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1
Σύμβολα προϊόντος

ΟρισμόςΣύμβολο

Προσοχή
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει κάποια ενέργεια
πουπρέπει να γίνει υποχρεωτικά, προκειμένου
να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς σε αυτές
τις περιοχές.

Προειδοποίηση
Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί τους χρήστες
για τις περιοχές στις οποίες υπάρχει η
πιθανότητα πρόκλησης τραυματισμού.

Προειδοποίηση θερμής επιφάνειας
Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί τους χρήστες
για τις περιοχές στις οποίες υπάρχουν
θερμαινόμενες επιφάνειες που δεν θα πρέπει
να αγγίζουν.

Προειδοποίηση για λέιζερ
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι
χρησιμοποιείται λέιζερ και προειδοποιεί το
χρήστη προκειμένου να ανατρέξει στις
κατάλληλες πληροφορίες για την ασφάλεια.

Κίνδυνος σύνθλιψης
Αυτό το σύμβολο προειδοποίησης
προειδοποιεί τους χρήστες για τις περιοχές
στις οποίες υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης
τραυματισμού.

Κλείδωμα
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ΟρισμόςΣύμβολο

Ξεκλείδωμα

Μην αγγίζετε

Μην αγγίζετε τη φύσιγγα τυμπάνου
Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς, μην
αγγίζετε την επιφάνεια της φύσιγγας
τυμπάνου.

Μην απορρίπτετε σε γυμνή
φλόγα/αποτεφρώνετε

Μην αποτεφρώνετε την κασέτα γραφίτη
Πάντα να ανατρέχετε στις οδηγίες
ανακύκλωσης για την περιοχή/αγορά σας, για
πληροφορίες και διαδικασίες σωστής
απόρριψης.

Μην αποτεφρώνετε τον περιέκτη
υπολειμμάτων γραφίτη

Μην αποτεφρώνετε τη φύσιγγα τυμπάνου

Μην αποτεφρώνετε το δεύτερο ρολό
μεταφοράς φόρτισης

Ακροδέκτης αρνητικής τάσης/θετικής
τάσης/γείωσης

LAN
Local Area Network – Τοπικό δίκτυο
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ΟρισμόςΣύμβολο

USB
Universal Serial Bus – Ενιαίος σειριακός δίαυλος

Διατηρείτε την περιοχή τακτοποιημένη
Μην αποθηκεύετε αντικείμενα σε αυτή τη
θέση.

Διατηρείτε την περιοχή τακτοποιημένη

Μη χρησιμοποιείτε διαφάνειες/φύλλα
οπισθοπροβολέα με λευκή λωρίδα

Μην χρησιμοποιείτε φακέλους με ανοιχτά
πτερύγια

Μηνχρησιμοποιείτεδιπλωμένο, τσακισμένο,
ζαρωμένο ή τσαλακωμένο χαρτί

Μην χρησιμοποιείτε χαρτί ψεκασμού
μελάνης

Μην τοποθετείτε τις κάρτες προς την
υποδεικνυόμενη κατεύθυνση

Μη χρησιμοποιείτε μέσα συνδεδεμένα με
συρραπτικά ή συνδετήρες
χαρτιού/μεταλλικούς συνδετήρες
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ΟρισμόςΣύμβολο

Μη φωτοτυπείτε χρήματα

Οι οδηγοί του δίσκου πρέπει να αγγίζουν τα
μέσα

Τοποθετείτε τις κάρτες προς την
υποδεικνυόμενη κατεύθυνση

Τοποθετείτε το διάτρητο χαρτί όπως
υποδεικνύεται

Τοποθετείτε τα μέσα εκτύπωσης/τα
έγγραφα με την όψη προς τα κάτω

Συσκευή ανάγνωσης καρτών IC
Συσκευή ανάγνωσης καρτών ολοκληρωμένου
κυκλώματος/Συσκευή ανάγνωσης Smart
Card/Συσκευή ανάγνωσης καρτών Chip

Ναι
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι ο κύριος
διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση
ενεργοποίησης (ON).

Όχι
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι ο κύριος
διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση
απενεργοποίησης (OFF).

Αναμονή
Αυτό τοσύμβολουποδεικνύει ότι ο δευτερεύων
διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση
Αναμονής.
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ΟρισμόςΣύμβολο

Μην απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά
απόβλητα

• Η ύπαρξη αυτού του συμβόλου αποτελεί
επιβεβαίωση του ότι δεν θα πρέπει να
απορρίπτετε προϊόντα, όπως
αντικαθιστώμενεςαπό τονπελάτημονάδες
(CRU), μαζί με ταοικιακάαπόβλητα. Πρέπει
να απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα
σύμφωνα με τις συμφωνημένες εθνικές
διαδικασίες.

• Αυτό το σύμβολο συνοδεύει συχνά
μπαταρίες και υποδεικνύει ότι τα
χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και
ηλεκτρονικάπροϊόντα και οι μπαταρίες δεν
θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα
γενικά οικιακά απορρίμματα.

• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
την περισυλλογή και την ανακύκλωση,
επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές
αρχές, την υπηρεσία απόρριψης
αποβλήτων της περιοχής σας ή το σημείο
πώλησης από όπου αγοράσατε τα
προϊόντα.
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2
Επισκόπηση προϊόντος

Γρήγορα αποτελέσματα
Το έγχρωμο πιεστήριο Xerox® Versant® είναι ένα τετράχρωμο/ασπρόμαυρο
φωτοαντιγραφικό/εκτυπωτής αυτόματης λειτουργίας διπλής όψης που λειτουργεί με
ταχύτητα 80 σελίδων ανά λεπτό (κατά την εκτύπωση σε χαρτί 8,5 x 11 ιντσών/A4).

Βασική διαμόρφωση

Η βασική διαμόρφωση του συστήματος αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:

1. Δίσκος Bypass

Υπάρχουν διαθέσιμες και άλλες προαιρετικές συσκευές τροφοδοσίας.

2. Έγχρωμο πιεστήριο
3. Δίσκος εξόδου με διαχωρισμό δεσμίδων

Υπάρχουν διαθέσιμες και άλλες προαιρετικές συσκευές τελικής επεξεργασίας.

4. Διακομιστής εκτύπωσης (δεν εικονίζεται)

Υπάρχουν διαθέσιμοι τρεις διακομιστές εκτύπωσης για επιλογή.
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Μέρη του πιεστηρίου

Μέρη του πιεστηρίου

1 Δίσκος Bypass

ΟΔίσκοςBypass ονομάζεται επίσηςΔίσκος5ήΜονάδαεισαγωγήςπολλαπλώνφύλλων.
Ο δίσκος χωρά όλους τους τύπους μέσων εκτύπωσης σε διάφορα μεγέθη και μεγάλο
εύρος βάρους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η θέση τοποθέτησης για το Δίσκο Bypass ποικίλλει όταν προστίθενται προαιρετικές
συσκευές τροφοδοσίας στη διαμόρφωση του μηχανήματος.

2 Περιβάλλον χρήστη (UI)

Το Περιβάλλον χρήστη (UI) αποτελείται από την οθόνη αφής και τον πίνακα ελέγχου
με τα πλήκτρα και το πληκτρολόγιο.

3 Εξάρτημα αυτόματης τροφοδοσίας εγγράφων (DADF)

Τροφοδοτεί αυτόματα πρωτότυπα έγγραφα μονής και διπλής όψης. Μπορούν να
σαρωθούν αυτόματα 250 έγγραφα διπλής όψης σε μία φορά.

4 Δίσκος εξόδου με διαχωρισμό δεσμίδων (OCT)

Αυτός ο δίσκοςπαραλαμβάνει την ολοκληρωμένη εργασία εκτύπωσης. Ταφύλλα των
παραγόμενων εκτυπώσεων μετατοπίζονται για εύκολο διαχωρισμό. Η μέγιστη
χωρητικότητα του Δίσκου εξόδου με διαχωρισμό δεσμίδων προσδιορίζεται από τον
αισθητήρα δίσκου, καθώς και το βάρος του μέσου εκτύπωσης, αλλά είναι περίπου
500 φύλλα χαρτιού 24 lb. (90 g/m²).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οδιαχωρισμός ανά σετ στο μέσο εκτύπωσης εξακολουθεί, έως το σημείο που ο δίσκος
θα φθάσει το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος ή βάρος.

5 Θύρα περιέκτη υπολειμμάτων γραφίτη/ξηρής μελάνης

Ανοίξτε αυτή τη θύρα για να προσπελάσετε τον περιέκτη υπολειμμάτων, όταν
απαιτείται αντικατάσταση του περιέκτη.

6 Δίσκοι 1-3

Οι Δίσκοι 1, 2 και 3 χωρούν μεγάλη ποικιλία μεγεθών και βαρών χαρτιού. Ανατρέξτε
στο κεφάλαιο Τεχνικές προδιαγραφές για λεπτομερείς πληροφορίες.
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7 Μπροστινή θύρα

Ανοίξτε αυτή τηθύρα για να διορθώσετε τις εμπλοκές χαρτιού και νααντικαταστήσετε
διάφορες Μονάδες αντικαθιστώμενες από τον πελάτη (CRU).

8 Κάλυμμα γραφίτη

Ανοίξτε αυτό το κάλυμμα για πρόσβαση και αντικατάσταση των κασετών γραφίτη.

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Εξοικονόμηση ενέργειας

Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας επιτρέπει στο πιεστήριο να εισέρθει στη
λειτουργία μειωμένης κατανάλωσης ενέργειας, όταν όλες οι εργασίες εκτύπωσης έχουν
ολοκληρωθεί και τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχουν εργασίες για επεξεργασία.
Διατίθενται δύο λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
και Αδράνεια.

Ωπροεπιλογή, τοπιεστήριο εισέρχεται αυτόματαστηλειτουργία χαμηλής κατανάλωσης
ενέργειας μετά από 1 λεπτό αδράνειας. Μετά από 1 λεπτό αδράνειας, στη συνέχεια το
πιεστήριο εισέρχεται στη λειτουργία αδράνειας. Αυτά τα χρονικά διαστήματα και για
τις δύο λειτουργίες μπορούν να αλλάξουν από τον διαχειριστή συστήματος.

Ανατρέξτε στο παρακάτω παράδειγμα:

• Η λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας έχει οριστεί στο 1 λεπτό.
• Η λειτουργία αδράνειας έχει οριστεί στα 10 λεπτά.
• Η λειτουργία αδράνειας ενεργοποιείται μετά από 10 λεπτά συνολικής αδράνειας

και όχι 10 λεπτά αφού ξεκινήσει η λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.

Έξοδος από τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Το πιεστήριο εξέρχεται από τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας με μία από τις
παρακάτω ενέργειες:

• Πάτημα του πλήκτρου Εξοικονόμηση ενέργειας στο περιβάλλον χρήστη του
πιεστηρίου,

• Λήψη δεδομένων εκτύπωσης για μια εισερχόμενη εργασία προς εκτύπωση ή
• Προγραμματισμός και εκτέλεση μιας εργασίας αντιγραφής ή σάρωσης.
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Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του
πιεστηρίου

Ενεργοποίηση του πιεστηρίου
1. Βεβαιωθείτε ότι ο κύριος διακόπτης λειτουργίας πίσω από την μπροστινή θύρα

είναι ενεργοποιημένος.
2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας στο επάνω μέρος του πιεστηρίου στη θέση ON.

Η ενδεικτική λυχνία κατάστασης ετοιμότητας εμφανίζεται με πράσινο χρώμα.
Ένα μήνυμα επί της οθόνης σάς προτρέπει να περιμένετε λίγο ενώ προθερμαίνεται
ο φούρνος και το πιεστήριο εκτελεί έλεγχο του συστήματος. Μπορείτε εν τω μεταξύ
να ορίσετε λειτουργίες για μια εργασία και η διαδικασία εκτύπωσης θα αρχίσει
αυτόματα όταν το πιεστήριο είναι έτοιμο.

Απενεργοποίηση του πιεστηρίου
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Πάντα να απενεργοποιείτε πρώτα τον διακόπτη τροφοδοσίας και ύστερα να
απενεργοποιείτε τον κύριο διακόπτη λειτουργίας.

1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας στο επάνω μέρος του πιεστηρίου στη θέση Off.
Περιμένετε ωσότου να πάψουν να αναβοσβήνουν οι ενδεικτικές λυχνίες του
περιβάλλοντος χρήστη, καθώς έτσι ο φούρνος θα αρχίσει να ψύχεται.

2. Απενεργοποιήστε τον κύριο διακόπτη λειτουργίας, πίσωαπό την μπροστινή θύρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Επιτρέψτε στο πιεστήριο να παραμείνει απενεργοποιημένο για 10 δευτερόλεπτα
τουλάχιστον πριν το θέσετε πάλι σε λειτουργία.
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3
Χαρτί και άλλα μέσα
εκτύπωσης

Τοποθέτηση χαρτιού στους δίσκους 1, 2
και 3
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ενδέχεται να προκύψει εμπλοκή χαρτιού, εάν κάποιος δίσκος είναι ανοιχτός ενώ
χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία χαρτιού.

1. Επιλέξτε το κατάλληλο χαρτί για την εργασία εκτύπωσης ή αντιγραφής.
2. Τραβήξτε αργά προς τα έξω το δίσκο μέχρι να σταματήσει.
3. Ανοίξτε τη δεσμίδα χαρτιού με την πλευρά της ραφής στραμμένη προς τα επάνω.
4. Ξεφυλλίστε τα φύλλα προτού τα τοποθετήσετε στο δίσκο.
5. Τοποθετήστε και ευθυγραμμίστε το άκρο του χαρτιού με την αριστερή πλευρά του

δίσκου.

Το χαρτί μπορεί να τοποθετηθεί είτε με κατεύθυνση τροφοδοσίας μεγάλης πλευράς
(LEF)/κατακόρυφα ή μικρής πλευράς (SEF)/οριζόντια.

6. Ρυθμίστε τους οδηγούς χαρτιού, πατώνταςπρος τα μέσα τοπλήκτροαποδέσμευσης
του οδηγού και μετακινώντας προσεκτικά τον οδηγό άκρων μέχρι να αγγίξει ελαφρά
την άκρη του υλικού στο δίσκο.

Μην τοποθετείτε υλικά επάνω από τη μέγιστη γραμμή πλήρωσης (MAX) που
βρίσκεται στον πίσω οδηγό άκρων.

7. Σπρώξτε ελαφρά προς τα μέσα το δίσκο μέχρι να σταματήσει.
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Εάν έχει ενεργοποιηθεί από το Διαχειριστή συστήματος, το παράθυρο Ρυθμίσεις
δίσκου χαρτιού/Ιδιότητες δίσκου μπορεί να εμφανιστεί στο περιβάλλον χρήστη.
Μπορείτε να δείτε και να ορίσετε τις ιδιότητες των μέσων εκτύπωσης και να
βεβαιωθείτε ότι οι δίσκοι έχουν αντιστοιχιστεί στα σωστά μέσα εκτύπωσης.

8. Από το παράθυρο Ρυθμίσεις δίσκου χαρτιού/Ιδιότητες δίσκου, επιλέξτε ένα από τα
παρακάτω:

• Δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στο δίσκο χαρτιού. Επιλέξτε Επιβεβαίωση για να
κλείσετε το παράθυρο.

• Έχουν γίνει αλλαγές στο δίσκο χαρτιού. Μεταβείτε στο επόμενο βήμα.

9. Επιλέξτε το πλήκτρο Αλλαγή ρυθμίσεων.
a) Ορίστε τις επιθυμητές επιλογές για τις ρυθμίσεις Paper Type/Paper Weight

(Είδος χαρτιού/βάρος χαρτιού), Paper Size (Μέγεθος χαρτιού) και Paper Color
(Χρώμα χαρτιού).

b) Εάν χρειάζεται, κάντε τις απαραίτητες αλλαγές στις ρυθμίσεις για το ίσιωμα
ζαρωμένου χαρτιού και την ευθυγράμμιση.

c) Επιλέξτε Αποθήκευση μέχρι να επιστρέψετε στο παράθυρο Ρυθμίσεις δίσκου
χαρτιού/Ιδιότητες δίσκου.

d) Επιλέξτε Επιβεβαίωση ήOK για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες και κλείστε
το παράθυρο Ρυθμίσεις δίσκου χαρτιού/Ιδιότητες δίσκου.
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4
Αντιγραφή

Βασική αντιγραφή με την επιφάνεια
σάρωσης
1. Ανοίξτε τον τροφοδότη εγγράφων.

2. Τοποθετήστε το έγγραφο με την όψη προς τα κάτω, ευθυγραμμίζοντάς το όπως
φαίνεται στην εικόνα.

3. Πατήστε το πλήκτρο Αρχική από το περιβάλλον εργασίας χρήστη του πιεστηρίου.
4. Επιλέξτε Αντιγραφή από το παράθυρο Αρχική.
5. Ορίστε τις επιθυμητές λειτουργίες/επιλογές Αντιγραφής:

• Τροφοδοσία Χαρτιού
• Σμίκρυνση / Μεγέθυνση
• Χρώμα εξόδου
• Αντιγραφή 2 Όψεων
• Είδος πρωτοτύπου
• Φωτεινό / Σκούρο

Οι λειτουργίες που εμφανίζονται στο κύριο παράθυρο αντιγραφής ποικίλλουν,
ανάλογα με τη διαμόρφωσή του από τον διαχειριστή.

6. Εισαγάγετε την ποσότητα.
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7. Πατήστε Έναρξη.
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5
Συντήρηση

Παραγγελία αναλωσίμων
Τααναλώσιμα, το χαρτί και τα υλικά εκτύπωσης της Xerox μπορείτε να ταπαραγγείλετε
από τη Xerox από την τοποθεσίαWebwww.xerox.comκαι κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο
Αναλώσιμα. Για οποιαδήποτε στοιχείο που δεν είναι δυνατό να παραγγείλετε από την
τοποθεσία Web, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης της Xerox.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Δεν είναι δυνατήηπαραγγελία για τακαθαριστικάσφουγγαράκιαπου χρησιμοποιούνται
με τη ράβδο καθαρισμού της γυάλινης επιφάνειας του σαρωτή εξόδου ράστερ. Για
επιπλέον καθαριστικά σφουγγαράκια, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Xerox.

Εκτιμώμενος αριθμός
εκτυπώσεων (Τετράχρωμες
εκτυπώσεις 8,5x11/A4)

Ποσότητα
επαναπαραγγελίας

Μονάδες αντικαθιστώμενες από
τονπελάτη (Στοιχείο αναλωσίμου)

50.0002 ανά συσκευασίαΚασέτα γραφίτη/ξηρής μελάνης
(Μαύρο)

55.0001 ανά συσκευασίαΚασέτα γραφίτη/ξηρής μελάνης
(Κυανό)

51.0001 ανά συσκευασίαΚασέτα γραφίτη/ξηρής μελάνης
(Ματζέντα)

51.0001 ανά συσκευασίαΚασέτα γραφίτη/ξηρής μελάνης
(Κίτρινο)

45.0001Περιέκτης υπολειμμάτων γραφίτη

200.0001Φίλτρο αναρρόφησης

348.0001 ανά συσκευασίαΦύσιγγα τυμπάνου (R1)

348.0001 ανά συσκευασίαΦύσιγγα τυμπάνου (R2)
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Εκτιμώμενος αριθμός
εκτυπώσεων (Τετράχρωμες
εκτυπώσεις 8,5x11/A4)

Ποσότητα
επαναπαραγγελίας

Μονάδες αντικαθιστώμενες από
τονπελάτη (Στοιχείο αναλωσίμου)

348.0001 ανά συσκευασίαΦύσιγγα τυμπάνου (R3)

348.0001 ανά συσκευασίαΦύσιγγα τυμπάνου (R4)

500.0001 κιτΚιτ κυλίνδρου τροφοδοσίας
τροφοδότη μεγάλης χωρητικότητας
για μεγάλα μεγέθη

5.000συρραπτικάανάκασέτα
συρραπτικών

4 κασέτες συρραπτικών
(5.000 συρραπτικά ανά
κασέτα) και 1 περιέκτης
υπολειμμάτων
συρραφής ανά
συσκευασία

Κασέτα συρραπτικών βασικού
τελικού επεξεργαστή και Περιέκτης
υπολειμμάτων συρραφής

5.000συρραπτικάανάκασέτα
συρραπτικών

4 τεμάχια: 5.000
συρραπτικά
ανεφοδιάζουν την κάθε
μία

Κασέτα συρραπτικών τελικού
επεξεργαστή με δημιουργό
φυλλαδίων

5.000συρραπτικάανάκασέτα1 κασέτα συρραπτικώνΚασέτα συρραπτικών τελικού
επεξεργαστή Business Ready (BR)

5.000συρραπτικάανάκασέτα4 τεμάχια: 5.000
συρραπτικά
ανεφοδιάζουν την κάθε
μία

Τελικός επεξεργαστής Business
Ready (BR) με κασέτα συρραπτικών
δημιουργού φυλλαδίων

5.000ηκάθεαναπλήρωσηγια
συνολικά 15.000 συρραπτικά

3 αναπληρώσεις ανά
συσκευασία

Συρραπτικά αναπλήρωσης για τον
Τελικό επεξεργαστή Business Ready
και τον Τελικό επεξεργαστή Business
Ready με δημιουργό φυλλαδίων

Έλεγχος της κατάστασης των
αναλώσιμων
Όταν πλησιάζει ο χρόνος αντικατάστασης ενός αναλωσίμου, στο περιβάλλον χρήστη
εμφανίζεται ένα μήνυμα. Αυτό υποδεικνύει ότι έχει έρθει η ώρα να γίνει παραγγελία
ή/και τοποθέτηση ενός νέου αναλωσίμου. Σε ορισμένες αντικαθιστώμενες από τον
πελάτη μονάδες, η οθόνη υποδεικνύει ότι το πιεστήριο μπορεί να συνεχίσει την
εκτύπωση εργασιών, χωρίς την άμεση αντικατάσταση του αναλωσίμου. Διαφορετικά,
όταν έρθει ηώρα για την αντικατάστασή του, εμφανίζεται ένα μήνυμα και το πιεστήριο
παύει να λειτουργεί.
1. Πατήστε το πλήκτρο Αρχική από το περιβάλλον χρήστη.
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2. Πατήστε Κατάσταση μηχανήματος και επιλέξτε την καρτέλα Αναλώσιμα.
Στο παράθυρο των αναλωσίμων εμφανίζεται μια ενδεικτική γραμμή 1 έως 100%,
η οποία υποδεικνύει την ποσότητα ξηρής μελάνης/γραφίτη που απομένει. Η
ποσότητα ξηρής μελάνης/γραφίτηπουαπομένει ενημερώνεται σε βήματα του 10%.

3. Από το αναπτυσσόμενο μενού Αναλώσιμα, επιλέξτε Άλλα αναλώσιμα για να
εμφανίσετε την κατάσταση των άλλων αναλωσίμων, όπως είναι οι φύσιγγες του
τυμπάνου, ο περιέκτης υπολειμμάτων ξηρής μελάνης/γραφίτη, καθώς και
οποιεσδήποτε κατάλληλες προαιρετικές συσκευές που χρησιμοποιούνται (όπως
είναι οι κύλινδροι τροφοδοσίας για μεγάλα μεγέθη (OHCF)).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η κατάσταση του Φούρνου και του Φίλτρου αναρρόφησης δεν εμφανίζονται, αλλά
εμφανίζεται ένα μήνυμα όταν τα αναλώσιμα αυτά χρειάζονται αντικατάσταση.

Αντικατάσταση κασέτας γραφίτη/ξηρής
μελάνης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η κασέτα ξηρής μελάνης/γραφίτη μπορεί να αντικατασταθεί κατά την εκτύπωση μιας
εργασίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αφού αντικαταστήσετε μια κασέτα ξηρής μελάνης/γραφίτη, το σύστημα μηδενίζει (0)
αυτόματα τον μετρητή χρήσης για αυτή τη μονάδα αντικαθιστώμενη από τον πελάτη.
Ελέγξτε την οθόνη αναλωσίμων για να επιβεβαιώσετε το μηδενισμό και τη νέα
κατάσταση.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα ξηρής μελάνης/γραφίτη που βρίσκεται ακριβώς πάνω από την
μπροστινή θύρα του πιεστηρίου.

2. Τοποθετήστε χαρτί στο δάπεδο πριν από την αφαίρεση της κασέτας. Έτσι τυχόν
πλεονάζουσα ποσότητα ξηρής μελάνης/γραφίτη θα πέσει πάνω στο χαρτί.
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3. Πιάστε τη λαβή της κασέτας ξηρής μελάνης/γραφίτη που ταιριάζει με το χρώμα
που υποδεικνύεται στο μήνυμα.

4. Αφαιρέστε την κασέτα ξηρής μελάνης/γραφίτη τραβώντας αργά και προσεκτικά
ευθεία προς τα έξω. Κατά την αφαίρεση, κρατήστε το κάτω μέρος της κασέτας με
το άλλο χέρι για να την στηρίξετε.

5. Απορρίψτε ή ανακυκλώστε την κασέτα σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και τους
κανονισμούς της περιοχής σας.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανατρέξτε επίσης στην τοποθεσία Web της Electronic
Industries Alliance: www.eiae.org. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
περιβαλλοντικά προγράμματα της Xerox, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.xerox.com/environment.

6. Αφαιρέστε την καινούργια κασέτα ξηρής μελάνης/γραφίτη από τη συσκευασία της.
7. Με το ένα χέρι σε κάθε πλευρά της κασέτας, ανακινήστε δυνατά και περιστρέψτε

την καινούργια κασέτα επάνω και κάτω και, στη συνέχεια, αριστερά και δεξιά για
30 δευτερόλεπτα για να γίνει ανακατανομή του γραφίτη.

8. Τοποθετήστε την καινούργια κασέτα ξηρής μελάνης/γραφίτη προσεκτικά και
ομοιόμορφα σύροντάς την μέσα στο πιεστήριο μέχρι να τερματίσει.

9. Κλείστε το κάλυμμα ξηρής μελάνης/γραφίτη. Αν το κάλυμμα δεν κλείνει τελείως,
βεβαιωθείτε ότι η κασέτα βρίσκεται στη θέση ασφάλισης και είναι τοποθετημένη
στην κατάλληλη θέση ξηρής μελάνης/γραφίτη.

Αντικατάσταση του περιέκτη
υπολειμμάτων ξηρής μελάνης/γραφίτη
Ο περιέκτης υπολειμμάτων ξηρής μελάνης/γραφίτη συλλέγει τον γραφίτη που
συσσωρεύεται κατά τη διαδικασία εκτύπωσης. Όταν ο περιέκτης γεμίσει, εμφανίζεται
ένα μήνυμα στο περιβάλλον χρήστη του πιεστηρίου το οποίο σας ενημερώνει να
αλλάξετε τον γεμάτο περιέκτη με έναν άδειο.

Το πιεστήριο περιέχει έναν περιέκτη υπολειμμάτων που βρίσκεται στο μπροστινό
μέρος του, πίσω από την θύρα του περιέκτη υπολειμμάτων ξηρής μελάνης/γραφίτη.
Όταν αφαιρείτε έναν γεμάτο περιέκτη υπολειμμάτων γραφίτη, τραβήξτε τον ΑΡΓΑ έξω
από το πιεστήριο. Με αυτόν τον τρόπο, θα αποφευχθεί τυχόν διαρροή γραφίτη από
τον περιέκτη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αφούαντικαταστήσετε τονπεριέκτηυπολειμμάτων ξηρήςμελάνης/γραφίτη, τοσύστημα
μηδενίζει (0) αυτόματα τονμετρητή χρήσης γιααυτό το εξάρτημα τηςαντικαθιστώμενης
από τον πελάτη μονάδας. Ελέγξτε την οθόνη αναλωσίμων για να επιβεβαιώσετε το
μηδενισμό.

1. Βεβαιωθείτε ότι το πιεστήριο έχει διακόψει τη λειτουργία του (δεν εκτελεί καμία
εργασία).

2. Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα του πιεστηρίου.
3. Ανοίξτε τη θύρα του περιέκτη ξηρής μελάνης/γραφίτη.

4. Πιάστε τη λαβή του περιέκτη υπολειμμάτων και τραβήξτε τον μέχρι τη μέση έξω
από το πιεστήριο.

5. Υποστηρίξτε την κάτω πλευρά της φιάλης με το άλλο σας χέρι και συνεχίστε να την
τραβάτε προς τα έξω από το πιεστήριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν χυθεί γραφίτης, ποτέ μην χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική σκούπα. Χρησιμοποιήστε
παραδοσιακή σκούπα ή ένα πανί νοτισμένο σε ουδέτερο καθαριστικό.

6. Χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια για να τοποθετήσετε τον παλιό περιέκτη
υπολειμμάτων μέσα στην παρεχόμενη πλαστική σακούλα.

7. Αφαιρέστε τον καινούργιο, κενό περιέκτη από τη συσκευασία.
8. Κρατήστε το κεντρικό τμήμαστο επάνωμέρος του καινούργιουπεριέκτη και εισάγετέ

τον ομοιόμορφα και αργά μέσα στο πιεστήριο μέχρι να τερματίσει.
9. Κλείστε τη θύρα του περιέκτη υπολειμμάτων.
10. Κλείστε την μπροστινή θύρα του πιεστηρίου.

Αντικατάσταση της φύσιγγας τυμπάνου
Εκτός από την περίπτωση αντικατάστασης της φύσιγγας τυμπάνου μετά από 348.000
εκτυπώσεις, ίσως πρέπει να την αντικαταστήσετε εάν έχει υποστεί βλάβη από το φως
ή διαπιστώνετε κηλίδες και λωρίδες στην εκτύπωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Και οι τέσσερις φύσιγγες τυμπάνου είναι αντικαταστάσιμες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αφού αντικαταστήσετε τη φύσιγγα τυμπάνου, το σύστημα μηδενίζει (0) αυτόματα τον
μετρητή χρήσης για αυτό το εξάρτημα της αντικαθιστώμενης από τονπελάτη μονάδας.
Ελέγξτε την οθόνη αναλωσίμων για το μηδενισμό και τη νέα κατάσταση.
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ΠΡΟΣΟΧΗ
Μηναφήνετε το συρτάρι φυσίγγων τυμπάνου ανοιχτό για περισσότερο από ένα λεπτό.
Η έκθεση τωνφυσίγγων τυμπάνουστοάμεσοηλιακόφωςήσε έντονοφωςαπόφωτισμό
φθορισμού εσωτερικού χώρου για περισσότερο από ένα λεπτό μπορεί να προκαλέσει
ελαττώματα στην ποιότητα ειδώλου.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Αντικαταστήστε τις φύσιγγες τυμπάνου ενώ το πιεστήριο είναι ενεργοποιημένο.

1. Βεβαιωθείτε ότι το πιεστήριο έχει διακόψει τη λειτουργία του και αυτή τη στιγμή
δεν εκτελεί καμία εργασία εκτύπωσης.

2. Ανοίξτε την μπροστινή θύρα του πιεστηρίου.

3. Περιστρέψτε και γυρίστε τη λαβή του συρταριού φυσίγγων R1-R4 στη θέση
απασφάλισης.

4. Ανοίξτε τη σακούλα που περιέχει την καινούργια φύσιγγα τυμπάνου. Τοποθετήστε
τη νέα φύσιγγα κοντά στο πιεστήριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην αγγίζετε ή μην χαράξετε την επιφάνεια του τυμπάνου όταν το αφαιρείτε από
τη συσκευασία.
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5. Ξετυλίξτε το φύλλο που καλύπτει τη νέα φύσιγγα τυμπάνου και τοποθετήστε τη
κάτω από την κασέτα. Μερικές φύσιγγες τυμπάνου μπορεί να περιλαμβάνουν μια
προστατευτική ταινία. Αφαιρέστε την ταινία από τηφύσιγγα τυμπάνου, εάν υπάρχει.

6. Πιάστε τη λαβή απασφάλισης και τραβήξτε το συρτάρι φυσίγγων ευθεία προς τα
έξω.

7. Αφαιρέστε την παλαιά φύσιγγα τυμπάνου κρατώντας τους δακτυλίους και στα δύο
άκρα της φύσιγγας τυμπάνου και ανασηκώστε προσεκτικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα τύμπανα απεικόνισης είναι ευαίσθητα στο φως. Μην αφήνετε το συρτάρι
φυσίγγων τυμπάνου ανοιχτό για περισσότερο από ένα λεπτό κατά την
αντικατάσταση τωνφυσίγγων. Η έκθεση τωνφυσίγγων τυμπάνου στο άμεσο ηλιακό
φως ή σε έντονο φως από φωτισμό φθορισμού εσωτερικού χώρου για περισσότερο
από ένα λεπτό μπορεί να προκαλέσει ελαττώματα στην ποιότητα ειδώλου.

8. Τοποθετήστε την καινούργιαφύσιγγα τυμπάνουμέσαστοπιεστήριο ακολουθώντας
τους οδηγούς με την πλευρά που είναι σημειωμένη να δείχνει προς τα εμπρός.
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9. Πιέστε και τα δύο άκρα της φύσιγγας τυμπάνου ώστε να την τοποθετήσετε σε
οριζόντια θέση.

10. Κλείστε αμέσως το συρτάρι φυσίγγων τυμπάνου για να προστατέψετε τις άλλες
φύσιγγες από το φως.

11. Επαναφέρετε τη λαβή απασφάλισης στην αρχική της θέση.
12. Επαναφέρετε τη λαβήR1-R4στηναρχική της θέση και κλείστε την μπροστινήθύρα.
13. Τοποθετήστε τη χρησιμοποιημένη φύσιγγα τυμπάνου μέσα σε ένα κενό δοχείο για

ανακύκλωση.

Αντικατάσταση του φίλτρου
αναρρόφησης
Για αυτήν τη διαδικασία, θα χρειαστείτε ένα κατσαβίδι Torx T10.

Αφού αντικαταστήσετε το φίλτρο, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή
συστήματος ο οποίος θα συνδεθεί στη λειτουργία διαχειριστή και θα μηδενίσει (0) τον
μετρητή για αυτήν την μονάδα αντικαθιστώμενη από τον πελάτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Πριν από την εκτέλεση αυτής της διαδικασίας, βεβαιωθείτε ότι το πιεστήριο έχει
απενεργοποιηθεί.

1. Στο πίσω μέρος του πιεστηρίου, εντοπίστε το κάλυμμα του φίλτρου αναρρόφησης
στον κάτω πίνακα.

2. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι Torx για να αφαιρέσετε τη βίδα που υπάρχει στη
δεξιά πλευρά του καλύμματος περιστρέφοντας τη αριστερόστροφα.

3. Τραβήξτε και αφαιρέστε το κάλυμμα του φίλτρου αναρρόφησης.
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4. Κρατήστε τη λαβή του κουτιού του φίλτρου και τραβήξτε ευθεία προς τα έξω.

5. Αφαιρέστε το φίλτρο αναρρόφησης από το κουτί.
6. Τοποθετήστε το νέο φίλτρο αναρρόφησης μέσα στο κουτί και σπρώξτε το δίσκο

και πάλι προς τα μέσα μέχρι να τερματίσει και να έρθει πρόσωπο με το πιεστήριο.
7. Τοποθετήστε το κάλυμμα πίσω στην περιοχή του κουτιού φίλτρου. Πρέπει πρώτα

να εισάγετε τις δύο αριστερές γλωττίδες του καλύμματος στην αριστερή πλευρά
της περιοχής του κουτιού. Στη συνέχεια, σπρώξτε ολόκληρο το κάλυμμα μέχρι να
έρθει πρόσωπο με το πιεστήριο.

8. Εισάγετε το κατσαβίδι Torx με την προσαρτημένη βίδα μέσα στο κάλυμμα και
γυρίστε δεξιόστροφα για να τη σφίξετε.

9. Είτε συνδεθείτε ως διαχειριστής είτε ζητήστε από τον διαχειριστή να εκτελέσει τα
παρακάτω βήματα για να μηδενίσει (0) το μετρητή.
a) Στο περιβάλλον χρήστη, πατήστε το πλήκτρο Κατάσταση μηχανήματος.
b) Από την οθόνη που εμφανίζεται, επιλέξτε την καρτέλα Εργαλεία.
c) ΕπιλέξτεΡυθμίσεις συστήματος > Κοινές ρυθμίσεις υπηρεσιών > Συντήρηση.
d) Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βελάκια επάνω/κάτω για να μεταβείτε στις

επόμενες οθόνες της λειτουργίας Συντήρηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αφού επιλέξετε το εικονίδιο στο παρακάτω βήμα, υπάρχει μια καθυστέρηση 4
δευτερολέπτων προτού εμφανιστεί η λειτουργία Technical Key Operator
(Τεχνικός υπεύθυνος χειριστής).

e) Επιλέξτε το εικονίδιο Technical Key Operator (Τεχνικός υπεύθυνος χειριστής).
Εμφανίζεται η λειτουργία Technical KeyOperator (Τεχνικός υπεύθυνος χειριστής).

f) Στη λίστα Κωδικός προϊόντος, επιλέξτεΦίλτρο αναρρόφησης.
g) Επιλέξτε Reset Current Value (Επαναφορά τρέχουσας τιμής). Το σύστημα

επαναφέρει την τιμή του HFSI στο 0.

10. Εξέλθετε από τη λειτουργία διαχειριστή.
a) Για να επιστρέψετε στην καρτέλα Εργαλεία επιλέξτε Κλείσιμο δύο φορές.

Εμφανίζεται η κύρια οθόνη Εργαλεία.
b) Επιλέξτε το πλήκτρο Σύνδεση/Αποσύνδεση στον πίνακα ελέγχου.
c) Όταν σας ζητηθεί, επιλέξτε Αποσύνδεση.
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6
Αποκατάσταση εμπλοκών
στο πιεστήριο

Εμπλοκές χαρτιού στον τροφοδότη
εγγράφων

Εμπλοκές στον τροφοδότη εγγράφων
1. Σηκώστε προσεκτικά την ασφάλεια του επάνω καλύμματος του τροφοδότη

εγγράφων, ωσότου ανοίξει εντελώς.

2. Ανοίξτε το αριστερό κάλυμμα, ωσότου σταματήσει.

3. Εάν το έγγραφοδεν εμπλακεί στην είσοδο του τροφοδότη εγγράφων, τότε αφαιρέστε
το.
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4. Εάν δοθεί η οδηγία να ανοίξετε το εσωτερικό κάλυμμα, ανασηκώστε το μοχλό και
ανοίξτε το εσωτερικό κάλυμμα. Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο έγγραφο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν το έγγραφο έχει κολλήσει, μην το τραβήξετε με δύναμη, καθώς έτσι θαμπορούσε
να προκληθεί ζημιά στο έγγραφο.

5. Εάν η εμπλοκή εντοπίζεται στο εσωτερικό του αριστερού καλύμματος, αφαιρέστε
το έγγραφο που έχει υποστεί εμπλοκή.

6. Κλείστε τα ακόλουθα ανοιχτά καλύμματα, ωσότου κουμπώσουν στη θέση τους.
Κλείστε τα με την ακόλουθη σειρά:

• Εσωτερικό κάλυμμα
• Επάνω κάλυμμα
• Αριστερό κάλυμμα

7. Εάν δεν εντοπιστεί εσωτερική εμπλοκή, ανασηκώστεαργά τον τροφοδότη εγγράφων
και, αν το έγγραφο βρίσκεται εκεί, αφαιρέστε το.

8. Κλείστε τον τροφοδότη εγγράφων.
9. Εάν υποδεικνύεται, ανασηκώστε την περιοχή του τροφοδότη εγγράφων και

αφαιρέστε το έγγραφο.

10. Επαναφέρετε προσεκτικά το δίσκο του τροφοδότη στην αρχική του θέση.
11. Αφού αφαιρεθεί το έγγραφο που έχει εμπλακεί, ακολουθήστε τις οδηγίες για την

επανατοποθέτηση ολόκληρου του σετ των εγγράφων μέσα στον τροφοδότη
εγγράφων.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σχισμένα, ζαρωμένα ή διπλωμένα έγγραφα στο σετ
των εγγράφων. Για τη σάρωση σχισμένων, ζαρωμένων ή διπλωμένων εγγράφων,
χρησιμοποιήστε αποκλειστικά την επιφάνεια σάρωσης. Τα φύλλα εγγράφων που
έχουν ήδη σαρωθεί αγνοούνται αυτόματα και η σάρωση συνεχίζεται από τη σελίδα
του εγγράφου που είχε σαρωθεί τελευταία πριν από την εμπλοκή.

Εμπλοκές εγγράφων κάτω από τον ιμάντα του τροφοδότη
εγγράφων
1. Ανοίξτε τον τροφοδότη εγγράφων.

2. Ανοίξτε τον ιμάντα του καλύμματος του εγγράφου συγκρατώντας τον μοχλό και
αφαιρέστε το έγγραφο που έχει εμπλακεί.

3. Επαναφέρετε προσεκτικά τον ιμάντα στην αρχική του θέση.

4. Κλείστε τον τροφοδότη εγγράφων.
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την επανατοποθέτηση ολόκληρου του σετ εγγράφων

στον τροφοδότη εγγράφων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σχισμένα, ζαρωμένα ή διπλωμένα έγγραφα στο σετ
των εγγράφων. Για τη σάρωση σχισμένων, ζαρωμένων ή διπλωμένων εγγράφων,
χρησιμοποιήστε αποκλειστικά την επιφάνεια σάρωσης. Τα φύλλα εγγράφων που
έχουν ήδη σαρωθεί αγνοούνται αυτόματα και η σάρωση συνεχίζεται από τη σελίδα
του εγγράφου που είχε σαρωθεί τελευταία πριν από την εμπλοκή.
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Εμπλοκές χαρτιού στο πιεστήριο

Εμπλοκές χαρτιού στο εσωτερικό του πιεστηρίου

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ποτέ μην αγγίζετε μια περιοχή με ετικέτα (η οποία βρίσκεται στη μονάδα φούρνου ή
κοντά) πουυποδεικνύει υψηλήθερμοκρασία και Προσοχή. Η επαφήμπορεί να οδηγήσει
σε εγκαύματα.

1. Ανοίξτε την μπροστινή θύρα του πιεστηρίου.

2. Περιστρέψτε τη Λαβή 2 προς τα δεξιά ωσότου βρεθεί σε οριζόντια θέση και, στη
συνέχεια, τραβήξτε προς τα έξω την μονάδα μεταφοράς.

3. Αφαιρέστε το ορατό μπλοκαρισμένο χαρτί.
4. Αφού απομακρύνετε τα φύλλα που έχουν εμπλακεί, βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν

απομείνει μέσα στο μηχάνημα σχισμένα κομμάτια.
5. Μετακινήστε τη Λαβή 2b και αφαιρέστε τυχόν μπλοκαρισμένο χαρτί.

6. Επαναφέρετε τη Λαβή 2b στην αρχική της θέση.
7. Μετακινήστε τη Λαβή 2e και αφαιρέστε τυχόν μπλοκαρισμένο χαρτί.

8. Επαναφέρετε τη Λαβή 2e στην αρχική της θέση.
9. Τραβήξτε προς τα κάτω τη Λαβή 2f και αφαιρέστε το χαρτί που έχει εμπλακεί.
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10. Επαναφέρετε τη Λαβή 2f στην αρχική της θέση.
11. Πιέστε τη μονάδαμεταφοράςπλήρως και περιστρέψτε τηΛαβή 2προς τααριστερά.
12. Κλείστε την μπροστινή θύρα του πιεστηρίου.
13. Χρησιμοποιήστε πέντε λευκά φύλλα για να καθαρίσετε τα υπολείμματα γραφίτη

από τον κύλινδρο τουφούρνου και συνεχίστε τη διαδικασία αντιγραφής/εκτύπωσης.

Εμπλοκές χαρτιού στους δίσκους 1-3
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ορισμένες φορές το χαρτί σκίζεται και παραμένει στο εσωτερικό του πιεστηρίου σε
περίπτωση που ανοίξετε έναν δίσκο χωρίς να ελέγξτε τη θέση της εμπλοκής χαρτιού.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία. Πριν από την αποκατάσταση του
προβλήματος, ελέγχετε το σημείο που παρουσιάστηκε η εμπλοκή χαρτιού.

1. Ανοίξτε το δίσκο στον οποίο παρουσιάστηκε η εμπλοκή χαρτιού.

2. Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

3. Σπρώξτε προσεκτικά το δίσκο προς τα μέσα μέχρι να τερματίσει.
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