςα
επάμχ και μα ειρέουεςαι ποώςη ρςξμ εκςσπχςή.

Οι τάκελξι έυξσμ ςξπξθεςηθεί ρςξ
λάθξπ δίρκξ.

Φοηριμξπξιείςε πάμςα ςξ δίρκξ 1 για ςημ εκςύπχρη τακέλχμ.

Οι κύλιμδοξι ςοξτξδξρίαπ είμαι τθαομέμξι.

Αμςικαςαρςήρςε ςξσ κσλίμδοξσπ ςοξτξδξρίαπ. Για λεπςξμέοειεπ,
αμαςοένςε ρςημ εμόςηςα Μξμάδεπ αμςικαθιρςώμεμεπ από ςξμ
πελάςη ρςη ρελίδα 105.
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Σξ μήμσμα για ςημ εμπλξκή υαοςιξύ παοαμέμει
Πιθαμέπ αιςίεπ

Λύρειπ

Κάπξια υαοςιά παοαμέμξσμ κξλλημέμα
ρςξμ εκςσπχςή.

Ελέγνςε ναμά ςη διαδοξμή ςχμ μέρχμ εκςύπχρηπ και βεβαιχθείςε
όςι έυεςε αταιοέρει όλξ ςξ υαοςί πξσ έυει εμπλακεί.

Μία από ςιπ θύοεπ ςξσ εκςσπχςή
είμαι αμξιυςή.

Ελέγνςε ςιπ θύοεπ ςξσ εκςσπχςή. Κλείρςε ξπξιαδήπξςε θύοα
παοαμέμει αμξιυςή.

ημείχρη: Ελέγνςε για και αταιοέρςε ρυιρμέμα κξμμάςια υαοςιξύ από ςη διαδοξμή υαοςιξύ.

Εμπλξκέπ καςά ςημ ασςόμαςη εκςύπχρη διπλήπ όφηπ
Πιθαμέπ αιςίεπ

Λύρειπ

Φοηριμξπξιήρςε υαοςί ρχρςξύ μεγέθξσπ,
πάυξσπ και είδξσπ.

 Φοηριμξπξιήρςε υαοςί ρχρςξύ μεγέθξσπ, πάυξσπ και είδξσπ. Για
λεπςξμέοειεπ, αμαςοένςε ρςημ εμόςηςα Τπξρςηοιζόμεμα είδη και
βάοη υαοςιξύ για ασςόμαςη εκςύπχρη διπλήπ όφηπ ρςη
ρελίδα 47.
 Μημ υοηριμξπξιείςε διατάμειεπ, τακέλξσπ, εςικέςεπ,
υοηριμξπξιημέμξ υαοςί ή υαοςί πξσ είμαι βαούςεοξ από
220 g/m² για ασςόμαςη εκςύπχρη διπλήπ όφηπ.

Σξ υαοςί έυει ςξπξθεςηθεί ρςξ λάθξπ δίρκξ.

Σξ υαοςί ποέπει μα ςξπξθεςηθεί ρςξ ρχρςό δίρκξ. Για
λεπςξμέοειεπ, αμαςοένςε ρςημ εμόςηςα Τπξρςηοιζόμεμξ υαοςί ρςη
ρελίδα 42.

Σξπξθεςήθηκαμ διατξοεςικά υαοςιά
ρςξ δίρκξ.

Σξπξθεςήρςε μόμξ έμα είδξπ και μέγεθξπ υαοςιξύ ρςξ δίρκξ.
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Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρσοοαπςικξύ
Ασςή η εμόςηςα πεοιλαμβάμει ςα ενήπ:
 Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρςξ κύοιξ ρσοοαπςικό ςξσ επαγγελμαςικξύ ςελικξύ
επενεογαρςή .................................................................................................................................................................... 144
 Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρςξ ρσοοαπςικό τσλλαδίχμ ρςξμ επαγγελμαςικό
ςελικό επενεογαρςή ...................................................................................................................................................... 146
 Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρσοοατήπ ρςξμ ποξηγμέμξ ςελικό επενεογαρςή ...................................... 148
 Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρσοοατήπ τσλλαδίχμ ρςξμ ποξηγμέμξ ςελικό επενεογαρςή............... 150

Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρςξ κύοιξ ρσοοαπςικό ςξσ επαγγελμαςικξύ
ςελικξύ επενεογαρςή
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ: Μημ εκςελείςε ασςήμ ςη διαδικαρία όςαμ ξ εκςσπχςήπ εκςσπώμει.
1.

Αμξίνςε ςημ μποξρςιμή θύοα ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή.

2.

Κοαςήρςε ςξ ρσγκοόςημα ρσοοαπςικξύ από ςξμ πξοςξκαλί μξυλό R1 και ρποώνςε ςξ ποξπ ςα
δενιά.

3.

Κοαςήρςε καλά ςημ καρέςα ρσοοαπςικξύ από ςημ πξοςξκαλί λαβή και ςοαβήνςε ςημ ρςαθεοά
ποξπ ςξ μέοξπ ραπ για μα ςημ αταιοέρεςε. Ελέγνςε ςξ ερχςεοικό ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή για
ςσυόμ ρσοοαπςικά πξσ έυξσμ απξμείμει και αταιοέρςε ςα.
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4.

Σοαβήνςε ςξ ρσρτιγκςήοα καρέςαπ ρσοοαπςικξύ ρςαθεοά ποξπ ςημ καςεύθσμρη πξσ
απεικξμίζεςαι για μα ςξμ αμξίνεςε.

5.

Αταιοέρςε ςα ρσοοαπςικά πξσ έυξσμ εμπλακεί ςοαβώμςαπ ςα ποξπ ςημ καςεύθσμρη πξσ
ταίμεςαι.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ: Οι άκοεπ ςχμ ρσοοαπςικώμ πξσ έυξσμ εμπλακεί είμαι μσςεοέπ. Αταιοέρςε ςα
ρσοοαπςικά πξσ έυξσμ εμπλακεί ποξρεκςικά.

6.

ποώνςε ςξ ρσρτιγκςήοα ποξπ ςημ καςεύθσμρη πξσ ταίμεςαι μέυοι μα αρταλίρει ρςη θέρη ςξσ.

7.

Κοαςήρςε καλά ςημ καρέςα ρσοοαπςικξύ από ςημ πξοςξκαλί λαβή και ειραγάγεςέ ςημ ρςξ
ρσγκοόςημα ρσοοαπςικξύ. ποώνςε ςημ έχπ όςξσ αρταλίρει.

8.

Κλείρςε ςημ μποξρςιμή θύοα ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή.
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Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρςξ ρσοοαπςικό τσλλαδίχμ ρςξμ επαγγελμαςικό
ςελικό επενεογαρςή
Σξ ρσοοαπςικό ρςξ δημιξσογό τσλλαδίχμ υοηριμξπξιεί δύξ καρέςεπ ρσοοαπςικξύ με ςιπ εμδείνειπ
R2 και R3. Η ρσοοατή τσλλαδίχμ απαιςεί μα μημ σπάουει εμπλξκή ρσοοαπςικώμ και ρςιπ δύξ
καρέςεπ ρσοοαπςικξύ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ: Μημ εκςελείςε ασςήμ ςη διαδικαρία όςαμ ξ εκςσπχςήπ εκςσπώμει.
1.

Αμξίνςε ςημ μποξρςιμή θύοα ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή.

2.

Εμώ πιέζεςε ςξσπ πξοςξκαλί μξυλξύπ R2 και R3 μαζί (1), ςοαβήνςε ςξ ρσγκοόςημα ρσοοαπςικξύ
εκςόπ ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή έχπ όςξσ ρςαμαςήρει (2).
ημείχρη: Σξ ρσγκοόςημα ρσοοαπςικξύ δεμ μπξοεί μα απξρπαρςεί από ςξμ ςελικό επενεογαρςή.

3.

146

Κοαςήρςε καλά ςιπ πξοςξκαλί γλχρρίδεπ ρςιπ δύξ πλεσοέπ ςηπ καρέςαπ ρσοοαπςικξύ.
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4.

Εμώ κοαςάςε ςιπ πξοςξκαλί λαβέπ ςηπ καρέςαπ ρσοοαπςικξύ, ρςοέφςε ςημ ποξπ ςημ
καςεύθσμρη πξσ εικξμίζεςαι.

5.

Αμσφώρςε και αταιοέρςε ςημ καρέςα ρσοοαπςικξύ από ςη μξμάδα ρσοοαπςικξύ.

6.

Αταιοέρςε ςα ρσοοαπςικά πξσ έυξσμ εμπλακεί ςοαβώμςαπ ςα ποξπ ςημ καςεύθσμρη πξσ
ταίμεςαι.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ: Οι άκοεπ ςχμ ρσοοαπςικώμ πξσ έυξσμ εμπλακεί είμαι μσςεοέπ. Αταιοέρςε ςα
ρσοοαπςικά πξσ έυξσμ εμπλακεί ποξρεκςικά.

7.

ποώνςε ςη μέα καρέςα ρσοοαπςικξύ ρςη μξμάδα ρσοοαπςικξύ έχπ όςξσ αρταλίρει.
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8.
9.

Εάμ δεμ βοείςε μπλξκαοιρμέμα ρσοοαπςικά, επαμαλάβεςε ςα ποξηγξύμεμα βήμαςα για ςημ
άλλη καρέςα ρσοοαπςικξύ.
Επιρςοέφςε ςξ ρσγκοόςημα ςηπ καρέςαπ ρσοοαπςικώμ ρςημ αουική ςξσ θέρη.

10. Κλείρςε ςημ μποξρςιμή θύοα ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή.

Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρσοοατήπ ρςξμ ποξηγμέμξ ςελικό επενεογαρςή
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ: Μημ εκςελείςε ασςήμ ςη διαδικαρία όςαμ ξ εκςσπχςήπ εκςσπώμει.
1.

Αμξίνςε ςημ μποξρςιμή θύοα ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή.

2.

Βάλςε ςξ υέοι ραπ ρςξ διαμέοιρμα ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή και ςοαβήνςε ςξ ρσοοαπςικό ποξπ
ςξ μέοξπ ραπ μέυοι μα ρςαμαςήρει.
ποώνςε ςξ ρσγκοόςημα ρσοοαπςικξύ ποξπ ςα δενιά, όπχπ ταίμεςαι ρςξ ρυήμα.

3.
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4.

Κοαςήρςε καλά ςημ καρέςα ρσοοαπςικξύ από ςημ πξοςξκαλί λαβή και ςοαβήνςε ςημ ρςαθεοά
ποξπ ςξ μέοξπ ραπ για μα ςημ αταιοέρεςε.

5.

Ελέγνςε ςξ ερχςεοικό ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή για ςσυόμ ρσοοαπςικά πξσ έυξσμ απξμείμει και
αταιοέρςε ςα.
Σοαβήνςε ςξ ρσρτιγκςήοα καρέςαπ ρσοοαπςικξύ ρςαθεοά ποξπ ςημ καςεύθσμρη πξσ
απεικξμίζεςαι για μα ςξμ αμξίνεςε.

6.

7.

Αταιοέρςε ςα ρσοοαπςικά πξσ έυξσμ εμπλακεί ςοαβώμςαπ ςα ποξπ ςημ καςεύθσμρη πξσ
ταίμεςαι.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ: Οι άκοεπ ςχμ ρσοοαπςικώμ πξσ έυξσμ εμπλακεί είμαι μσςεοέπ. Αταιοέρςε ςα
ρσοοαπςικά πξσ έυξσμ εμπλακεί ποξρεκςικά.

8.

ποώνςε ςξ ρσρτιγκςήοα ποξπ ςημ καςεύθσμρη πξσ ταίμεςαι μέυοι μα αρταλίρει ρςη θέρη ςξσ.
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9.

Κοαςήρςε καλά ςημ καρέςα ρσοοαπςικξύ από ςημ πξοςξκαλί λαβή και ειραγάγεςέ ςημ ρςξ
ρσγκοόςημα ρσοοαπςικξύ. ποώνςε ςημ έχπ όςξσ αρταλίρει.

10. Κλείρςε ςημ μποξρςιμή θύοα ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή.

Απξκαςάρςαρη εμπλξκώμ ρσοοατήπ τσλλαδίχμ ρςξμ ποξηγμέμξ ςελικό επενεογαρςή
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ: Μημ εκςελείςε ασςήμ ςη διαδικαρία όςαμ ξ εκςσπχςήπ εκςσπώμει.
1.

Αμξίνςε ςξ πλαψμό κάλσμμα ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή.

2.

Αμ δεμ είμαι ξοαςέπ ξι καρέςεπ ρσοοαπςικξύ, κοαςήρςε καλά ςα καςακόοστα πάμελ αοιρςεοά
και δενιά ςξσ αμξίγμαςξπ, ρύοεςέ ςα ρςξ κέμςοξ.
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3.

Κοαςήρςε ςιπ γλχςςίδεπ ρςιπ δύξ πλεσοέπ ςηπ καρέςαπ ρσοοαπςικξύ και ςοαβήνςε ςημ καρέςα
ένχ από ςξμ ςελικό επενεογαρςή.

4.

Αταιοέρςε ςα ρσοοαπςικά πξσ έυξσμ εμπλακεί ςοαβώμςαπ ςα ποξπ ςημ καςεύθσμρη πξσ
ταίμεςαι.

5.

Κοαςήρςε ςιπ γλχςςίδεπ ρςιπ δύξ πλεσοέπ ςηπ καρέςαπ ρσοοαπςικώμ και ειραγάγεςέ ςημ ρςημ
αουική θέρη ρςξμ ςελικό επενεογαρςή.
ημείχρη: Αμ δσρκξλεύερςε μα ειραγάγεςε ςημ καρέςα, βεβαιχθείςε όςι ςα ρσοοαπςικά έυξσμ
ςξπξθεςηθεί ρχρςά ρε ασςήμ.

ημείχρη: Ο δημιξσογόπ τσλλαδίχμ υοηριμξπξιεί δύξ καρέςεπ ρσοοαπςικξύ. Η ρσοοατή
τσλλαδίχμ απαιςεί και ξι δύξ καρέςεπ ρσοοαπςικξύ μα πεοιέυξσμ ρσοοαπςικά.
6.
7.

Αουίζξμςαπ από ςξ βήμα 2, επαμαλάβεςε ςη διαδικαρία για ςημ άλλη καρέςα ρσοοαπςικξύ.
Κλείρςε ςξ πλαψμό κάλσμμα ςξσ ςελικξύ επενεογαρςή.
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Ποξβλήμαςα ρςημ πξιόςηςα εκςύπχρηπ
Ασςή η εμόςηςα πεοιλαμβάμει ςα ενήπ:



Έλεγυξπ ςηπ πξιόςηςαπ εκςύπχρηπ ....................................................................................................................... 152
Επίλσρη ποξβλημάςχμ πξσ ατξοξύμ ρςημ πξιόςηςα εκςύπχρηπ ........................................................... 153

Ο εκςσπχςήπ ραπ έυει ρυεδιαρςεί για ςημ παοαγχγή εκςσπώρεχμ σφηλήπ πξιόςηςαπ ρε ρςαθεοή
βάρη. Αμ παοαςηοήρεςε ποξβλήμαςα ρςημ πξιόςηςα εκςύπχρηπ, υοηριμξπξιήρςε ςιπ πληοξτξοίεπ
ρε ασςήμ ςη εμόςηςα για μα αμςιμεςχπίρεςε ςξ ποόβλημα. Για πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ,
επιρκετςείςε ςη διεύθσμρη www.xerox.com/office/7800support.
ΠΡΟΟΦΗ: Η εγγύηρη ςηπ Xerox®, η ρσμτχμία ςευμικήπ σπξρςήοινηπ και η Total Satisfaction
Guarantee (Εγγύηρη Ολικήπ Ικαμξπξίηρηπ) ςηπ Xerox® δεμ καλύπςξσμ ςιπ ζημιέπ πξσ ποξκαλξύμςαι
από ςη υοήρη υαοςιξύ ή ειδικώμ μέρχμ εκςύπχρηπ πξσ δεμ σπξρςηοίζξμςαι. Η Total Satisfaction
Guarantee (Εγγύηρη Ολικήπ Ικαμξπξίηρηπ) ςηπ Xerox® είμαι διαθέριμη ρςιπ Ημχμέμεπ Πξλιςείεπ και
ςξμ Καμαδά. Η κάλσφη ένχ από ασςέπ ςιπ πεοιξυέπ μπξοεί μα διατέοει. Επικξιμχμήρςε με ςξμ ςξπικό
αμςιποόρχπξ για λεπςξμέοειεπ.
ημειώρειπ:




Για ςημ εναρτάλιρη ρσμέπειαπ ρςημ πξιόςηςα εκςύπχρηπ, ξι καρέςεπ γοατίςη και ξι καρέςεπ
εκςύπχρηπ για πξλλά μξμςέλα ενξπλιρμξύ έυξσμ ρυεδιαρςεί ώρςε μα ρςαμαςξύμ μα
λειςξσογξύμ ρε έμα ποξκαθξοιρμέμξ ρημείξ.
Σα είδχλα ρε κλίμακα ςξσ γκοίζξσ πξσ εκςσπώμξμςαι με ςη ούθμιρη ρύμθεςξσ μαύοξσ
ασνάμξσμ ςη μέςοηρη ςχμ έγυοχμχμ ρελίδχμ, επειδή υοηριμξπξιξύμςαι έγυοχμα αμαλώριμα.
Σξ ρύμθεςξ μαύοξ είμαι η ποξεπιλεγμέμη ούθμιρη ρςξσπ πεοιρρόςεοξσπ εκςσπχςέπ.

Έλεγυξπ ςηπ πξιόςηςαπ εκςύπχρηπ
Διάτξοξι παοάγξμςεπ μπξοξύμ μα επηοεάρξσμ ςημ πξιόςηςα ενόδξσ ςξσ εκςσπχςή ραπ. Για
ρςαθεοή και βέλςιρςη πξιόςηςα εκςύπχρηπ, υοηριμξπξιήρςε υαοςί πξσ έυει ρυεδιαρςεί για ςξμ
εκςσπχςή ραπ και οσθμίρςε ρχρςά ςξμ ςοόπξ λειςξσογίαπ πξιόςηςαπ εκςύπχρηπ και ςιπ οσθμίρειπ
υοχμάςχμ. Ακξλξσθήρςε ςιπ ξδηγίεπ ρε ασςήμ ςημ εμόςηςα για μα έυεςε ρσμέυεια βέλςιρςη πξιόςηςα
εκςύπχρηπ από ςξμ εκςσπχςή ραπ.
Η θεομξκοαρία και η σγοαρία επηοεάζξσμ ςημ πξιόςηςα ςηπ εκςύπχρηπ. Σξ εγγσημέμξ εύοξπ
βέλςιρςηπ πξιόςηςαπ εκςύπχρηπ είμαι ςξ ενήπ: 15–28ºC (59–82ºF) και 20–70% ρυεςική σγοαρία.

Φαοςί και μέρα εκςύπχρηπ
Ο εκςσπχςήπ ραπ έυει ρυεδιαρςεί ώρςε μα υοηριμξπξιεί διάτξοα είδη υαοςιξύ και άλλχμ μέρχμ
εκςύπχρηπ. Ακξλξσθήρςε ςιπ ξδηγίεπ ρε ασςήμ ςημ εμόςηςα για μα έυεςε ςημ καλύςεοη πξιόςηςα
εκςύπχρηπ και μα απξτύγεςε ςιπ εμπλξκέπ:
 Φοηριμξπξιείςε μόμξ υαοςί εγκεκοιμέμξ από ςημ Xerox®. Για λεπςξμέοειεπ, αμαςοένςε ρςημ
εμόςηςα Τπξρςηοιζόμεμξ υαοςί ρςη ρελίδα 42.
 Φοηριμξπξιείςε μόμξ ρςεγμό υαοςί πξσ δεμ είμαι καςερςοαμμέμξ.
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ΠΡΟΟΦΗ: Οοιρμέμα είδη υαοςιξύ και άλλχμ μέρχμ εκςύπχρηπ μπξοξύμ μα ποξκαλέρξσμ κακή
πξιόςηςα ενόδξσ, ασνημέμεπ εμπλξκέπ υαοςιξύ ή ζημιά ρςξμ εκςσπχςή ραπ. Μημ υοηριμξπξιείςε
ςα παοακάςχ:









Φαοςί με ςοαυιά ή πξοώδη στή
Φαοςί για εκςσπχςέπ φεκαρμξύ
Γσαλιρςεοό ή επιρςοχμέμξ υαοςί πξσ δεμ ποξξοίζεςαι για εκςσπχςέπ λέιζεο
Φαοςί πξσ έυει τχςξςσπηθεί
Φαοςί πξσ έυει διπλχθεί ή ςραλακχθεί
Φαοςί με απξκόμμαςα ή διαςοήρειπ
Φαοςί με ρσοοατή
Υακέλξσπ με διαταμέπ πλαίριξ, μεςαλλικά κξσμπώμαςα, πλαψμέπ εμώρειπ ή ασςξκόλληςα
καλσμμέμα με λχοίδεπ.
 Εμιρυσμέμξσπ τακέλξσπ
 Πλαρςικά μέρα εκςύπχρηπ




Βεβαιχθείςε όςι ςξ είδξπ υαοςιξύ πξσ είμαι επιλεγμέμξ ρςξμ ξδηγό εκςύπχρηπ ςαιοιάζει με ςξ
είδξπ υαοςιξύ ρςξ ξπξίξ εκςσπώμεςε.
Αμ έυεςε ςξπξθεςήρει ςξ ίδιξ μέγεθξπ υαοςιξύ ρε πεοιρρόςεοξσπ από έμαμ δίρκξσπ,
βεβαιχθείςε όςι είμαι επιλεγμέμξπ ξ ρχρςόπ δίρκξπ ρςξμ ξδηγό εκςύπχρηπ.
Απξθηκεύρςε ρχρςά ςξ υαοςί και ςα σπόλξιπα μέρα εκςύπχρηπ, για βέλςιρςη πξιόςηςα
εκςύπχρηπ. Για λεπςξμέοειεπ, αμαςοένςε ρςημ εμόςηςα Οδηγίεπ απξθήκεσρηπ υαοςιξύ ρςη
ρελίδα 43.

Σοόπξι λειςξσογίαπ πξιόςηςαπ εκςύπχρηπ
Επιλένςε ςη ρχρςή ούθμιρη πξιόςηςαπ εκςύπχρηπ για ςημ εογαρία εκςύπχρηπ από ςξμ ξδηγό
εκςύπχρηπ. Για ξδηγίεπ ρυεςικά με ςη ούθμιρη ςηπ πξιόςηςαπ εκςύπχρηπ, αμαςοένςε ρςημ εμόςηςα
Οοιρμόπ επιλξγώμ εκςύπχρηπ ρςη ρελίδα 67. Για ςξμ έλεγυξ ςηπ πξιόςηςαπ εκςύπχρηπ:
 Βεβαιχθείςε όςι η πξιόςηςα εκςύπχρηπ έυει ξοιρςεί ρςη ρχρςή ούθμιρη. Για παοάδειγμα, εάμ
ςξ είδχλξ δεμ εμταμίζεςαι όρξ ζχμςαμό και εσκοιμέπ πεοιμέμαςε, ξοίρςε ςημ πξιόςηςα
εκςύπχρηπ ρςη ούθμιρη Υχςξγοατία. Η ποξεπιλεγμέμη ούθμιρη είμαι Βαρική.
 Φοηριμξπξιήρςε ςιπ οσθμίρειπ πξιόςηςαπ εκςύπχρηπ ρςξμ ξδηγό εκςύπχρηπ για ςξμ έλεγυξ ςηπ
πξιόςηςαπ εκςύπχρηπ. Εάμ η πξιόςηςα εκςύπχρηπ δεμ είμαι καςάλληλη, ποξραομόρςε ςη
ούθμιρη πξιόςηςαπ εκςύπχρηπ ρε σφηλόςεοξ επίπεδξ.
 Φοηριμξπξιείςε μόμξ υαοςί εγκεκοιμέμξ από ςημ Xerox®. Για λεπςξμέοειεπ, αμαςοένςε ρςημ
εμόςηςα Τπξρςηοιζόμεμξ υαοςί ρςη ρελίδα 42.

Επίλσρη ποξβλημάςχμ πξσ ατξοξύμ ρςημ πξιόςηςα εκςύπχρηπ
Φοηριμξπξιήρςε ςξμ παοακάςχ πίμακα για μα βοείςε λύρειπ ρςα ποξβλήμαςα πξσ ατξοξύμ ρςημ
πξιόςηςα εκςύπχρηπ.
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Ποξβλήμαςα πξσ ατξοξύμ ρςημ πξιόςηςα εκςύπχρηπ και λύρειπ
Ποόβλημα

Λύρη

Κηλίδεπ, μξσμςζξύοεπ και λχοίδεπ
Εμταμίζξμςαι ρκξύοα ή αμξιυςόυοχμα
ρημάδια ρςημ παοαγόμεμη εκςύπχρη.

Εκςελέρςε ςη διαδικαρία για ςξμ καθαοιρμό ςξσ τξύομξσ. ςξμ πίμακα
ελέγυξσ, επιλένςε Εκςσπχςήπ > Εογαλεία > Αμςιμεςώπιρη ποξβλημάςχμ
> Επίλσρη ποξβλημάςχμ > Κηλίδεπ, μξσμςζξύοεπ και λχοίδεπ > Έμαονη
καθαοιρμξύ. ςξμ εκςσπχςή ςοξτξδξςξύμςαι αοκεςέπ κεμέπ ρελίδεπ για
ςημ αταίοερη ςξσ γοατίςη πξσ έυει ρσγκεμςοχθεί ρςξ τξύομξ.
Εάμ ςξ ποόβλημα παοαμέμει, εκςσπώρςε ςιπ δξκιμαρςικέπ ρελίδεπ για μα
ποξρδιξοίρεςε ςξ ρςξιυείξ πξσ ποξκαλεί ςξ ποόβλημα πξσ ατξοά ρςημ
πξιόςηςα ειδώλξσ.
 Εάμ ςξ ελάςςχμα εμταμίζεςαι μόμξ ρε έμα υοώμα, αμςικαςαρςήρςε ςημ
αμςίρςξιυη καρέςα εκςύπχρηπ.
 Εάμ ςξ ελάςςχμα εμταμίζεςαι ρε όλα ςα υοώμαςα και είμαι ξοαςό ρε
όλεπ ςιπ δξκιμαρςικέπ ρελίδεπ, αμςικαςαρςήρςε ςξ τξύομξ.

Επαμαλαμβαμόμεμεπ κηλίδεπ ή γοαμμέπ
Εμταμίζξμςαι κηλίδεπ ή γοαμμέπ ρςιπ
εκςσπώρειπ ρε ςακςά διαρςήμαςα.

1. Για μα εμςξπίρεςε πξιξ ενάοςημα ςξσ εκςσπχςή ποξκαλεί ςξ ποόβλημα,
εκςσπώρςε ςη ρελίδα Επαμάληφη ελαςςχμάςχμ. ςξμ πίμακα ελέγυξσ,
επιλένςε Εκςσπχςήπ > Εογαλεία > Αμςιμεςώπιρη ποξβλημάςχμ >
Επίλσρη ποξβλημάςχμ > Επαμαλαμβαμόμεμεπ κηλίδεπ ή γοαμμέπ >
Εκςύπχρη.
2. Ακξλξσθήρςε ςιπ ξδηγίεπ ςηπ ρελίδαπ Επαμάληφη ελαςςχμάςχμ για μα
ποξρδιξοίρεςε ςξ ενάοςημα πξσ εσθύμεςαι για ςιπ επαμαλαμβαμόμεμεπ
κηλίδεπ ή γοαμμέπ.
3. Αμςικαςαρςήρςε ςξ ενάοςημα ςξσ εκςσπχςή πξσ ποξρδιξοίρςηκε από
ςη ρελίδα Επαμάληφη ελαςςχμάςχμ για ςημ απξκαςάρςαρη ςξσ
ποξβλήμαςξπ.
ημείχρη: Για μα ποξβάλεςε έμα βίμςεξ ρυεςικά με ςημ επίλσρη ασςξύ ςξσ
ποξβλήμαςξπ, παςήρςε Εκςσπχςήπ > Εογαλεία > Αμςιμεςώπιρη
ποξβλημάςχμ > Επίλσρη ποξβλημάςχμ. ςη ρσμέυεια επιλένςε έμα
θέμα και παςήρςε ςξ εικξμίδιξ βίμςεξ ρςημ επάμχ γοαμμή για μα
ποξβάλλεςε ςξ βίμςεξ.

Λάθξπ εμτάμιρη υοχμάςχμ
Σα υοώμαςα είμαι νεθχοιαρμέμα ή
εμταμίζξμςαι εμςελώπ λάθξπ.
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1. Βεβαιχθείςε όςι ξ εκςσπχςήπ βοίρκεςαι ρε ρςεοεή και επίπεδη
επιτάμεια.
2. Εκςελέρςε ςη διαδικαρία βαθμξμόμηρηπ υοώμαςξπ. ςξμ πίμακα
ελέγυξσ, επιλένςε Εκςσπχςήπ > Εογαλεία > Αμςιμεςώπιρη
ποξβλημάςχμ > Επίλσρη ποξβλημάςχμ > Λάθξπ εμτάμιρη
υοχμάςχμ > Βαθμξμόμηρη υοώμαςξπ και ακξλξσθήρςε ςιπ ξδηγίεπ.
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Ποόβλημα

Λύρη

Πξλύ αμξιυςόυοχμα ή ρκξύοα υοώμαςα
Η πσκμόςηςα ςηπ εκςύπχρηπ ή ςξσ
υοώμαςξπ είμαι αοαιή, λείπει ή ςξ τόμςξ
είμαι θξλό.

1. Βεβαιχθείςε όςι υοηριμξπξιείςε ςξ ρχρςό είδξπ υαοςιξύ για ςξμ
εκςσπχςή και όςι ςξ έυεςε ςξπξθεςήρει ρχρςά. Για πληοξτξοίεπ
ρυεςικά με ςα σπξρςηοιζόμεμα είδη και βάοη υαοςιξύ, επιλένςε
Εκςσπχςήπ > Εκςύπχρη σλικώμ αματξοάπ > σμβξσλέπ ρυεςικά με
ςξ υαοςί > Εκςύπχρη ρςξμ πίμακα ελέγυξσ για μα εκςσπώρεςε ςιπ
ρελίδεπ για ςιπ σμβξσλέπ ρυεςικά με ςξ υαοςί.
2. Βεβαιχθείςε όςι ςξ υαοςί πξσ ςξπξθεςήθηκε ρςξ δίρκξ αμςαπξκοίμεςαι
ρςξ είδξπ υαοςιξύ πξσ επιλέυθηκε ρςξμ πίμακα ελέγυξσ και ρςξμ
ξδηγό εκςύπχρηπ.
3. Εκςύπχρη ςηπ ρελίδαπ Αματξοά υοώμαςξπ. ςξμ πίμακα ελέγυξσ,
επιλένςε Εκςσπχςήπ > Εκςύπχρη σλικώμ αματξοάπ > Αματξοά
υοώμαςξπ > Εκςύπχρη.
Εάμ η ρελίδα Αματξοά υοώμαςξπ ταίμεςαι ρχρςή, ξ εκςσπχςήπ
εκςσπώμει ρχρςά. Σα ποξβλήμαςα πξσ ατξοξύμ ρςημ πξιόςηςα
εκςύπχρηπ μπξοεί μα ποξκαλξύμςαι από ςημ εταομξγή ή από
λαμθαρμέμεπ οσθμίρειπ ρςξμ ξδηγό εκςύπχρηπ.
4. Εάμ η ρελίδα Αματξοά υοώμαςξπ δεμ εκςσπώθηκε ρχρςά, εκςελέρςε ςη
διαδικαρία βαθμξμόμηρηπ υοώμαςξπ. ςξμ πίμακα ελέγυξσ, επιλένςε
Εκςσπχςήπ > Εογαλεία > Αμςιμεςώπιρη ποξβλημάςχμ > Επίλσρη
ποξβλημάςχμ > Λάθξπ εμτάμιρη υοχμάςχμ > Βαθμξμόμηρη
υοώμαςξπ και ακξλξσθήρςε ςιπ ξδηγίεπ.
ημείχρη: Για μα ποξβάλεςε έμα βίμςεξ ρυεςικά με ςημ επίλσρη ασςξύ
ςξσ ποξβλήμαςξπ, παςήρςε Εκςσπχςήπ > Εογαλεία > Αμςιμεςώπιρη
ποξβλημάςχμ > Επίλσρη ποξβλημάςχμ. ςη ρσμέυεια επιλένςε έμα
θέμα και παςήρςε ςξ εικξμίδιξ βίμςεξ ρςημ επάμχ γοαμμή για μα
ποξβάλλεςε ςξ βίμςεξ.

Μη ξμξιόμξοτα πεοιθώοια ρελίδχμ
Σξ είδχλξ δεμ είμαι κεμςοαοιρμέμξ
ρςη ρελίδα ή ςα πεοιθώοια δεμ
είμαι ξμξιόμξοτα.

Φοηριμξπξιήρςε ςξ εογαλείξ για ςη θέρη ςξσ ειδώλξσ ποξκειμέμξσ μα
ποξραομόρεςε ςη θέρη ςξσ ειδώλξσ ρςη ρελίδα. ςξμ πίμακα ελέγυξσ,
επιλένςε Εκςσπχςήπ > Εογαλεία > Αμςιμεςώπιρη ποξβλημάςχμ >
Επίλσρη ποξβλημάςχμ > Μη ξμξιόμξοτα πεοιθώοια ρελίδχμ > Θέρη
ειδώλξσ και ακξλξσθήρςε ςιπ ξδηγίεπ.
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Ποόβλημα

Λύρη

Μη εσθσγοαμμιρμέμεπ όφειπ 1 και 2
Σξ είδχλξ δεμ είμαι κεμςοαοιρμέμξ
ρςη ρελίδα ή ςα πεοιθώοια δεμ
είμαι ξμξιόμξοτα.

1. Για ςξμ έλεγυξ ςηπ εσθσγοάμμιρηπ, κοαςήρςε ςξ εκςσπχμέμξ τύλλξ ρε
δσμαςό τχπ και αμαζηςήρςε ςη ρκιά πξσ δημιξσογείςαι από ςημ όφη 2.
2. Εκςελέρςε ςη διαδικαρία Θέρη ειδώλξσ. ςξμ πίμακα ελέγυξσ, επιλένςε
Εκςσπχςήπ > Εογαλεία > Αμςιμεςώπιρη ποξβλημάςχμ > Επίλσρη
ποξβλημάςχμ > Οι όφειπ 1 & 2 δεμ έυξσμ εσθσγοαμμιρςεί
ικαμξπξιηςικά.
3. Επιλένςε Θέρη ειδώλξσ και ακξλξσθήρςε ςιπ ξδηγίεπ.

Καςακόοστεπ άρποεπ γοαμμέπ ή λχοίδεπ 1. Εκςσπώρςε ςιπ δξκιμαρςικέπ ρελίδεπ για μα ποξρδιξοίρεςε ςξ υοώμα
- Έμα υοώμα
πξσ επηοεάρςηκε.
Εμταμίζξμςαι γοαμμέπ ή λχοίδεπ ρε έμα 2. Για μα καθαοίρεςε ςη γσάλιμη επιτάμεια ςχμ λσυμιώμ LED για ςξ
υοώμα ςηπ παοαγόμεμηπ εκςύπχρηπ.
επηοεαζόμεμξ υοώμα, ςοαβήνςε έυχ ςη οάβδξ καθαοιρμξύ έχπ όςξσ
ρςαμαςήρει και ρςη ρσμέυεια ρποώνςε ςημ μέυοι ςέομα μέρα.
Επαμαλάβεςε ασςήμ ςη διαδικαρία ακόμα ςοειπ τξοέπ. ςη ρσμέυεια
επαμαλάβεςε ασςή ςη διαδικαρία για όλα ςα επηοεαζόμεμα υοώμαςα.
ημειώρειπ:
 Για μα εκςσπώρεςε ςιπ διαδικαρίαπ ρυεςικά με ςημ επίλσρη
ποξβλημάςχμ πξσ ατξοξύμ ρςημ πξιόςηςα εκςύπχρηπ, παςήρςε
Εκςσπχςήπ > Εογαλεία > Αμςιμεςώπιρη ποξβλημάςχμ >
Αμςιμεςώπιρη ποξβλημάςχμ πξσ ατξοξύμ ρςημ πξιόςηςα
εκςύπχρηπ > Εκςύπχρη.
 Για μα ποξβάλεςε έμα βίμςεξ ρυεςικά με ςημ επίλσρη ασςξύ ςξσ
ποξβλήμαςξπ, παςήρςε Εκςσπχςήπ > Εογαλεία > Αμςιμεςώπιρη
ποξβλημάςχμ > Επίλσρη ποξβλημάςχμ. ςη ρσμέυεια επιλένςε έμα
θέμα και παςήρςε ςξ εικξμίδιξ βίμςεξ ρςημ επάμχ γοαμμή για μα
ποξβάλλεςε ςξ βίμςεξ.
Ο γοατίςηπ λείπει ή αταιοείςαι εύκξλα
1. Βεβαιχθείςε όςι υοηριμξπξιείςε ςξ ρχρςό είδξπ υαοςιξύ για ςξμ
με ςοίφιμξ
εκςσπχςή και όςι ςξ έυεςε ςξπξθεςήρει ρχρςά. Για πληοξτξοίεπ
ρυεςικά με ςα σπξρςηοιζόμεμα είδη και βάοη υαοςιξύ, επιλένςε
Ο γοατίςηπ ταίμεςαι μα λείπει από ςξ
Εκςσπχςήπ > Εκςύπχρη σλικώμ αματξοάπ > σμβξσλέπ ρυεςικά με
εκςσπχμέμξ τύλλξ ή αταιοείςαι εύκξλα
ςξ υαοςί > Εκςύπχρη ρςξμ πίμακα ελέγυξσ για μα εκςσπώρεςε ςιπ
με ςοίφιμξ.
ρελίδεπ για ςιπ σμβξσλέπ ρυεςικά με ςξ υαοςί.
2. Εκςελέρςε ςη διαδικαρία βαθμξμόμηρηπ είδξσπ υαοςιξύ. Για
πληοξτξοίεπ, αμαςοένςε ρςημ εμόςηςα Βελςιρςξπξίηρη ςηπ απόδξρηπ
ςξσ εκςσπχςή ρςη ρελίδα 33.
3. ςξμ πίμακα ελέγυξσ, επιλένςε έμα βαούςεοξ υαοςί.
ημείχρη: Σα υαοςιά από ςξ ελατούςεοξ ποξπ ςξ βαούςεοξ είμαι:
 Για υαοςί υχοίπ επίρςοχρη: Κξιμό, Ελατού υαοςί καοςώμ/ενχτύλλχμ,
Φαοςί καοςώμ/ενχτύλλχμ, Βαού υαοςί καοςώμ/ενχτύλλχμ και Πξλύ
βαού υαοςί καοςώμ/ενχτύλλχμ.
 Για επιρςοχμέμξ υαοςί: Ελατού γσαλιρςεοό υαοςί καοςώμ/ενχτύλλχμ,
Γσαλιρςεοό υαοςί καοςώμ/ενχτύλλχμ, Βαού γσαλιρςεοό υαοςί
καοςώμ/ενχτύλλχμ και Πξλύ βαού γσαλιρςεοό υαοςί
καοςώμ/ενχτύλλχμ.
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Ποξβλήμαςα πξιόςηςαπ εκςύπχρηπ με γσαλιρςεοό υαοςί
Αμ ρςξ γσαλιρςεοό υαοςί είμαι ξοαςά ρημάδια από ςξσπ κσλίμδοξσπ, μπξοείςε μα ςα πεοιξοίρεςε
υοηριμξπξιώμςαπ διατξοεςικά γσαλιρςεοό υαοςί ή μειώμξμςαπ ςη θεομξκοαρία ςξσ τξύομξσ. Αμ
θέλεςε μα ασνήρεςε ςξ βαθμό γσαλάδαπ ςηπ εκςύπχρηπ, υοηριμξπξιήρςε διατξοεςικό γσαλιρςεοό
υαοςί ή ασνήρςε ςη θεομξκοαρία ςξσ τξύομξσ. Ωρςόρξ, ασνάμξμςαπ ςη θεομξκοαρία ςξσ τξύομξσ
μπξοεί επίρηπ μα ασνηθξύμ ςα ρημάδια από ςξσπ κσλίμδοξσπ.
Μπξοείςε μα ποξραομόρεςε ςημ ποξεπιλεγμέμη ούθμιρη θεομξκοαρίαπ τξύομξσ για κάθε ούθμιρη
είδξσπ γσαλιρςεοξύ υαοςιξύ.
Ποξραομξγή ςηπ θεομξκοαρίαπ τξύομξσ

1.

2.

Ποξρδιξοίρςε ςημ ςοέυξσρα ούθμιρη θεομξκοαρίαπ:
a. Για μα βοείςε ςημ ςοέυξσρα ούθμιρη θεομξκοαρίαπ για κάθε είδξπ υαοςιξύ, εκςσπώρςε ςη
ρελίδα Καςάρςαρη εκςσπχςή. ςξμ πίμακα ελέγυξσ, παςήρςε ςξ πλήκςοξ Printer
(Εκςσπχςήπ).
b. Επιλένςε Εογαλεία > Εογαλεία ρσμςήοηρηπ > Ρύθμιρη.
c. Επιλένςε ςξ εικξμίδιξ Εκςύπχρη και ρςη ρσμέυεια Καςάρςαρη εκςσπχςή.
Για μα οσθμίρεςε ςη θεομξκοαρία τξύομξσ, κάμςε λήφη εμόπ αουείξσ PostScript ρςξμ
εκςσπχςή:
a. Κάμςε λήφη ςξσ καςάλληλξσ αουείξσ κώδικα PostScript ούθμιρηπ τξύομξσ από ςη
διεύθσμρη www.xerox.com/office/7800drivers. Τπάουξσμ αοκεςά αουεία ούθμιρηπ
θεομξκοαρίαπ για κάθε είδξπ υαοςιξύ.
b. Για μα ρςείλεςε ςξ αουείξ ρςημ εκςσπχςή ραπ, υοηριμξπξιήρςε ςξ CentreWare Internet
Services. ςξμ σπξλξγιρςή ραπ, αμξίνςε ςξ ποόγοαμμα πεοιήγηρηπ Web, πληκςοξλξγήρςε
ςη διεύθσμρη ΙΡ ςξσ εκςσπχςή ρςξ πεδίξ διεσθύμρεχμ και παςήρςε Ειραγχγή ή
Επιρςοξτή.
ημείχρη: Εάμ δεμ γμχοίζεςε ςη διεύθσμρη ΙΡ ςξσ εκςσπχςή ραπ, αμαςοένςε ρςημ εμόςηςα
Εύοερη ςηπ διεύθσμρηπ IP ςξσ εκςσπχςή ραπ ρςη ρελίδα 27.
ςημ εταομξγή CentreWare Internet Services, κάμςε κλικ ρςημ καοςέλα Print (Εκςύπχρη).
Κάμςε κλικ ρςξ Αμαζήςηρη ή Επιλξγή αουείξσ, πλξηγηθείςε ρςξ αουείξ ποξραομξγήπ
θεομξκοαρίαπ, ρςη ρσμέυει κάμςε κλικ ρςξ Άμξιγμα ή Επιλξγή.
e. Κάμςε κλικ ρςξ Τπξβξλή εογαρία.
Για μα επιβεβαιώρεςε όςι η ούθμιρη θεομξκοαρίαπ άλλανε, εκςσπώρςε ναμά ςη ρελίδα
Καςάρςαρη εκςσπχςή.
c.
d.

3.
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Αμαζήςηρη βξήθειαπ
Ασςή η εμόςηςα πεοιλαμβάμει ςα ενήπ:




Μημύμαςα πίμακα ελέγυξσ........................................................................................................................................ 158
Φοήρη ςχμ εμρχμαςχμέμχμ εογαλείχμ αμςιμεςώπιρηπ ποξβλημάςχμ ................................................ 161
Πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ ...................................................................................................................................... 164

Η Xerox παοέυει αοκεςά βξηθηςικά ποξγοάμμαςα ασςόμαςξσ διαγμχρςικξύ ελέγυξσ για μα ραπ
βξηθήρει μα διαςηοήρεςε ρςαθεοή ςημ παοαγχγικόςηςα και ςημ πξιόςηςα εκςύπχρηπ.

Μημύμαςα πίμακα ελέγυξσ
Ο πίμακαπ ελέγυξσ ςξσ εκςσπχςή παοέυει πληοξτξοίεπ και βξήθεια για ςημ αμςιμεςώπιρη
ποξβλημάςχμ. Όςαμ ποξκύπςει έμα ρτάλμα ή μια καςάρςαρη ποξειδξπξίηρηπ, εμταμίζεςαι ρςξμ
πίμακα ελέγυξσ έμα μήμσμα πξσ ραπ εμημεοώμει για ςξ ποόβλημα. ε πξλλέπ πεοιπςώρειπ, ρςξμ
πίμακα ελέγυξσ εμταμίζεςαι επίρηπ μια γοατική αμαπαοάρςαρη πξσ σπξδεικμύει ςημ πηγή ςξσ
ποξβλήμαςξπ, όπχπ ςη θέρη μιαπ εμπλξκήπ υαοςιξύ. Για πξλλά μημύμαςα καςάρςαρηπ και
ποξειδξπξίηρηπ, παοέυξμςαι ποόρθεςεπ πληοξτξοίεπ ρςη Βξήθεια ςξσ πίμακα ελέγυξσ.

Βξήθεια πίμακα ελέγυξσ
Παςήρςε ςξ πλήκςοξ Βξήθεια για μα ποξβληθξύμ ποόρθεςεπ πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςα ρςξιυεία
και ςιπ επιλξγέπ πξσ εμταμίζξμςαι ρςξμ πίμακα ελέγυξσ. Σξ πλήκςοξ Βξήθεια επιρημαίμεςαι με έμα
ρύμβξλξ εοχςημαςικξύ (?).

Σα ρςξιυεία μεμξύ ςξσ πίμακα ελέγυξσ διαθέςξσμ, επίρηπ, ρυεςικό κείμεμξ βξήθειαπ πξσ πεοιγοάτει
ςξ κάθε ρςξιυείξ.
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Ποξβξλή μημσμάςχμ ποξειδξπξίηρηπ ρςξμ πίμακα ελέγυξσ
Όςαμ ποξκύπςει κάπξια ρσμθήκη ποξειδξπξίηρηπ, εμταμίζεςαι ρςξμ πίμακα ελέγυξσ έμα μήμσμα
πξσ ραπ εμημεοώμει για ςξ ποόβλημα. Σα μημύμαςα ποξειδξπξίηρηπ ράπ πληοξτξοξύμ για
καςαρςάρειπ ςξσ εκςσπχςή, όπχπ υαμηλή ρςάθμη αμαλχρίμχμ ή αμξιυςέπ θύοεπ, πξσ απαιςξύμ ςημ
ποξρξυή ραπ. Εάμ ποξκύφξσμ πεοιρρόςεοεπ από μία ρσμθήκεπ ποξειδξπξίηρηπ, μόμξ μία
εμταμίζεςαι ρςξμ πίμακα ελέγυξσ.
Για μα ποξβάλλεςαι μια λίρςα με ςα ςοέυξμςα μημύμαςα ποξειδξπξίηρηπ.
1. ςξμ πίμακα ελέγυξσ, παςήρςε ςξ πλήκςοξ Printer (Εκςσπχςήπ).
2. Επιλένςε Σοέυξμςα μημύμαςα.
3. Επιλένςε Πίρχ για μα επιρςοέφεςε ρςημ ξθόμη Αμςιμεςώπιρη ποξβλημάςχμ, ή επιλένςε Αουική
ρελίδα για μα επιρςοέφεςε ρςημ κύοια ξθόμη.

Ποξβξλή ςχμ ςοευξσρώμ βλαβώμ ρςξμ πίμακα ελέγυξσ
Όςαμ ποξκύπςει κάπξια βλάβη, εμταμίζεςαι ρςξμ πίμακα ελέγυξσ έμα μήμσμα πξσ ραπ εμημεοώμει
για ςξ ποόβλημα. Σα μημύμαςα βλάβηπ ράπ ποξειδξπξιξύμ για καςαρςάρειπ ςξσ εκςσπχςή πξσ δεμ
επιςοέπξσμ ςημ εκςύπχρη ή μειώμξσμ ςιπ επιδόρειπ εκςύπχρηπ. Εάμ ποξκύφξσμ πεοιρρόςεοεπ από
μία βλάβεπ, μόμξ μία εμταμίζεςαι ρςξμ πίμακα ελέγυξσ.
Για ςημ ποξβξλή μιαπ λίρςαπ με ςιπ ςοέυξσρεπ βλάβεπ ρςξμ πίμακα ελέγυξσ:
1. ςξμ πίμακα ελέγυξσ, παςήρςε ςξ πλήκςοξ Printer (Εκςσπχςήπ).
2. Επιλένςε Σοέυξσρεπ βλάβεπ.
ςημ ξθόμη εμταμίζεςαι μια λίρςα με ςιπ ςοέυξσρεπ βλάβεπ.
3. Για μα δείςε αμαλσςικέπ πληοξτξοίεπ για έμα ρτάλμα, επιλένςε έμα ρτάλμα.
4. Για μα κλείρεςε ςημ ξθόμη, παςήρςε X.
5. Επιλένςε Πίρχ για μα επιρςοέφεςε ρςημ ξθόμη Αμςιμεςώπιρη ποξβλημάςχμ, ή επιλένςε Αουική
ρελίδα για μα επιρςοέφεςε ρςημ κύοια ξθόμη.

Ποξβξλή ςξσ ιρςξοικξύ βλαβώμ ρςξμ πίμακα ελέγυξσ
Όςαμ ποξκύπςξσμ βλάβεπ, καςαγοάτξμςαι ρςξ αουείξ ιρςξοικξύ βλαβώμ βάρει ημεοξμημίαπ,
ώοαπ και κχδικξύ βλάβηπ. Φοηριμξπξιήρςε ασςήμ ςη λίρςα για μα ποξρδιξοίρεςε ςάρειπ και μα
επιλύρεςε ποξβλήμαςα.
Για ςημ ποξβξλή ςξσ ιρςξοικξύ βλαβώμ:
1. ςξμ πίμακα ελέγυξσ, παςήρςε ςξ πλήκςοξ Printer (Εκςσπχςήπ).
2. Επιλένςε ςημ καοςέλα Tools (Εογαλεία) και, ρςη ρσμέυεια, επιλένςε Troubleshooting
(Αμςιμεςώπιρη ποξβλημάςχμ).
3. Επιλένςε Ιρςξοικό βλαβώμ.
ςημ ξθόμη εμταμίζξμςαι ξ αοιθμόπ, η ημεοξμημία και η ώοα ςξσ κάθε κχδικξύ βλάβηπ.
4. Για μα δείςε αμαλσςικέπ πληοξτξοίεπ για έμα ρτάλμα, επιλένςε έμα ρτάλμα.
5. Επιλένςε Πίρχ για μα επιρςοέφεςε ρςημ ξθόμη Αμςιμεςώπιρη ποξβλημάςχμ, ή επιλένςε Αουική
ρελίδα για μα επιρςοέφεςε ρςημ κύοια ξθόμη.

Ποξβξλή ςηπ καςάρςαρηπ εογαρίαπ ρςξμ πίμακα ελέγυξσ
Για ςημ ποξβξλή εμεογώμ εογαριώμ ρςξμ πίμακα ελέγυξσ:
1. ςξμ πίμακα ελέγυξσ, επιλένςε ςξ πλήκςοξ Jobs (Εογαρίεπ).
2. Επιλένςε ςημ εογαρία πξσ θέλεςε μα ποξβληθεί.
ςημ ξθόμη εμταμίζξμςαι πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςημ εογαρία, όπχπ ξ κάςξυξπ, ςξ είδξπ, η
καςάρςαρη και η ώοα σπξβξλήπ.
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Για ςημ ποξβξλή ποξρχπικώμ εογαριώμ και εογαριώμ αρταλξύπ εκςύπχρηπ ρςξμ πίμακα ελέγυξσ:
1. ςξμ πίμακα ελέγυξσ, επιλένςε ςξ πλήκςοξ Jobs (Εογαρίεπ).
2. Επιλένςε Personal and Secure Jobs (Ποξρχπικέπ εογαρίεπ και εογαρίεπ αρταλξύπ εκςύπχρηπ).
Εμταμίζεςαι μια λίρςα τακέλχμ πξσ έυξσμ αμςιρςξιυιρςεί.
3. Επιλένςε ςξμ ιδιχςικό τάκελξ πξσ ραπ έυει αμςιρςξιυιρςεί.
4. Κάμςε έμα από ςα παοακάςχ:
 Πληκςοξλξγήρςε ςξμ κχδικό ποόρβαρηπ πξσ έυει αμςιρςξιυιρςεί ρςημ εογαρία και, ρςη
ρσμέυεια, επιλένςε ςξ πλήκςοξ OK. Εμταμίζεςαι μια λίρςα με ςιπ απξθηκεσμέμεπ
ποξρχπικέπ εογαρίεπ και εογαρίεπ αρταλξύπ εκςύπχρηπ.
 Επιλένςε Παοαλείφςε ςξμ κχδικό ποόρβαρηπ και ποξβάλεςε μόμξ ςιπ Ποξρχπικέπ
εογαρίεπ. Εμταμίζεςαι μια λίρςα ποξρχπικώμ εογαριώμ ραπ.
5. Επιλένςε ςημ εογαρία πξσ θέλεςε μα ποξβληθεί.
ςημ ξθόμη εμταμίζξμςαι πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςημ εογαρία, όπχπ ξ κάςξυξπ, ςξ είδξπ, η
καςάρςαρη και η ώοα σπξβξλήπ και ξλξκλήοχρηπ.
Για ςημ εκςύπχρη ςηπ εογαρίαπ, αμαςοένςε ρςιπ εμόςηςεπ Ποξρχπική εκςύπχρη ρςη ρελίδα 81
ή Αρταλήπ εκςύπχρη ρςη ρελίδα 80.
6. Επιλένςε Αουική ρελίδα για μα επιρςοέφεςε ρςημ κύοια ξθόμη.
Για ςημ ποξβξλή απξθηκεσμέμχμ εογαριώμ ρςξμ πίμακα ελέγυξσ:
1. ςξμ πίμακα ελέγυξσ, επιλένςε ςξ πλήκςοξ Jobs (Εογαρίεπ).
2. Επιλένςε Saved Jobs (Απξθηκεσμέμεπ εογαρίεπ).
Εμταμίζεςαι μια λίρςα τακέλχμ.
3. Για ςημ ποξβξλή απξθηκεσμέμχμ δημόριχμ εογαριώμ, επιλένςε Δημόρια.
Εμταμίζεςαι μια λίρςα απξθηκεσμέμχμ δημόριχμ εογαριώμ.
4. Για ςημ ποξβξλή απξθηκεσμέμχμ ιδιχςικώμ εογαριώμ, επιλένςε ςξμ ιδιχςικό τάκελξ πξσ έυει
αμςιρςξιυιρςεί.
5. Πληκςοξλξγήρςε ςξμ κχδικό ποόρβαρηπ πξσ έυει αμςιρςξιυιρςεί ρςημ εογαρία και, ρςη
ρσμέυεια, επιλένςε ςξ πλήκςοξ OK.
Εμταμίζεςαι μια λίρςα απξθηκεσμέμχμ ιδιχςικώμ εογαριώμ.
6. Επιλένςε ςημ εογαρία πξσ θέλεςε μα ποξβληθεί.
ςημ ξθόμη εμταμίζξμςαι πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςημ εογαρία, όπχπ ξ κάςξυξπ, ςξ είδξπ, η
καςάρςαρη και η ώοα σπξβξλήπ και ξλξκλήοχρηπ.
Για ςημ εκςύπχρη ςηπ εογαρίαπ, αμαςοένςε ρςημ εμόςηςα Απξθηκεσμέμη εογαρία ρςη
ρελίδα 80.
7. Επιλένςε Αουική ρελίδα για μα επιρςοέφεςε ρςημ κύοια ξθόμη.
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Για ςημ ποξβξλή ξλξκληοχμέμχμ εογαριώμ ρςξμ πίμακα ελέγυξσ:
1. ςξμ πίμακα ελέγυξσ, επιλένςε ςξ πλήκςοξ Jobs (Εογαρίεπ).
2. Επιλένςε Ολξκληοχμέμεπ εογαρίεπ.
ςημ ξθόμη Ολξκληοχμέμεπ εογαρίεπ εμταμίζξμςαι ξι ςελεσςαίεπ 50 ξλξκληοχμέμεπ εογαρίεπ.
3. Επιλένςε ςημ εογαρία πξσ θέλεςε μα ποξβληθεί.
ςημ ξθόμη εμταμίζξμςαι πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςημ εογαρία, όπχπ ξ κάςξυξπ, ςξ είδξπ, η
καςάρςαρη και η ώοα σπξβξλήπ και ξλξκλήοχρηπ.
4. Επιλένςε Πίρχ για μα επιρςοέφεςε ρςημ ξθόμη Ολξκληοχμέμεπ εογαρίεπ, ή επιλένςε Αουική
ρελίδα για μα επιρςοέφεςε ρςημ κύοια ξθόμη.

Φοήρη ςχμ εμρχμαςχμέμχμ εογαλείχμ αμςιμεςώπιρηπ ποξβλημάςχμ
Μπξοείςε μα υοηριμξπξιήρεςε διάτξοα εμρχμαςχμέμα εογαλεία, όπχπ ελίδεπ πληοξτξοιώμ,
CentreWare Internet Services και Job Tracker, για ςημ αμςιμεςώπιρη ποξβλημάςχμ πξσ ατξοξύμ
ρςημ πξιόςηςα εκςύπχρηπ και ρε εμπλξκέπ.

Εκςύπχρη ρελίδχμ πληοξτξοιώμ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ςξμ πίμακα ελέγυξσ, παςήρςε ςξ πλήκςοξ Printer (Εκςσπχςήπ).
ςημ καοςέλα Information (ςξιυεία), επιλένςε Print Reference Materials (Εκςύπχρη
σλικώμ αματξοάπ).
Για ςη ούθμιρη ςηπ πξρόςηςαπ, επιλένςε #.
Για μα επιλένεςε ςξμ αοιθμό αμςιγοάτχμ ποξπ εκςύπχρη, επιλένςε + ή -, ή πληκςοξλξγήρςε
έμαμ αοιθμό από ςξ πληκςοξλόγιξ.
Επιλένςε OK.
Φοηριμξπξιήρςε ςα Επάμχ ή Κάςχ βελάκια για κύλιρη ρςη λίρςα, όπχπ απαιςείςαι, και
επιλένςε ςη ρελίδα πξσ θέλεςε μα εκςσπώρεςε.
Παςήρςε Print (Εκςύπχρη).
ημείχρη: Οι ρελίδεπ πληοξτξοιώμ μπξοξύμ, επίρηπ, μα εκςσπχθξύμ από ςξ
CentreWare Internet Services.

Καθξοιρμόπ ςξσ δίρκξσ ποξέλεσρηπ για ςημ εκςύπχρη ρελίδχμ πληοξτξοιώμ
1.
2.
3.

ςξμ πίμακα ελέγυξσ, παςήρςε ςξ πλήκςοξ Printer (Εκςσπχςήπ).
Επιλένςε ςημ καοςέλα Tools (Εογαλεία) και, ρςη ρσμέυεια, επιλένςε Tray Management
(Διαυείοιρη δίρκχμ) > Information Pages Source (Ποξέλεσρη ρελίδχμ πληοξτξοιώμ).
Επιλένςε ςξ ρσγκεκοιμέμξ δίρκξ πξσ θέλεςε μα υοηριμξπξιηθεί από ςξμ εκςσπχςή ή επιλένςε
Automatic (Ασςόμαςξ).
ημείχρη: Ο δίρκξπ 2 είμαι η ποξεπιλεγμέμη πηγή υαοςιξύ όςαμ είμαι επιλεγμέμξ Ασςόμαςξ για ςημ
εκςύπχρη ελίδχμ πληοξτξοιώμ. Αμ ξ δίρκξπ είμαι κεμόπ, ςξ αίςημα εκςύπχρηπ διαςηοείςαι ρςημ
ξσοά εμεογώμ εογαριώμ, έχπ όςξσ ποξρςεθεί υαοςί ή επιλεγεί άλλξπ δίρκξπ.

4.
5.

Για μα επιβεβαιώρεςε ςη ούθμιρη, επιλένςε ΟΚ.
Επιλένςε Πίρχ για μα επιρςοέφεςε ρςημ ξθόμη Εογαλεία, ή επιλένςε Αουική ρελίδα για μα
επιρςοέφεςε ρςημ κύοια ξθόμη ατήπ.
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Εκςύπχρη ςηπ αματξοάπ διαμόοτχρηπ
1.
2.
3.
4.

ςξμ πίμακα ελέγυξσ, παςήρςε ςξ πλήκςοξ Printer (Εκςσπχςήπ).
ςημ καοςέλα Information (ςξιυεία), επιλένςε Print Reference Materials (Εκςύπχρη
σλικώμ αματξοάπ).
Επιλένςε Configuration Report (Αματξοά διαμόοτχρηπ).
Παςήρςε Print (Εκςύπχρη).
ημείχρη: Από ποξεπιλξγή, η αματξοά διαμόοτχρηπ εκςσπώμεςαι κάθε τξοά πξσ εμεογξπξιείςε ξ
εκςσπχςήπ. Για μα απεμεογξπξιήρεςε ασςήμ ςη ούθμιρη, επιλένςε Printer (Εκςσπχςήπ) > Tools
(Εογαλεία) > Setup (Ρύθμιρη) > General Settings (Γεμικέπ οσθμίρειπ) > Startup Page (ελίδα
εκκίμηρηπ) > Off (Όυι).

Ποξβξλή ρςξιυείχμ υοέχρηπ και υοήρηπ
1.
2.

ςξμ πίμακα ελέγυξσ, παςήρςε ςξ πλήκςοξ Printer (Εκςσπχςήπ).
ςημ καοςέλα Information (ςξιυεία), επιλένςε ςημ καοςέλα Billing Meters (Μεςοηςέπ υοέχρηπ)
για μα δείςε ςιπ μεςοήρειπ ςχμ βαρικώμ απξςσπώρεχμ:
 Color impressions (Έγυοχμεπ απξςσπώρειπ): Αοιθμόπ ρελίδχμ πξσ εκςσπώμξμςαι με
καθξοιρμέμξ υοώμα.
 Black impressions (Αρποόμασοεπ απξςσπώρειπ): Αοιθμόπ ρελίδχμ πξσ εκςσπώμξμςαι
υχοίπ καθξοιρμέμξ υοώμα.
 Total impressions (ύμξλξ απξςσπώρεχμ): σμξλικόπ αοιθμόπ έγυοχμχμ απξςσπώρεχμ
ρσμ αρποόμασοχμ απξςσπώρεχμ.
ημείχρη: Μια ρελίδα είμαι μία όφη εμόπ τύλλξσ υαοςιξύ πξσ μπξοεί μα εκςσπχθεί ρςη μία ή και
ρςιπ δύξ όφειπ. Έμα τύλλξ πξσ εκςσπώμεςαι και ρςιπ δύξ όφειπ μεςοάει χπ δύξ απξςσπώρειπ.

3.

Επιλένςε Usage Counters (Μεςοηςέπ υοήρηπ) για μα δείςε λεπςξμεοείπ πληοξτξοίεπ υοήρηπ.

Εμςξπιρμόπ ςξσ ρειοιακξύ αοιθμξύ ρςξμ πίμακα ελέγυξσ
1.
2.

ςξμ πίμακα ελέγυξσ, παςήρςε ςξ πλήκςοξ Printer (Εκςσπχςήπ).
ςημ καοςέλα Information (ςξιυεία), επιλένςε About This Printer (υεςικά με ασςόμ ςξμ
εκςσπχςή).
ςημ καοςέλα General (Γεμικά) παοξσριάζξμςαι ςξ μξμςέλξ, ξ ρειοιακόπ αοιθμόπ, η έκδξρη και η
ημεοξμημία εμεογξπξίηρηπ.

Ποξβξλή ςηπ καςάρςαρηπ αμαλώριμχμ ςξσ εκςσπχςή
1.

2.
3.
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Για μα ποξβάλλεςε ςημ καοςέλα Supplies (Αμαλώριμα), κάμςε έμα από ςα παοακάςχ:
 ςξμ πίμακα ελέγυξσ, παςήρςε ςξ πλήκςοξ Printer (Εκςσπχςήπ) και, ρςη ρσμέυεια, επιλένςε
ςημ καοςέλα Supplies (Αμαλώριμα).
 Επιλένςε έμα από ςα εικξμίδια C, M, Y, K κάςχ δενιά ρςημ κύοια ξθόμη.
Για ςημ ποξβξλή λεπςξμεοειώμ ρυεςικά με ςημ καρέςα γοατίςη, ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ
αοιθμξύ εναοςήμαςξπ για εκ μέξσ παοαγγελία, επιλένςε C, M, Y ή K.
Παςήρςε Close (Κλείριμξ) για μα επιρςοέφεςε ρςημ καοςέλα Supplies (Αμαλώριμα).
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4.

5.
6.
7.

Για μα ποξβάλλεςε λεπςξμέοειεπ ρυεςικά με ςξ τξύομξ, ςημ καρέςα σπξλειμμάςχμ, ςιπ μξμάδεπ
εκςύπχρηπ, ςξ ρσμςήοηρηπ ή ςημ καρέςα ρσοοαπςικξύ, επιλένςε Other Supplies (Άλλα
αμαλώριμα). Φοηριμξπξιήρςε ςα Επάμχ ή Κάςχ βελάκια για κύλιρη ρςη λίρςα και, ρςη
ρσμέυεια, επιλένςε ςιπ λεπςξμέοειεπ πξσ θέλεςε μα ποξβάλεςε.
Παςήρςε ςξ βελάκι Πίρχ για μα επιρςοέφεςε ρςημ ξθόμη Other Supplies (Άλλα αμαλώριμα).
Για ςημ εκςύπχρη ςηπ ρελίδαπ Φοήρη αμαλχρίμχμ, επιλένςε ςξ εικξμίδιξ Εκςύπχρη και, ρςη
ρσμέυεια, επιλένςε Φοήρη αμαλχρίμχμ.
Επιλένςε Αουική ρελίδα για μα επιρςοέφεςε ρςημ κύοια ξθόμη.

Σευμική σπξρςήοινη ςξσ PhaserSMART
Σξ PhaserSMART είμαι έμα ασςόμαςξ ρύρςημα βαριρμέμξ ρςξ Διαδίκςσξ, ςξ ξπξίξ υοηριμξπξιεί ςξ
ποόγοαμμα πεοιήγηρηπ Web για ςημ απξρςξλή πληοξτξοιώμ διαγμχρςικξύ ελέγυξσ από ςξμ
εκςσπχςή ρςξμ ιρςόςξπξ ςηπ Xerox®. Σξ PhaserSMART ελέγυει ςιπ πληοξτξοίεπ, ποαγμαςξπξιεί
διάγμχρη ςξσ ποξβλήμαςξπ και ποξςείμει μια λύρη.
Για ςημ ποόρβαρη ρςημ Σευμική σπξρςήοινη ςξσ PhaserSMART:
1. Αμξίνςε ςξ ποόγοαμμα πεοιήγηρηπ Web και μεςαβείςε ρςη διεύθσμρη www.phaserSMART.com.
2. Ειραγάγεςε ςη διεύθσμρη ΙΡ ςξσ εκςσπχςή ραπ ρςα ρυεςικά πεδία.
3. Ακξλξσθήρςε ςιπ ξδηγίεπ επί ςηπ ξθόμηπ.
ημείχρη: Εάμ δεμ γμχοίζεςε ςη διεύθσμρη ΙΡ ςξσ εκςσπχςή, αμαςοένςε ρςημ εμόςηςα Εύοερη ςηπ
διεύθσμρηπ IP ςξσ εκςσπχςή ρςη ρελίδα 27.
Για ςημ ποόρβαρη ρςημ Σευμική σπξρςήοινη ςξσ PhaserSMART από ςξ Job Tracker:
1. ςημ καοςέλα Device (σρκεσή), κάμςε κλικ ρςξ πλήκςοξ PhaserSMART ρςξ κάςχ μέοξπ
ςξσ παοαθύοξσ.
2. Ακξλξσθήρςε ςιπ ξδηγίεπ επί ςηπ ξθόμηπ.
Για ςημ ποόρβαρη ρςημ Σευμική σπξρςήοινη ςξσ PhaserSMART από ςξ CentreWare Internet Services:
1. ςξμ σπξλξγιρςή ραπ, αμξίνςε ςξ ποόγοαμμα πεοιήγηρηπ Web, πληκςοξλξγήρςε ςη διεύθσμρη
ΙΡ ςξσ εκςσπχςή ρςξ πεδίξ διεσθύμρεχμ και παςήρςε Ειραγχγή ή Επιρςοξτή.
2. ςημ καοςέλα Support (Τπξρςήοινη), επιλένςε ςημ καοςέλα General (Γεμικά).
3. ςξ Support Tools (Εογαλεία σπξρςήοινηπ), κάμςε κλικ ρςη ρύμδερη PhaserSMART® Diagnostic
Tool.
4. Ακξλξσθήρςε ςιπ ξδηγίεπ επί ςηπ ξθόμηπ.

CentreWare Internet Services
Σξ CentreWare Internet Services είμαι ςξ λξγιρμικό διαυείοιρηπ και ούθμιρηπ παοαμέςοχμ πξσ έυει
εγκαςαρςαθεί ρςξμ εμρχμαςχμέμξ διακξμιρςή Web ςξσ εκςσπχςή. Επιςοέπει ςη ούθμιρη
παοαμέςοχμ και ςη διαυείοιρη ςξσ εκςσπχςή από έμα ποόγοαμμα πεοιήγηρηπ Web.
Σξ CentreWare Internet Services απαιςεί:
 Μια ρύμδερη TCP/IP μεςανύ ςξσ εκςσπχςή και ςξσ δικςύξσ ρε πεοιβάλλξμςα Windows,
Macintosh, UNIX ή Linux.
 Σημ εμεογξπξίηρη ςχμ TCP/IP και HTTP ρςξμ εκςσπχςή.
 Έμαμ εκςσπχςή με ρύμδερη ρςξ δίκςσξ και με ποόγοαμμα πεοιήγηρηπ Web πξσ σπξρςηοίζει
JavaScript.
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Για λεπςξμέοειεπ, αμαςοένςε ρςξ Help (Βξήθεια) ρςξ CentreWare Internet Services ή ρςξ System
Administrator Guide (Οδηγόπ διαυειοιρςή ρσρςήμαςξπ).
Για ςημ ποόρβαρη ρςξ CentreWare Internet Services:
ςξμ σπξλξγιρςή ραπ, αμξίνςε ςξ ποόγοαμμα πεοιήγηρηπ Web, πληκςοξλξγήρςε ςη διεύθσμρη ΙΡ
ςξσ εκςσπχςή ρςξ πεδίξ διεσθύμρεχμ και παςήρςε Ειραγχγή ή Επιρςοξτή.
Εάμ δεμ γμχοίζεςε ςη διεύθσμρη ΙΡ ςξσ εκςσπχςή, αμαςοένςε ρςημ εμόςηςα Εύοερη ςηπ διεύθσμρηπ
IP ςξσ εκςσπχςή ρςη ρελίδα 27.
Για ςημ ποόρβαρη ρςξ CentreWare Internet Services από ςξ Job Tracker:
Από ςξ μεμξύ Job Tracker, κάμςε κλικ ρςξ πλήκςοξ Help (Βξήθεια) και, ρςη ρσμέυεια, επιλένςε
CentreWare Internet Services.
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Πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ
Μπξοείςε μα λάβεςε πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςξμ εκςσπχςή ραπ από ασςέπ ςιπ πηγέπ:
Πόοξπ

Θέρη

oδηγός εγκατάστασης

Πεοιλαμβάμεςαι ρςη ρσρκεσαρία ςξσ εκςσπχςή

Εγχειρίδιο άμεσης χρήσης

Πεοιλαμβάμεςαι ρςη ρσρκεσαρία ςξσ εκςσπχςή

System Administrator Guide (Οδηγόπ διαυειοιρςή
ρσρςήμαςξπ)

www.xerox.com/office/7800docs

Εκπαιδεσςικά βίμςεξ

Διαθέριμα ρςξμ πίμακα ελέγυξσ ςξσ εκςσπχςή και
ρςη διεύθσμρη www.xerox.com/office/7800docs

Recommended Media List (Καςάλξγξπ ρσμιρςώμεμχμ
μέρχμ εκςύπχρηπ)

Ημχμέμεπ Πξλιςείεπ: www.xerox.com/paper
Εσοώπη: www.xerox.com/europaper

Η ςευμική σπξρςήοινη ςξσ PhaserSMART ποαγμαςξπξιεί
ασςόμαςη διάγμχρη ςχμ ποξβλημάςχμ ρςξμ εκςσπχςή
δικςύξσ και ποξςείμει λύρειπ.

www.phasersmart.com

Πληοξτξοίεπ ςευμικήπ σπξρςήοινηπ για ςξμ εκςσπχςή ραπ:
πεοιλαμβάμεςαι διαδικςσακή ςευμική σπξρςήοινη, ςξ Online
Support Assistant (Ηλεκςοξμική Σευμική Τπξρςήοινη) και
λήφειπ ποξγοαμμάςχμ ξδήγηρηπ.

www.xerox.com/office/7800support

Πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςα μεμξύ ή ςα μημύμαςα ρτάλμαςξπ Πλήκςοξ βξήθειαπ (?) ςξσ πίμακα ελέγυξσ
ελίδεπ πληοξτξοιώμ

Εκςύπχρη από ςξ μεμξύ ςξσ πίμακα ελέγυξσ

Παοαγγελία αμαλχρίμχμ για ςξμ εκςσπχςή ραπ

www.xerox.com/office/7800supplies

Μια πηγή εογαλείχμ και πληοξτξοιώμ, όπχπ διαδοαρςικά
ρεμιμάοια, ποόςσπα εκςύπχρηπ, υοήριμεπ ρσμβξσλέπ και
ειδικέπ λειςξσογίεπ, για ςημ ικαμξπξίηρη ςχμ ιδιαίςεοχμ
αμαγκώμ ραπ.

www.xerox.com/office/businessresourcecenter

Σξπικό κέμςοξ πχλήρεχμ και σπξρςήοινηπ

www.xerox.com/office/worldcontacts

Καςαυώοιρη εκςσπχςή

www.xerox.com/office/register
®

Ηλεκςοξμικό καςάρςημα Xerox Direct

www.direct.xerox.com/
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A
Ποξδιαγοατέπ
Ασςό ςξ παοάοςημα πεοιλαμβάμει ςα ενήπ:






Διαμξοτώρειπ και ποξαιοεςικόπ ενξπλιρμόπ εκςσπχςή ............................................................................... 167
Υσρικέπ ποξδιαγοατέπ ............................................................................................................................................... 169
Πεοιβαλλξμςικέπ ποξδιαγοατέπ.............................................................................................................................. 172
Ηλεκςοικέπ ποξδιαγοατέπ ......................................................................................................................................... 173
Ποξδιαγοατέπ απόδξρηπ........................................................................................................................................... 174
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Διαμξοτώρειπ και ποξαιοεςικόπ
ενξπλιρμόπ εκςσπχςή
Βαρικά λειςξσογίεπ
Σξ μξμςέλξ Έγυοχμξπ εκςσπχςήπ Phaser 7800 παοέυει ςιπ ακόλξσθεπ λειςξσογίεπ:
 Μέγιρςη αμάλσρη εκςύπχρηπ: 1200 x 2400 dpi
 Εκςύπχρη μεγεθώμ εγγοάτχμ έχπ και 320 x 457 υλρς. (12,6 x 18 ίμςρεπ)
 Εκςύπχρη banner μήκξσπ έχπ και 1219 υλρς. (48 ίμςρεπ)
 Σευμξλξγία LED εμόπ πεοάρμαςξπ με κεταλέπ εκςύπχρηπ 1200 dpi
 Ασςόμαςη εκςύπχρη 2 όφεχμ
 Έγυοχμη ξθόμη ατήπ ρςξμ πίμακα ελέγυξσ
 Δίρκξπ 1 με υχοηςικόςηςα 100 τύλλχμ
 Δίρκξπ 2 με υχοηςικόςηςα 500 τύλλχμ
 Ερχςεοικόπ ρκληοόπ δίρκξπ 160 GB
 Επενεογαρςήπ 1,33 GHz
 2 GB RAM
 Universal Serial Bus (USB 2.0)
 Ethernet 10/100/1000Base-T
 Γοαμμαςξρειοέπ PostScript και PCL
 Τπξρςήοινη PostScript και client-based XPS
 Αρτάλεια δεδξμέμχμ
 Λξγιρμικό GreenPrint
 CentreWare Internet Services
 CentreWare Web
 PhaserCal
 Απξμακοσρμέμη εγκαςάρςαρη ξδηγξύ
 Πεοιβάλλξμ εογαρίαπ WebJet Admin
 Tivoli
 Εμςξπιρμόπ ρσρκεσώμ Bonjour, SSDP και SAP
 Ειδξπξιήρειπ μέρχ email
 Ασςόμαςη αμαπλήοχρη αμαλχρίμχμ
 Ποξμξηςική διαυείοιρη αμαλχρίμχμ
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Διαθέριμεπ διαμξοτώρειπ
Λειςξσογίεπ

Έγυοχμξπ
εκςσπχςήπ
Phaser 7800DN

Έγυοχμξπ εκςσπχςήπ
Phaser 7800GX

Έγυοχμξπ εκςσπχςήπ
Phaser 7800DX

Δίρκξι βαρικξύ ενξπλιρμξύ

2

5, ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ
ςξσ ςοξτξδόςη 1500
τύλλχμ

5, ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ
ςξσ ςοξτξδόςη 2500
τύλλχμ

Δίρκξι ποξαιοεςικξύ
ενξπλιρμξύ

3

Καμία

Καμία

Σελικόπ επενεογαρςήπ

Όυι

Ποξαιοεςικό

Ποξαιοεςικό

PhaserMatch με
PhaserMeter™

Ποξαιοεςικό

Ναι

Ποξαιοεςικό

Ποξαιοεςικόπ ενξπλιρμόπ και αμαβαθμίρειπ










Ποξηγμέμξπ ςελικόπ επενεογαρςήπ
Επαγγελμαςικόπ ςελικόπ επενεογαρςήπ
Σοξτξδόςηπ 1500 τύλλχμ
Σοξτξδόςηπ 2500 τύλλχμ
Κις σφηλήπ αμςξυήπ για βαοιά μέρα
Διάςοηρη για ποξηγμέμξ ςελικό επενεογαρςή
Δημιξσογόπ τσλλαδίχμ για ποξηγμέμξ ςελικό επενεογαρςή
PhaserMatch με PhaserMeter™
Ποξραομξγέαπ αρύομαςξσ δικςύξσ

Έγυοχμξπ εκςσπχςήπ Phaser 7800
oδηγόπ υοήρηπ
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Υσρικέπ ποξδιαγοατέπ
Διαμόοτχρη έγυοχμξσ εκςσπχςή Phaser 7800DN





Πλάςξπ: 641,4 υλρς. (25,25 ίμςρεπ)
Βάθξπ: 698,5 υλρς. (27,5 ίμςρεπ)
Ύφξπ: 577,9 υλρς. (22,75 ίμςρεπ)
Βάοξπ: 81 κιλά (178,6 λίβοεπ)

Διαμόοτχρη έγυοχμξσ εκςσπχςή Phaser 7800GX





Πλάςξπ: 641,4 υλρς. (25,25 ίμςρεπ)
Βάθξπ: 698,5 υλρς. (27,5 ίμςρεπ)
Ύφξπ: 952,5 υλρς. (37,5 ίμςρεπ)
Βάοξπ: 116 κιλά (255,2 λίβοεπ)

Διαμόοτχρη έγυοχμξσ εκςσπχςή Phaser 7800DX





Πλάςξπ: 641,4 υλρς. (25,25 ίμςρεπ)
Βάθξπ: 698,5 υλρς. (27,5 ίμςρεπ)
Ύφξπ: 952,5 υλρς. (37,5 ίμςρεπ)
Βάοξπ: 125 κιλά (275 λίβοεπ)

Διαμόοτχρη με ποξηγμέμξ ςελικό επενεογαρςή και δημιξσογό τσλλαδίχμ





Πλάςξπ: 1666 υλρς. (65,6 ίμςρεπ)
Βάθξπ: 685 υλρς. (27 ίμςρεπ), 695 υλρς. (27,4 ίμςρεπ) με δημιξσογό τσλλαδίχμ
Ύφξπ: 1057 υλρς. (41,6 ίμςρεπ)
Βάοξπ:
Έγυοχμξπ εκςσπχςήπ Phaser 7800GX: 153,2 κιλά (337 λίβοεπ)
Έγυοχμξπ εκςσπχςήπ Phaser 7800DX: 162,2 κιλά (356,8 λίβοεπ)

Διαμόοτχρη με επαγγελμαςικό ςελικό επενεογαρςή
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Πλάςξπ: 1922 υλρς. (75,7 ίμςρεπ)
Βάθξπ: 685 υλρς. (27 ίμρςεπ)
Ύφξπ: 1065 υλρς. (41,9 ίμςρεπ)
Βάοξπ:
Έγυοχμξπ εκςσπχςήπ Phaser 7800GX: 206,7 κιλά (454,7 λίβοεπ)
Έγυοχμξπ εκςσπχςήπ Phaser 7800DX: 215,7 κιλά (474,5 λίβοεπ)

Έγυοχμξπ εκςσπχςήπ Phaser 7800
oδηγόπ υοήρηπ

Ποξδιαγοατέπ

Απαιςήρειπ ελεύθεοξσ υώοξσ
Έγυοχμξπ εκςσπχςήπ Phaser 7800

Έγυοχμξπ εκςσπχςήπ Phaser 7800 με ποξηγμέμξ ςελικό επενεογαρςή και δημιξσογό
τσλλαδίχμ

Έγυοχμξπ εκςσπχςήπ Phaser 7800
oδηγόπ υοήρηπ
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Έγυοχμξπ εκςσπχςήπ Phaser 7800 με επαγγελμαςικό ςελικό επενεογαρςή
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Έγυοχμξπ εκςσπχςήπ Phaser 7800
oδηγόπ υοήρηπ

Ποξδιαγοατέπ

Πεοιβαλλξμςικέπ ποξδιαγοατέπ
Θεομξκοαρία



Λειςξσογία: 10–32°C (50–90°F)
Βέλςιρςη πξιόςηςα εκςύπχρηπ: 15–28°C (59–82°F)

υεςική σγοαρία



Λειςξσογία: 15–85% (υχοίπ ρσμπύκμχρη)
Βέλςιρςη πξιόςηςα εκςύπχρηπ: 20–70%

Τφόμεςοξ
Για βέλςιρςη απόδξρη, υοηριμξπξιείςε ςξμ εκςσπχςή ρε σφόμεςοα κάςχ ςχμ 3.200 μ.
(10.500 πόδια).

Έγυοχμξπ εκςσπχςήπ Phaser 7800
oδηγόπ υοήρηπ
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Ηλεκςοικέπ ποξδιαγοατέπ
Σάρη και ρσυμόςηςα ςοξτξδξρίαπ οεύμαςξπ
Σάρη ςοξτξδξρίαπ οεύμαςξπ

συμόςηςα ςοξτξδξρίαπ οεύμαςξπ

110–127 VAC +/-10%, (99–140 VAC)

50 Hz +/- 3 Hz
60 Hz +/- 3 Hz

220–240 VAC +/-10%, (198–264 VAC)

50 Hz +/- 3 Hz
60 Hz +/- 3 Hz

Καςαμάλχρη ιρυύξπ
Μέγιρςη ιρυύπ

Έςξιμξ για
εκςύπχρη

Λειςξσογία υαμηλήπ
καςαμάλχρηπ ιρυύξπ
(Καςάρςαρη αμαμξμήπ)

Λειςξσογία
ενξικξμόμηρηπ
εμέογειαπ
(Λειςξσογία αδοάμειαπ)

Όυι

1200 W

85 W

60 W

6W

0,7 W

Πιρςξπξιημέμξ ποξψόμ ENERGY STAR
Σξ ποξψόμ Έγυοχμξπ εκςσπχςήπ Phaser 7800 τέοει πιρςξπξίηρη ENERGY STAR® βάρει
ςχμ απαιςήρεχμ ποξγοάμμαςξπ ENERGY STAR για ενξπλιρμό απεικόμιρηπ.
Η ξμξμαρία ENERGY STAR και ςξ ρήμα ENERGY STAR είμαι ρήμαςα καςαςεθέμςα ρςιπ
Ημχμέμεπ Πξλιςείεπ.
Σξ ποόγοαμμα ενξπλιρμξύ απεικόμιρηπ ENERGY STAR είμαι μια ξμαδική ποξρπάθεια
μεςανύ ςχμ κσβεομήρεχμ ςχμ Ημχμέμχμ Πξλιςειώμ, ςηπ Εσοχπαψκήπ Έμχρηπ, ςηπ
Ιαπχμίαπ και ςηπ βιξμηυαμίαπ ενξπλιρμξύ γοατείχμ για ςημ ποξώθηρη τχςξςσπικώμ,
εκςσπχςώμ, ταν, πξλσλειςξσογικώμ εκςσπχςώμ, ποξρχπικώμ σπξλξγιρςώμ και
ξθξμώμ πξσ ενξικξμξμξύμ εμέογεια. Η μείχρη ςηπ καςαμάλχρηπ εμέογειαπ από ςα
ποξψόμςα βξηθά ρςημ καςαπξλέμηρη ςξσ μέτξσπ, ςηπ όνιμηπ βοξυήπ και ςχμ
μακοξποόθερμχμ αλλαγώμ ρςξ κλίμα, με ςημ ελάςςχρη ςχμ εκπξμπώμ πξσ
ποξκαλξύμςαι από ςημ παοαγχγή ηλεκςοιρμξύ.
Xerox® Ο ενξπλιρμόπ ENERGY STAR είμαι οσθμιρμέμξπ από ςξ εογξρςάριξ μα μεςαβαίμει ρε
λειςξσογίεπ ενξικξμόμηρηπ εμέογειαπ μεςά από 15 λεπςά και 45 λεπςά μεςά ςημ ςελεσςαία
αμςιγοατή ή εκςύπχρη. Για λεπςξμέοειεπ, αμαςοένςε ρςημ εμόςηςα Λειςξσογία ενξικξμόμηρηπ
εμέογειαπ ρςη ρελίδα 25.
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Ποξδιαγοατέπ

Ποξδιαγοατέπ απόδξρηπ
Αμάλσρη εκςύπχρηπ
Μέγιρςη αμάλσρη: 1200 x 2400 dpi
 Ρύθμιρη Βαρική ςηπ λειςξσογίαπ πξιόςηςαπ εκςύπχρηπ: 1200 x 600 dpi
 Λειςξσογία Βελςιχμέμηπ πξιόςηςαπ εκςύπχρηπ: 1200 x 2400 dpi
 Ρύθμιρη Υχςξγοατία ςηπ λειςξσογίαπ πξιόςηςαπ εκςύπχρηπ: 600 x 600 x 8 dpi
ημείχρη: Οι αμαλύρειπ εκςύπχρηπ ατξοξύμ μόμξ ρε ξδηγξύπ εκςύπχρηπ PostScript. Η μόμη
αμάλσρη εκςύπχρηπ πξσ ιρυύει για ςξμ ξδηγό εκςύπχρηπ PCL είμαι 600 x 600 dpi.

Σαυύςηςεπ εκςύπχρηπ
Οι ςαυύςηςεπ εκςύπχρηπ είμαι ξι ίδιεπ για έγυοχμη ή μξμόυοχμη εκςύπχρη. Οι ςαυύςηςεπ
εκςύπχρηπ είμαι ίδιεπ για όλεπ ςιπ λειςξσογίεπ πξιόςηςαπ εκςύπχρηπ και παοέυξμςαι ρε ρελίδεπ αμά
λεπςό (ppm). Ο ποξραμαςξλιρμόπ υαοςιξύ αματέοεςαι χπ ςοξτξδξρία μικοήπ πλεσοάπ (SEF) ή
ςοξτξδξρία μεγάληπ πλεσοάπ (LEF).
Εκςύπχρη μξμήπ όφηπ

A4 / Letter
LEF

A4 / Letter
SEF

B4 SEF / 8,5 x 13
ίμςρεπ SEF, 8,5 x 14
ίμςρεπ SEF

A3 / 11x17
ίμςρεπ

SRA3 / 12x18
ίμςρεπ

Κξιμό, Διάςοηςξ, Ποξεκςσπχμέμξ,
Επιρςξλόυαοςξ, Αμακσκλχμέμξ,
Ειδική επιλξγή

45 ρ.α.λ.

32 ppm

26 ppm

22 ppm

22 ppm

Ελατού υαοςί καοςώμ/ενχτύλλχμ, 32 ppm
Ελατού γσαλιρςεοό υαοςί
καοςώμ/ενχτύλλχμ, Εςικέςεπ

25 ppm

20 ppm

17 ppm

17 ppm

Φαοςί καοςώμ/ενχτύλλχμ,
Γσαλιρςεοό υαοςί
καοςώμ/ενχτύλλχμ,
Υάκελξπ, Διατάμεια

22 ppm

18 ρ.α.λ.

15 ρ.α.λ.

13 ppm

12 ppm

Βαού υαοςί καοςώμ/ενχτύλλχμ,
Βαού γσαλιρςεοό υαοςί
καοςώμ/ενχτύλλχμ, Πξλύ βαού
υαοςί καοςώμ/ενχτύλλχμ, Πξλύ
βαού γσαλιρςεοό υαοςί
καοςώμ/ενχτύλλχμ

15 ρ.α.λ.

12,5 ppm

10 ppm

8 ρ.α.λ.

7 ppm

Έγυοχμξπ εκςσπχςήπ Phaser 7800
oδηγόπ υοήρηπ
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Εκςύπχρη διπλήπ όφηπ

A4 / Letter
LEF

A4 / Letter
SEF

Κξιμό, Διάςοηςξ, Ποξεκςσπχμέμξ,
Επιρςξλόυαοςξ, Αμακσκλχμέμξ,
Ειδική επιλξγή

45 ρ.α.λ.

32 ppm

Ελατού υαοςί καοςώμ/ενχτύλλχμ, 32 ppm
Ελατού γσαλιρςεοό υαοςί
καοςώμ/ενχτύλλχμ, Εςικέςεπ
Φαοςί καοςώμ/ενχτύλλχμ,
Γσαλιρςεοό υαοςί
καοςώμ/ενχτύλλχμ
Βαού υαοςί καοςώμ/ενχτύλλχμ
και βαού γσαλιρςεοό υαοςί
καοςώμ/ενχτύλλχμ είμαι
διαθέριμα μόμξ αμ είμαι
εγκαςερςημέμξ ςξ Κις σφηλήπ
αμςξυήπ για βαοιά μέρα.
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B4 SEF / 8,5 x 13
ίμςρεπ SEF,
8,5 x 14
ίμςρεπ SEF

A3 / 11x17
ίμςρεπ

SRA3 / 12x18
ίμςρεπ

17 ppm

15 ρ.α.λ.

15 ρ.α.λ.

25 ppm

15 ρ.α.λ.

13 ppm

13 ppm

22 ppm

18 ρ.α.λ.

9,7 ppm

8,8 ppm

8,2 ppm

15 ρ.α.λ.

12,5 ppm

6,5 ppm

5,7 ppm

5,3 ppm

Έγυοχμξπ εκςσπχςήπ Phaser 7800
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Ρσθμιρςικέπ πληοξτξοίεπ
Ασςό ςξ παοάοςημα πεοιλαμβάμει ςα ενήπ:



Βαρικξί καμξμιρμξί ....................................................................................................................................................... 177
Material Safety Data Sheets (τύλλα δεδξμέμχμ αρταλείαπ σλικώμ)...................................................... 180
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Βαρικξί καμξμιρμξί
Η Xerox έυει ποαγμαςξπξιήρει έλεγυξ ρςξμ ρσγκεκοιμέμξ εκςσπχςή για ηλεκςοξμαγμηςικέπ
εκπξμπέπ και ρσμμόοτχρη ποξπ ςα ποόςσπα αςοχρίαπ. Σα ποόςσπα ασςά έυξσμ ρυεδιαρςεί με
ρκξπό μα μειώρξσμ ςιπ παοεμβξλέπ πξσ ποξκαλξύμςαι ή λαμβάμξμςαι από ςξμ ρσγκεκοιμέμξ
εκςσπχςή ρε ρσμβαςικό πεοιβάλλξμ γοατείξσ.

Ημχμέμεπ Πξλιςείεπ - Καμξμιρμξί Ομξρπξμδιακήπ Επιςοξπήπ
Επικξιμχμιώμ FCC
Ο ενξπλιρμόπ ασςόπ έυει δξκιμαρςεί και βοέθηκε εμςόπ ςχμ ξοίχμ φητιακήπ ρσρκεσήπ Καςηγξοίαπ
Α, ρύμτχμα με ςξ Άοθοξ 15 ςχμ Καμξμιρμώμ ςηπ Ομξρπξμδιακήπ Επιςοξπήπ Επικξιμχμιώμ FCC. Οι
πεοιξοιρμξί ασςξί δημιξσογήθηκαμ για μα παοέυξσμ λξγική ποξρςαρία από επιζήμιεπ παοεμβξλέπ
ρε επιυειοηριακό πεοιβάλλξμ. Ο παοώμ ενξπλιρμόπ παοάγει, υοηριμξπξιεί και μπξοεί μα εκπέμπει
εμέογεια οαδιξρσυμξςήςχμ. Εάμ η εγκαςάρςαρη και η υοήρη ςξσ δεμ ακξλξσθεί ςιπ παοξύρεπ
ξδηγίεπ, εμδέυεςαι μα ποξκαλέρει επιζήμιεπ παοεμβξλέπ ρςιπ οαδιξεπικξιμχμίεπ. Η υοήρη ςξσ
ενξπλιρμξύ ασςξύ ρε ξικιρςική πεοιξυή είμαι πιθαμό μα ποξκαλέρει επιζήμιεπ παοεμβξλέπ. ςημ
πεοίπςχρη ασςή ξ υοήρςηπ θα ποέπει με δικά ςξσ ένξδα μα απξκαςαρςήρει ςιπ παοεμβξλέπ ασςέπ.
Εάμ ξ ενξπλιρμόπ ποξκαλέρει επιζήμιεπ παοεμβξλέπ ρςη οαδιξτχμική ή ςηλεξπςική λήφη, ςξ ξπξίξ
καθξοίζεςαι με ςημ εμεογξπξίηρη ή απεμεογξπξίηρη ςξσ ενξπλιρμξύ, ξ υοήρςηπ θα ποέπει μα
ποξρπαθήρει μα διξοθώρει ςημ παοεμβξλή με έμαμ ή πεοιρρόςεοξσπ από ςξσπ ακόλξσθξσπ
ςοόπξσπ:
 Επαμαποξραμαςξλίρςε ή αλλάνςε ςη θέρη ςηπ κεοαίαπ λήφηπ.
 Ασνήρςε ςημ απόρςαρη μεςανύ ςξσ ενξπλιρμξύ και ςξσ δέκςη.
 σμδέρςε ςξμ ενξπλιρμό ρςημ ποίζα εμόπ κσκλώμαςξπ διατξοεςικξύ από ασςό πξσ είμαι
ρσμδεδεμέμξπ ξ δέκςηπ.
 σμβξσλεσςείςε ςξμ ςξπικό αμςιποόρχπξ ή έμαμ έμπειοξ ςευμικό οαδιότχμχμ/ςηλεξοάρεχμ
για βξήθεια.
Οι αλλαγέπ ή ςοξπξπξιήρειπ ρε ασςόμ ςξμ ενξπλιρμό πξσ δεμ είμαι εγκεκοιμέμεπ από ςη Xerox
μπξοεί μα ακσοώρξσμ ςημ ενξσριξδόςηρη ςξσ υοήρςη μα υοηριμξπξιεί ασςόμ ςξμ ενξπλιρμό.
ημείχρη: Για μα διαρταλιρςεί η ρσμμόοτχρη ποξπ ςξ άοθοξ 15 ςχμ καμξμιρμώμ ςηπ
Ομξρπξμδιακήπ Επιςοξπήπ Επικξιμχμιώμ FCC, υοηριμξπξιήρςε θχοακιρμέμα καλώδια
διαρύμδερηπ.
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Καμαδάπ
Ασςή η φητιακή ρσρκεσή Καςηγξοίαπ Α ρσμμξοτώμεςαι με ςα ποόςσπα ICES-003 ςξσ Καμαδά.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Εσοχπαψκή Έμχρη
ΠΡΟΟΦΗ: Ασςό είμαι έμα ποξψόμ καςηγξοίαπ Α. ε ξικιακό πεοιβάλλξμ, ασςό ςξ ποξψόμ μπξοεί μα
ποξκαλέρει παοεμβξλέπ οαδιξκσμάςχμ. ε ασςήμ ςημ πεοίπςχρη, ξ υοήρςηπ μπξοεί μα απαιςηθεί μα
λάβει επαοκή μέςοα.
Η έμδεινη CE πξσ σπάουει ρε ασςό ςξ ποξψόμ ρσμβξλίζει ςη Δήλχρη ρσμμόοτχρηπ ςηπ
Xerox με ςιπ ακόλξσθεπ ιρυύξσρεπ Οδηγίεπ ςηπ Εσοχπαψκήπ Έμχρηπ, από ςιπ ημεοξμημίεπ
πξσ σπξδεικμύξμςαι:
 12 Δεκεμβοίξσ 2006: Οδηγία για υαμηλή ςάρη 2006/95/EC
 15 Δεκεμβοίξσ 2004: Οδηγία ηλεκςοξμαγμηςικήπ ρσμβαςόςηςαπ 2004/108/EC
Ασςόπ ξ εκςσπχςήπ, αμ υοηριμξπξιείςαι ρχρςά ρύμτχμα με ςιπ ξδηγίεπ, δεμ είμαι επικίμδσμξπ για
ςξμ καςαμαλχςή ή ςξ πεοιβάλλξμ.
Για μα διαρταλιρςεί η ρσμμόοτχρη με ςξσπ καμξμιρμξύπ ςηπ Εσοχπαψκήπ Έμχρηπ, υοηριμξπξιήρςε
θχοακιρμέμα καλώδια διαρύμδερηπ.
Μπξοείςε μα ποξμηθεσςείςε ςξ σπξγεγοαμμέμξ αμςίγοατξ ςηπ Δήλχρηπ ρσμμόοτχρηπ για ςξμ
εκςσπχςή από ςημ Xerox.

Γεομαμία
Blendschutz
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz
vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt
nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Lärmemission
Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A)
oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Importeur
Deutschland
Xerox GmbH
Hellersbergstraße 2-4
41460 Neuss

Σξσοκία - Καμξμιρμόπ RoHS
ύμτχμα με ςξ Άοθοξ 7 (d), πιρςξπξιξύμε δια ςξσ παοόμςξπ όςι “είμαι ρε απόλσςη ρσμμόοτχρη με
ςξμ καμξμιρμό EEE.”
“EEE yönetmeliğine uygundur.”

Έγυοχμξπ εκςσπχςήπ Phaser 7800
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Material Safety Data Sheets (τύλλα
δεδξμέμχμ αρταλείαπ σλικώμ)
Για πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςα τύλλα δεδξμέμχμ αρταλείαπ σλικξύ πξσ ατξοξύμ ςξμ εκςσπχςή
ραπ, μεςαβείςε ρςη διεύθσμρη:
 Βόοεια Αμεοική: www.xerox.com/msds
 Εσοχπαψκή Έμχρη: www.xerox.com/environment_europe
Για ςξσπ αοιθμξύπ ςηλετώμξσ ςξσ Κέμςοξσ σπξρςήοινηπ πελαςώμ, επιρκετςείςε ςη διεύθσμρη
www.xerox.com/office/worldcontacts.
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Αμακύκλχρη και απόοοιφη
Ασςό ςξ παοάοςημα πεοιλαμβάμει ςα ενήπ:
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Όλεπ ξι υώοεπ
Εάμ είρςε σπεύθσμξι για ςημ απόοοιφη ςξσ ποξψόμςξπ Xerox®, λάβεςε σπόφη ραπ όςι ςξ μηυάμημα
εμδέυεςαι μα πεοιέυει σδοάογσοξ, μόλσβδξ, σπεουλχοικό και άλλα σλικά, η απόοοιφη ςχμ ξπξίχμ
μπξοεί μα ελέγυεςαι για πεοιβαλλξμςικξύπ λόγξσπ. Η παοξσρία ασςώμ ςχμ σλικώμ είμαι πλήοχπ
ρύμτχμη με ςξσπ παγκόρμιξσπ καμξμιρμξύπ πξσ ίρυσαμ ςη ρςιγμή πξσ κσκλξτόοηρε ρςημ αγξοά ςξ
ποξψόμ. Για πληοξτξοίεπ αμακύκλχρηπ και απόοοιφηπ, επικξιμχμήρςε με ςιπ ςξπικέπ αουέπ. Τλικό
σπεουλχοικξύ: Ασςό ςξ ποξψόμ εμδέυεςαι μα πεοιλαμβάμει μία ή πεοιρρόςεοεπ ρσρκεσέπ πξσ
πεοιέυξσμ σπεουλχοικό, όπχπ μπαςαοίεπ. Εμδέυεςαι μα απαιςείςαι ειδική μεςαυείοιρη, αμαςοένςε
ρςη διεύθσμρη www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
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Βόοεια Αμεοική
Η Xerox διαθέςει έμα ποόγοαμμα επιρςοξτήπ και επαμαυοηριμξπξίηρηπ/αμακύκλχρηπ ενξπλιρμξύ.
Επικξιμχμήρςε με ςξμ ςξπικό αμςιποόρχπξ ςηπ Xerox (1-800-ASK-XEROX) για μα διαπιρςώρεςε αμ
ασςό ςξ ποξψόμ Xerox® εμπίπςει ρςξ ποόγοαμμα. Για πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςα
πεοιβαλλξμςικά ποξγοάμμαςα ςηπ Xerox®, επιρκετθείςε ςη διεύθσμρη www.xerox.com/environment,
ή για πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςημ αμακύκλχρη και ςημ απόοοιφη, επικξιμχμήρςε με ςιπ ςξπικέπ
αουέπ.
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Εσοχπαψκή Έμχρη
Οοιρμέμα είδη ενξπλιρμξύ εμδέυεςαι μα υοηριμξπξιξύμςαι ςόρξ ρε ξικιακέπ όρξ και ρε
επαγγελμαςικέπ εταομξγέπ.

Οικιακό πεοιβάλλξμ
Η σπάονη ασςξύ ςξσ ρσμβόλξσ ρςξμ ενξπλιρμό ραπ απξςελεί
επιβεβαίχρη όςι ξ ενξπλιρμόπ δεμ ποέπει μα απξοοίπςεςαι μαζί με ςα
ξικιακά απόβληςα.

Ποξπ ρσμμόοτχρη με ςημ εσοχπαψκή μξμξθερία, ηλεκςοικόπ και ηλεκςοξμικόπ ενξπλιρμόπ πξσ
ενάμςληρε ςημ λειςξσογική ςξσ διάοκεια και θα απξοοιτθεί ποέπει μα διαυχοίζεςαι από ςα
ξικιακά απξοοίμμαςα.
Νξικξκσοιά εμςόπ ςχμ κοαςώμ μελώμ ςηπ Ε.Ε. μπξοξύμ μα επιρςοέτξσμ ςξμ υοηριμξπξιημέμξ
ηλεκςοικό και ηλεκςοξμικό ςξσπ ενξπλιρμό ρε ειδικέπ εγκαςαρςάρειπ ρσλλξγήπ απξβλήςχμ δχοεάμ.
Επικξιμχμήρςε με ςιπ ςξπικέπ αουέπ ρσλλξγήπ απξβλήςχμ για πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ.
ε ξοιρμέμα κοάςη μέλη, ξ ςξπικόπ ραπ αμςιποόρχπξπ μπξοεί μα ρσλλένει ςξμ παλιό ραπ
ενξπλιρμό δχοεάμ καςά ςημ αγξοά ςξσ μέξσ ενξπλιρμξύ. Ρχςήρςε ςξμ ςξπικό ραπ αμςιποόρχπξ
για ρυεςικέπ πληοξτξοίεπ.

Επαγγελμαςικό πεοιβάλλξμ
Η ύπαονη ασςξύ ςξσ ρσμβόλξσ ρςξμ ενξπλιρμό ραπ απξςελεί
επιβεβαίχρη όςι ποέπει μα απξοοίφεςε ασςόμ ςξμ ενξπλιρμό ρε
ρσμμόοτχρη με ςιπ ρσμτχμημέμεπ κοαςικέπ διαδικαρίεπ.

Ποξπ ρσμμόοτχρη με ςημ εσοχπαψκή μξμξθερία, ηλεκςοικόπ και ηλεκςοξμικόπ ενξπλιρμόπ
πξσ ενάμςληρε ςημ λειςξσογική ςξσ διάοκεια ποέπει μα απξοοίπςεςαι ρύμτχμα με ςιπ
ποξβλεπόμεμεπ διαδικαρίεπ.
Ποιμ ςημ απόοοιφη, επικξιμχμήρςε με ςξμ ςξπικό ραπ μεςαπχληςή ή ςξμ αμςιποόρχπξ ςηπ Xerox για
πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςημ επιρςοξτή ρσρκεσώμ ποξπ απόρσορη.
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σλλξγή και απόοοιφη ενξπλιρμξύ και μπαςαοιώμ
Ασςά ςα ρύμβξλα ρςα ποξψόμςα ή/και ρςα ρσμξδεσςικά έγγοατα
ρημαίμξσμ όςι ςα υοηριμξπξιημέμα ηλεκςοικά και ηλεκςοξμικά
ποξψόμςα και ξι μπαςαοίεπ ποέπει μα διαυχοίζξμςαι από ςα γεμικά
ξικιακά απξοοίμμαςα.
Για ςη ρχρςή επενεογαρία, πεοιρσλλξγή και αμακύκλχρη ςχμ παλιώμ
ποξψόμςχμ και ςχμ υοηριμξπξιημέμχμ μπαςαοιώμ, μεςατέοεςέ ςα ρςα
καςάλληλα ρημεία ρσλλξγήπ ρύμτχμα με ςημ εθμική ραπ μξμξθερία
και ςιπ Οδηγίεπ 2002/96/EC και 2006/66/EC.
Διαρταλίζξμςαπ ςημ ρχρςή απόοοιφη ασςώμ ςχμ ποξψόμςχμ και ςχμ
μπαςαοιώμ ρσμςελείςε ρςημ ενξικξμόμηρη πξλύςιμχμ πόοχμ και
απξςοέπεςε πιθαμέπ αομηςικέπ επιδοάρειπ ρςημ σγεία ςξσ αμθοώπξσ
και ρςξ πεοιβάλλξμ πξσ θα μπξοξύραμ μα ποξκύφξσμ από ςξμ
ακαςάλληλξ υειοιρμό απξβλήςχμ.
Για πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςη ρσλλξγή και
αμακύκλχρη ςχμ παλιώμ ποξψόμςχμ και ςχμ μπαςαοιώμ,
επικξιμχμήρςε με ςιπ δημξςικέπ αουέπ, ςημ σπηοερία απόοοιφηπ
απξβλήςχμ ςηπ πεοιξυήπ ραπ ή ςξ ρημείξ πώληρηπ από όπξσ
αγξοάραςε ςα ποξψόμςα.
Εμδέυεςαι μα επιβάλλξμςαι πξιμέπ για ςημ ακαςάλληλη απόοοιφη
ασςώμ ςχμ απξβλήςχμ, ρύμτχμα με ςημ εθμική μξμξθερία.

Για επαγγελμαςίεπ υοήρςεπ ρςημ Εσοχπαψκή Έμχρη
Αμ επιθσμείςε μα απξοοίφεςε ηλεκςοικό και ηλεκςοξμικό ενξπλιρμό, επικξιμχμήρςε με ςξμ
αμςιποόρχπξ ή ςξμ ποξμηθεσςή ραπ για πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ.

Απόοοιφη εκςόπ Εσοχπαψκήπ Έμχρηπ
Ασςά ςα ρύμβξλα ιρυύξσμ μόμξ ρςημ Εσοχπαψκή Έμχρη. Εάμ επιθσμείςε μα απξοοίφεςε ασςό ςξμ
ενξπλιρμό, επικξιμχμήρςε με ςιπ ςξπικέπ αουέπ ή ςξμ ποξμηθεσςή ραπ για μα μάθεςε ςη ρχρςή
μέθξδξ απόοοιφηπ.

ημείχρη για ςξ ύμβξλξ Μπαςαοίαπ
Ασςό ςξ ρύμβξλξ ςοξυξτόοξσ κάδξσ μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί ρε
ρσμδσαρμό με έμα υημικό ρύμβξλξ. Με ασςόμ ςξμ ςοόπξ
σπξδεικμύεςαι η ρσμμόοτχρη με ςιπ απαιςήρειπ πξσ ξοίζει η Οδηγία.

Hg

Αταίοερη μπαςαοιώμ
Οι μπαςαοίεπ ποέπει μα αμςικαθίρςαμςαι μόμξ από ενξσριξδξςημέμξ ςευμικό από ςξμ
ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ.
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Άλλεπ υώοεπ
Επικξιμχμήρςε με ςιπ αομόδιεπ αουέπ διαυείοιρηπ απξβλήςχμ και ζηςήρςε ξδηγίεπ ρυεςικά με ςιπ
διαδικαρίεπ απόοοιφηπ.
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