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Tuotesymbolit
Symboli

Määritelmä
Varoitus
Tämä symboli osoittaa pakollista toimintaa,
johon tulee ryhtyä, jotta voidaan välttää
vahinkoa näille alueille.
Vaara
Tämä symboli varoittaa käyttäjiä alueista,
joissa saattaa olla henkilövahingon vaara.
Varoitus - kuuma
Tämä symboli varoittaa käyttäjiä kuumista
pinnoista, joita ei saa koskettaa.
Varoitus - laser
Tämä symboli ilmaisee, että laser on käytössä,
ja varoittaa käyttäjää tutustumaan
asianmukaisiin turvaohjeisiin.
Puristumisvaara
Tämä symboli varoittaa käyttäjiä alueista,
joissa saattaa olla henkilövahingon vaara.
Lukitse

Avaa
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Tuotesymbolit
Symboli

Määritelmä
Ei saa koskea

Älä koske rumpukasettia
Vaurioiden välttämiseksi älä kosketa
rumpukasetin pintaa.

Älä hävitä avotuleen / polta

Älä polta rumpukasettia
Tarkista aina oman alueesi/markkina-alueesi
kierrätysohjeet saadaksesi tietoa ja ohjeita
tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.
Älä polta hukkaväriainepulloa

Älä polta rumpukasettia

Älä polta toista siirtotelaa

Maadoitus / yleinen/ maadoitusliitin

LAN
Paikallisverkko
USB
Yleinen sarjaväyläjärjestelmä
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Tuotesymbolit
Symboli

Määritelmä
Pidä alue vapaana
Älä säilytä esineitä tässä paikassa.

Pidä alue vapaana

Älä käytä kalvoja / piirtoheitinarkkeja, joissa
on valkoinen nauha.

Älä käytä kirjekuoria, joissa on avoimet läpät

Älä käytä taitettua, ryppyistä, käpristynyttä
tai rypistynyttä paperia

Älä käytä Ink Jet -paperia

Älä lisää postikortteja osoitettuun suuntaan

Älä käytä mediaa jossa on niittejä tai paperia
/ metalliklipsejä

Älä kopioi rahaa
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Tuotesymbolit
Symboli

Määritelmä
Alustan rajoittimien on kosketettava mediaa

Lisää postikortteja osoitettuun suuntaan

Lisää lävistettyä paperia kuten osoitettu

Lisää mediaa / asiakirjoja kopioitava puoli
alaspäin

IC-kortinlukija
Integroidun piirin kortinlukija / älykortin
lukulaite / sirukortin lukulaite
Päällä
Tämä symboli ilmaisee, että päävirtakytkin on
asennossa ON.
Ei
Tämä symboli ilmaisee, että päävirtakytkin on
asennossa OFF.
Valmiustila
Tämä symboli ilmaisee, että päävirtakytkin on
asennossa Standby (valmius).
Älä hävitä normaalin talousjätteen kanssa
• Tämä symboli tarkoittaa, että tuotteita,
kuten kulutustarvikkeita, ei saa hävittää
normaalin talousjätteen mukana. Hävitä
kyseiset tuotteet kansallisten määräysten
mukaisesti.
• Tämä symboli on usein mukana akuissa ja
ne osoittavat, että käytettyjä sähköisiä ja
elektronisia laitteita ja akkuja ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen lailla.
• Lisätietoja talteenotosta ja kierrätyksestä
saa paikallisilta viranomaisilta,
jätehuoltopalvelusta tai myyntipisteestä.
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Yleistä tuotteesta
Aloittaminen
Xerox® Versant® Color Press on neliväri/mustavalko- automaatti-kaksipuoleinen
kopiointi/tulostuskone, joka tulostaa 80 arkkia minuutissa (tulostettaessa A4-paperille).

Peruskokoonpano

Peruskokoonpanoon kuuluvat seuraavat osat:
1.

Ohisyöttöalusta
Muita valinnaisia syöttölaitteita on saatavilla.

2.
3.

Tulostusosa
Limittävä luovutusalusta
Muita valinnaisia viimeistelylaitteita on saatavilla.

4.

Tulostuspalvelin (ei näy kuvassa)
Saatavilla on kolme tulostuspalvelinta.
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Yleistä tuotteesta

Koneen osat
Koneen osat

1 Ohisyöttöalusta
Ohisyöttöalustalta (alusta 5) voidaan syöttää erityyppisiä, -kokoisia ja -painoisia
papereita.
HUOM.
Ohisyöttöalustan sijainti vaihtelee koneen kokoonpanoon liitettyjen valinnaisten
syöttölaitteiden mukaan.
2 Käyttöliittymä
Käyttöliittymään kuuluu kosketusnäyttö ja ohjaustaulu näppäimineen.
3 Originaalien automaattinen syöttölaite
Syöttää automaattisesti yksi- ja kaksipuolisia originaaleja. Kaksipuolisten originaalien
enimmäismäärä on 250.
4 Limittävä luovutusalusta
Limittävälle luovutusalustalle luovutetaan valmiit työt. Kopiosarjat erotetaan toisistaan
limittämällä. Kopioarkkien enimmäismäärä määräytyy alustan sensorin sekä paperin
paksuuden mukaan, mutta yleensä määrä on 500 arkkia.
HUOM.
Kopiosarjojen limitys jatkuu, kunnes arkkien enimmäismäärä on saavutettu.
5 Hukkavärisäiliön ovi
Tämä ovi avataan hukkavärisäiliön vaihtamista varten.
6 Alustat 1–3
Alustoilla 1, 2 ja 3 voidaan käyttää useita erikokoisia ja -painoisia papereita. Lisätietoja
on luvussa Teknisiä tietoja.
7 Etuovi
Tämä ovi avataan paperitukkeumien selvittämistä ja joidenkin kulutustarvikkeiden
vaihtoa varten.
8 Värikasettialueen etulevy
Tämä levy avataan värikasetteja vaihdettaessa.
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Virransäästötila
Virransäästö
Kone voi siirtyä virransäästötilaan, kun kaikki tulostustyöt ovat valmiita eikä uusia töitä
ole käsiteltävänä. Virransäästötiloja on kaksi: virransäästötila ja lepotila.
Oletusasetuksena on, että kone siirtyy automaattisesti virransäästötilaan, jos sitä ei ole
käytetty yhteen minuuttiin. Yhden minuutin käyttämättömyyden jälkeen kone siirtyy
lepotilaan. Järjestelmänvalvoja voi muuttaa molempia aika-asetuksia.
Katso seuraava esimerkki:
• Alhaisen virran tila on asetettu 1 minuuttiin.
• Lepotila on asetettu 10 minuuttiin.
• Lepotila aktivoituu 10 minuutin käyttämättömyyden jälkeen, eikä 10 minuuttia
alhaisen virran tilan alkamisen jälkeen.

Poistuminen virransäästötilasta
Kone poistuu virransäästötilasta seuraavissa tilanteissa:
• Painamalla käyttöliittymän Virransäästö-näppäintä.
• Kone vastaanottaa tulostustyön.
• Kopiointi- tai skannaustyön ohjelmointi aloitetaan.

Koneen virran kytkeminen ja
katkaiseminen
Koneen virran kytkeminen
1. Tarkista, että etuoven takana oleva päävirtakytkin on On-asennossa.
2. Paina koneen päällä oleva virtapainike On-asentoon.
Valmiustilan vihreä merkkivalo syttyy.
Näytössä näkyy kehotus odottaa, kunnes kiinnityslaite on lämmennyt ja kone on
suorittanut järjestelmän tarkistuksen. Työ voidaan ohjelmoida tänä aikana. Tulostus
alkaa automaattisesti, kun kone on valmis.

Koneen virran katkaiseminen
TÄRKEÄÄ
Koneen virta on aina katkaistava ensin virtapainikkeesta ja vasta sitten
päävirtakytkimestä.
1. Paina koneen päällä oleva virtapainike Off-asentoon.
Odota, kunnes käyttöliittymän merkkivalot lakkaavat vilkkumasta.
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Yleistä tuotteesta

2. Käännä etuoven takana oleva päävirtakytkin Off-asentoon.
HUOM.
Anna virran olla katkaistuna vähintään 10 sekunnin ajan ennen virran kytkemistä
uudelleen.

2-4

Xerox® Versant® 180 Press
Pikaopas

3
Paperi
Paperin lisääminen alustoille 1, 2 ja 3
HUOM.
Jos paperialusta avataan kesken paperinsyötön, saattaa seurauksena olla
paperitukkeuma.
1.
2.
3.
4.
5.

Valitse työssä käytettävä paperi.
Vedä alustaa hitaasti ulos, kunnes se pysähtyy.
Avaa papeririisi (saumapuoli ylöspäin).
Tuuleta arkit ennen niiden asettamista alustalle.
Aseta paperi alustan vasenta reunaa vasten.

Paperi voi olla vaaka- tai pystysuuntaista.
6. Säädä rajoittimet siten, että ne koskettavat paperia kevyesti.
Paperipino ei saa ylittää takarajoittimen MAX-viivaa.
7. Työnnä alustaa koneeseen, kunnes se pysähtyy.
Paperialustat/Alustan ominaisuudet -ikkuna näkyy käyttöliittymässä, jos
järjestelmänvalvoja on ottanut sen käyttöön. Voit tarkistaa paperiasetukset ja
varmistaa, että alustojen paperimääritykset ovat oikein.
8. Valitse Paperialustat/Alustan ominaisuudet -ikkunasta jokin seuraavista:
• Muutoksia ei tehty: sulje ikkuna valitsemalla Vahvista.
• Muutoksia tehtiin: siirry seuraavaan vaiheeseen.
9. Valitse Muuta asetuksia.
a) Tee tarvittavat valinnat kohdissa Paperityyppi/Paperin paino, Paperikoko ja
Paperin väri.

Xerox® Versant® 180 Press
Pikaopas

3-1

Paperi

b) Muuta tarvittaessa paperin käpristymän ja kohdistuksen asetuksia.
c) Palaa Paperialustat/Alustan ominaisuudet -ikkunaan valitsemalla Tallenna.
d) Tallenna tiedot ja sulje Paperialustat/Alustan ominaisuudet -ikkuna valitsemalla
Vahvista tai OK.
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Kopiointi
Kopiointi valotuslasilta
1. Avaa originaalien syöttölaite.

2. Aseta originaali lasille kopioitava puoli alaspäin ja kohdista se kuvan mukaisesti.

3. Paina käyttöliittymän Kaikki palvelut -näppäintä.
4. Valitse Kaikki palvelut -ikkunasta Kopiointi.
5. Valitse haluamasi kopiointitoiminnot ja -asetukset:
•
•
•
•
•
•

Paperialustat
Kokosuhde
Tulostusväri
1-/2-puolisuus
Originaalin tyyppi
Tummuus

Kopiointi-ikkunan sisältö vaihtelee sen mukaan, miten järjestelmänvalvoja on
määrittänyt sen.
6. Anna kopiomäärä.
7. Paina Käynnistys.
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Ylläpito
Tarvikkeiden tilaaminen
Xerox-tarvikkeita, paperia ja tulostusmateriaaleja voi tilata Xeroxilta osoitteesta
www.xerox.com napsauttamalla Tarvikkeet-linkkiä. Jos tarvitset tuotteita, joita ei voi
tilata sivustolta, ota yhteyttä Xeroxin huoltoedustajaan.
HUOM.
ROS-ikkunanpuhdistussauvan kanssa käytettäviä puhdistustyynyjä ei voi tilata. Jos
tarvitset lisää puhdistustyynyjä, ota yhteyttä Xeroxin edustajaan.
Asiakkaan vaihdettavissa oleva osa Tilausmäärä

Arvioitu tulostusmäärä
(neliväritulosteet 8.5x11/A4)

Musta värikasetti

2/laatikko

50 000

Syaani värikasetti

1/laatikko

55 000

Magenta värikasetti

1/laatikko

51 000

Keltainen värikasetti

1/laatikko

51 000

Hukkavärisäiliö

1

45 000

Imusuodatin

1

200 000

Rumpukasetti (R1)

1/laatikko

348 000

Rumpukasetti (R2)

1/laatikko

348 000

Rumpukasetti (R3)

1/laatikko

348 000

Rumpukasetti (R4)

1/laatikko

348 000

Ison paperinsyöttölaitteen
syöttörullapaketti

1 pkt

500 000
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Asiakkaan vaihdettavissa oleva osa Tilausmäärä

Arvioitu tulostusmäärä
(neliväritulosteet 8.5x11/A4)

Viimeistelylaitteen
nitomanastakasetti ja
nitomanastojen jätesäiliö

4 nitomanastakasettia 5 000 nitomanastaa per
(5 000 nitomanastaa per kasetti
kasetti) ja 1
nitomanastojen
jätesäiliö per laatikko

Vihkoviimeistelylaitteen
nitomanastakasetti

4 pakkaus: 5 000
nitomanastaa/pkt

5 000 nitomanastaa per
kasetti

Business Ready (BR) viimeistelylaitteen
nitomanastakasetti

1 nitomanastakasetti

5 000 nitomanastaa per
kasetti

Vihkolaitteella varustetun BRvihkolaitteen nitomanastakasetti

4 pakkaus: 5 000
nitomanastaa/pkt

5 000 nitomanastaa per
kasetti

Nitomanastatäyttöpakkaukset BRviimeistelylaitteelle ja BR-vihkoviimeistelylaitteelle

3 täyttöpakkausta per
laatikko

5 000 jokaisessa
täyttöpakkauksessa, yhteensä
15 000

Kulutustarvikkeiden tilan tarkastaminen
Koneen käyttöliittymään saadaan viesti, kun kulutustarvikkeen vaihtoaika lähenee. Viesti
ilmoittaa, milloin on aika tilata uusi kulutustarvike ja asentaa se. Joittenkin vaihto-osien
kohdalla viesti ilmoittaa, että kone voi vielä jatkaa tulostamista jonkin aikaa ennen
vaihtoa. Kun on vaihdon aika, siitä saadaan ilmoitus ja kone pysähtyy.
1. Paina käyttöliittymän Kaikki palvelut -näppäintä.
2. Paina Koneen tila -näppäintä ja valitse Kulutustarvikkeet-kortti.
Osoitinpalkki osoittaa jäljellä olevan värin määrän prosentteina (1–100 %). Värin
määrä päivitetään 10 %:n välein.
3. Valitse avattavasta Kulutustarvikkeet-valikosta Muut kulutustarvikkeet ja tarkista
muiden tarvikkeiden tila, kuten rumpukasetit, hukkavärisäiliö, valinnaisten lisälaitteiden
osat (esimerkiksi ison paperinsyöttölaitteen syöttörullat).

HUOM.
Kiinnityslaitteen ja imusuodattimen tilaa ei näytetä, mutta käyttöliittymään saadaan
viesti, kun on aika vaihtaa ne.
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Värikasetin vaihtaminen
HUOM.
Värikasetti voidaan vaihtaa koneen tulostaessa.
HUOM.
Kun olet vaihtanut värikasetin, järjestelmä nollaa automaattisesti sen laskurin. Laskurin
nollautuminen voidaan tarkistaa Kulutustarvikkeiden tila -ikkunasta.
1. Avaa värikasettialueen etulevy, joka on koneen etuoven yläpuolella.

2. Aseta lattialle paperia ennen kasetin poistamista. Se suojaa lattiaa läikkyvältä väriltä.
3. Tartu ilmoitusta vastaavan värikasetin kahvaan.

4. Vedä värikasetti koneesta hitaasti ja varovasti. Tue kasetin pohjaa toisella kädellä,
kun vedät kasettia ulos.
5. Hävitä tai kierrätä kasetti paikallisten määräysten mukaisesti.
Yhdysvalloissa saat lisätietoja Electronic Industries Alliance -sivustolta: www.eiae.org.
Lisätietoja Xeroxin ympäristöohjelmista on osoitteessa www.xerox.com/environment..
6. Poista uusi värikasetti pakkauksesta.
7. Pitele kasettia molemmin käsin ja ravistele sitä voimakkaasti joka suuntaan 30
sekunnin ajan niin, että väriaine jakautuu tasaisesti kasetissa.
8. Asenna värikasetti työntämällä sitä varovasti ja tasaisesti koneeseen, kunnes se
pysähtyy.
9. Sulje värikasettialueen etulevy. Jos levy ei sulkeudu kokonaan, varmista, että kasetti
on lukittunut paikalleen ja että se on asennettu oikeaan sijaintipaikkaan.

Hukkavärisäiliön vaihtaminen
Hukkavärisäiliöön kerääntyy väriainetta tulostuksen aikana. Kun säiliö on täynnä, koneen
käyttöliittymään tulee ilmoitus, jossa kehotetaan vaihtamaan täysi säiliö tyhjään.
Koneessa on yksi hukkavärisäiliö koneen etuosassa oven takana. Vedä täysi
hukkavärisäiliö koneesta HITAASTI. Näin väriainetta ei läiky täydestä säiliöstä.
HUOM.
Kun olet vaihtanut hukkavärisäiliön, järjestelmä nollaa automaattisesti sen laskurin.
Laskurin nollautuminen voidaan tarkistaa Kulutustarvikkeiden tila -ikkunasta.
1. Varmista, että kone on pysähdyksissä eikä töitä ole käynnissä.
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2. Avaa koneen etuovi.
3. Avaa hukkavärisäiliön edessä oleva ovi.

4. Vedä hukkavärisäiliö kahvasta puoliksi ulos koneesta.
5. Tue toisella kädellä säiliötä sen pohjasta ja jatka toisella kädellä säiliön vetämistä
ulos koneesta.
VAROITUS
Älä koskaan käytä pölynimuria läikkyneen väriaineen puhdistamiseen. Käytä
puhdistuksessa harjaa tai miedolla puhdistusaineella kostutettua liinaa.
6. Aseta täysi hukkavärisäiliö molemmin käsin sille tarkoitettuun muovipussiin.
7. Poista uusi, tyhjä säiliö pakkauksesta.
8. Pidä kiinni uuden säiliön yläosan keskeltä ja työnnä säiliötä varovasti koneeseen,
kunnes se pysähtyy.
9. Sulje hukkavärisäiliön ovi.
10. Sulje koneen etuovi.

Rumpukasetin vaihtaminen
Rumpukasetti vaihdetaan joko 348 000 tulosteen jälkeen tai jos se on vaurioitunut valon
vaikutuksesta tai tulosteissa esiintyy pilkkuja ja raitoja.
HUOM.
Kaikki neljä rumpukasettia voidaan vaihtaa.
HUOM.
Kun rumpukasetti on vaihdettu, järjestelmä nollaa automaattisesti sen laskurin. Tila
voidaan tarkistaa Kulutustarvikkeet-ikkunasta.
VAROITUS
Älä jätä rumpukasettialuetta auki yhtä minuuttia pidemmäksi ajaksi. Rumpukasettien
altistuminen yli minuutin ajan suoralle auringonvalolle tai voimakkaalle keinovalolle voi
aiheuttaa virheitä kuvalaadussa.
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VAROITUS
Vaihda rumpukasetit koneen virran ollessa kytkettynä.
1. Varmista, että kone on pysähdyksissä eikä töitä ole käynnissä.
2. Avaa koneen etuovi.

3. Käännä R1-R4-rumpukasettialueen kahva auki-asentoon.

4. Avaa uuden rumpukasetin pakkaus. Aseta uusi rumpukasetti koneen viereen.
VAROITUS
Älä kosketa tai naarmuta rummun pintaa, kun poistat rumpukasetin pakkauksesta.

5. Avaa uuden rumpukasetin kääre ja aseta se kasetin alle. Joissakin rumpukaseteissa
voi olla suojakalvo. Poista kalvo kasetista.

6. Vedä rumpukasettialue vapautuskahvasta suoraan ulos.
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7. Poista vanha rumpukasetti nostamalla sitä varovasti sen päissä olevista renkaista.

VAROITUS
Rummut ovat valoherkkiä. Älä jätä rumpukasettialuetta auki yhtä minuuttia
pidemmäksi ajaksi, kun vaihdat kasetteja. Rumpukasettien altistuminen yli minuutin
ajan suoralle auringonvalolle tai voimakkaalle keinovalolle voi aiheuttaa virheitä
kuvalaadussa.
8. Asenna koneeseen uusi rumpukasetti ohjainten mukaan "front"-merkinnällä varustettu
puoli etuosaan päin.

9. Aseta rumpukasetti vaaka-asentoon painamalla sitä molemmista päistä.

10.
11.
12.
13.

Sulje rumpukasettialue välittömästi suojataksesi muita rumpuja valolta.
Palauta vapautusvipu alkuperäiseen asentoonsa.
Käännä R1-R4-kahva alkuperäiseen asentoonsa ja sulje etuovi.
Aseta käytetty rumpukasetti tyhjään pakkaukseen kierrätystä varten.

Imusuodattimen vaihtaminen
Tässä toimenpiteessä tarvitaan T10 Torx -avainta.
Kun olet vaihtanut suodattimen, pyydä järjestelmänvalvojaa nollaamaan sen laskuri.
VAROITUS
Varmista ennen toimenpidettä, että koneen virta on katkaistu.
1. Paikanna imusuodattimen suojalevy. Se sijaitsee koneen takana alapaneelissa.

5-6

Xerox® Versant® 180 Press
Pikaopas

Ylläpito

2. Irrota levyn oikealla puolella oleva ruuvi Torx-avaimella vastapäivään.

3. Irrota imusuodattimen suojalevy.
4. Vedä suodatinkotelo kahvasta suoraan ulos.

5. Irrota imusuodatin kotelosta.
6. Aseta koteloon uusi imusuodatin ja työnnä koteloa koneeseen, kunnes se pysähtyy.
7. Aseta suojalevy takaisin paikalleen. Työnnä levyn vasemmanpuoleiset kaksi kielekettä
ensin koteloalueen vasempaan reunaan. Työnnä sitten koko levy paikalleen.
8. Työnnä ruuvi Torx-avaimella levyyn ja kiristä se myötäpäivään.
9. Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana tai pyydä järjestelmävalvojaa nollaamaan
laskuri seuraavasti:
a) Paina käyttöliittymän Koneen tila -näppäintä.
b) Valitse näkyviin tulevasta ikkunasta Apuvälineet-kortti
c) Valitse Järjestelmäasetukset > Yleiset palveluasetukset > Ylläpito.
d) Siirry seuraaviin Ylläpito-ikkunoihin ylös- ja alasnuolilla.
HUOM.
Kun olet valinnut kuvakkeen seuraavassa vaiheessa, ennen teknisen pääkäyttäjän
ominaisuuden näyttämistä on 4 sekunnin viive.
e) Valitse Tekninen pääkäyttäjä -kuvake. Tekninen pääkäyttäjä -ikkuna avautuu.
f) Valitse Osanumero-luettelo, valitse Imusuodatin.
g) Valitse Nollaa nykyinen arvo. Järjestelmä nollaa HFSI-laskurin.
10. Poistu ylläpidon tilasta.
a) Palaa Apuvälineet -välilehdelle, valitse Sulje kahdesti.
Apuvälineet -pääruutu tulee näkyviin.
b) Valitse Kirjaudu sisään/ulos -näppäin ohjaustaulussa.
c) Valitse kehotettaessa Kirjaudu ulos.
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6
Tukkeumien selvittäminen
Paperitukokset asiakirjan syöttölaitteessa
Tukkeumat originaalien syöttölaitteessa
1. Avaa originaalien syöttölaitteen kansi kokonaan nostamalla varovasti salvasta.

2. Avaa vasen sivulevy niin auki kuin mahdollista.

3. Jos originaali on juuttunut syöttölaitteen suulle, poista se.

4. Avaa kehotettaessa sisempi levy nostamalla vivusta. Selvitä tukkeuma.

HUOM.
Jos originaali on juuttunut lujasti kiinni, älä vedä sitä väkisin. Originaali voi vaurioitua.
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5. Jos tukkeuma on vasemman levyn sisäpuolella, poista se.

6. Sulje auki olevat kannet ja levyt. Sulje ne seuraavassa järjestyksessä:
• Sisempi levy
• Kansi
• Vasen sivulevy
7. Jos tukkeumaa ei löydy, avaa hitaasti originaalien syöttölaite ja poista mahdollisesti
näkyvä originaali.

8. Sulje originaalien syöttölaite.
9. Nosta kehotettaessa originaalien syöttöalustaa ja poista originaali.

10. Palauta varovasti syöttöalusta paikalleen.
11. Selvitettyäsi tukkeuman aseta kaikki originaalit takaisin syöttölaitteeseen ohjeiden
mukaisesti.
HUOM.
Varmista, ettei originaalien joukossa ole repeytyneitä, rypistyneitä tai taittuneita
arkkeja. Repeytyneet, rypistyneet ja taittuneet originaalit on skannattava
valotuslasilta. Jo aiemmin skannatut originaalit ohitetaan automaattisesti ja skannaus
jatkuu tukkeumaa edeltäneestä arkista.

Tukkeumat originaalien syöttöhihnan alla
1. Avaa originaalien syöttölaite.
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2. Tartu vipuun ja avaa syöttöhihna. Selvitä tukkeuma.

3. Palauta hihna varovasti alkuperäiseen asentoonsa.

4. Sulje originaalien syöttölaite.
5. Aseta kaikki originaalit takaisin syöttölaitteeseen ohjeiden mukaisesti
HUOM.
Varmista, ettei originaalien joukossa ole repeytyneitä, rypistyneitä tai taittuneita
arkkeja. Repeytyneet, rypistyneet ja taittuneet originaalit on skannattava
valotuslasilta. Jo aiemmin skannatut originaalit ohitetaan automaattisesti ja skannaus
jatkuu tukkeumaa edeltäneestä arkista.

Paperitukokset
Tukkeumat koneen sisällä
VAARA
Älä koskaan kosketa Kuuma- ja Varoitus-tarroilla merkittyjä alueita (kiinnityslaitteessa
ja sen lähellä). Koskettamisesta voi seurata palovammoja.
1. Avaa koneen etuovi.

2. Käännä kahvaa 2 oikealle, kunnes se on vaaka-asennossa. Vedä sitten siirto-osisto
ulos koneesta.

3. Selvitä tukkeuma.
4. Selvitettyäsi tukkeuman varmista, ettei koneeseen ole jäänyt repeytyneitä
paperinpalasia.
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5. Siirrä kahvaa 2b ja poista paperi.

6. Palauta kahva 2b alkuperäiseen asentoonsa.
7. Siirrä kahvaa 2e ja poista paperi.

8. Palauta kahva 2e alkuperäiseen asentoonsa.
9. Paina kahva 2f alas ja poista paperi.

10.
11.
12.
13.

Palauta kahva 2f alkuperäiseen asentoonsa.
Työnnä siirto-osisto takaisin koneeseen ja käännä kahvaa 2 vasemmalle.
Sulje koneen etuovi.
Tulosta viisi tyhjää arkkia kiinnitystelan puhdistamiseksi ja jatka sitten tulostusta.

Paperitukkeumat alustoilla 1–3
HUOM.
Jos paperialusta avataan tarkistamatta paperitukkeuman sijaintia, paperi saattaa
repeytyä ja jäädä koneen sisään. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriön. Tarkista
paperitukkeuman sijainti ennen kuin ryhdyt selvittämään sitä.
1. Avaa tukkeutunut alusta.

2. Selvitä tukkeuma.
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3. Työnnä alustaa varovasti koneeseen, kunnes se pysähtyy.
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