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Συνοπτική παρουσίαση προϊόντος
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Συνοπτική παρουσίαση 
προϊόντος

Ο Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX είναι μια 
προαιρετική συσκευή που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη συρραφή των αντιγράφων 
ή των εκτυπώσεων.

Οι περιγραφές για κάθε εξάρτημα και επιλογή του 
Τελικού επεξεργαστή γραφείου LX 
παρουσιάζονται στην ακόλουθη σελίδα.

Ο προαιρετικός Δημιουργός φυλλαδίων μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη διάτρηση και το δίπλωμα 
των εγγράφων εξόδου.
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Συνοπτική παρουσίαση προϊόντος

Μπροστινό κάλυμμα Ανοίξτε αυτό το κάλυμμα κατά την αποκατάσταση 
εμπλοκών χαρτιού ή κατά την τοποθέτηση 
συρραπτικών.

Κασέτα συρραπτικού Περιέχει συρραπτικά που χρησιμοποιούνται στο 
Αυτόματο Συρραπτικό.

Μονάδα διπλώματος Δημιουργεί τσάκιση σε κάθε φύλλο των 
αντιγράφων ή των εκτυπώσεων για εύκολο 
δίπλωμα με το χέρι.

Δίσκος τελικού επεξεργαστή Παραδίδει τα χαρτιά εξόδου, των οποίων η 
επεξεργασία έγινε από τον Τελικό επεξεργαστή 
γραφείου LX.

Επάνω κάλυμμα Ανοίξτε αυτό το κάλυμμα κατά την αποκατάσταση 
εμπλοκών χαρτιού.

Κασέτες συρραπτικού 
φυλλαδίων

Ο Δημιουργός φυλλαδίων περιέχει δύο κασέτες 
συρραπτικού φυλλαδίων.

Πλαϊνό κάλυμμα δημιουργού 
φυλλαδίων

Ανοίξτε αυτό το κάλυμμα κατά την αντικατάσταση 
των κασετών συρραπτικού φυλλαδίων.

Δημιουργός φυλλαδίων Δημιουργεί συρραμμένα αντίγραφα ή εκτυπώσεις 
που φέρουν τσάκιση για εύκολο δίπλωμα με το 
χέρι.

Εξάρτημα δίσκου Χρησιμοποιήστε αυτό το εξάρτημα όταν εξέρχονται 
μη συρραμμένα χαρτιά μεγέθους A4 LEF, 8,5 x 11” 
LEF, ή B5 LEF στο δίσκο του Τελικού επεξεργαστή 
γραφείου LX.

Κάλυμμα διασύνδεσης Ανοίξτε αυτό το κάλυμμα όταν θέλετε να αδειάσετε 
το δοχείο υπολειμμάτων διάτρησης.

Δοχείο υπολειμμάτων διάτρησης Συλλέγει τα υπολείμματα διάτρησης.



Οθόνη [Έξοδος αντιγράφων] 
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Έξοδος αντιγράφων Ακύρωση Αποθήκευση

Αρχή

Διάτρηση 3 οπών

Διάτρηση 2 οπών

Χωρίς  διάτρηση

Διάτρηση

2 συρραφές

1 συρραφή

Χωρίς  συρραφή

Συρραφή

2 συρραφές

Αυτόματη επιλογή χαρτιού

Τροφοδοσία χαρτιού

Με διαχωριστικά

Χωρίς  ταξινόμηση 

Με ταξινόμηση

Ταξινόμηση 

Κεντρικός  δίσκος

Προορισμός εξόδου

Οθόνη [Έξοδος αντιγράφων] 

Η οθόνη [Έξοδος αντιγράφων] σας επιτρέπει να 
ταξινομήσετε τα αντίγραφα. Εάν έχει εγκατασταθεί 
ο προαιρετικός Τελικός επεξεργαστής γραφείου 
LX, τότε διατίθενται και οι λειτουργίες συρραφής, 
διάτρησης ή/και διπλώματος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λειτουργίες που εμφανίζονται στην 
οθόνη [Έξοδος αντιγράφων] διαφέρουν, ανάλογα 
με το κατά πόσο έχει εγκατασταθεί τελικός 
επεξεργαστής στο μηχάνημά σας, κατά πόσο ο 
εγκατεστημένος τελικός επεξεργαστής είναι ο 
Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX, ένας Τελικός 
επεξεργαστής γραφείου, ή ο Ολοκληρωμένος 
τελικός επεξεργαστής γραφείου και τι προαιρετικός 
εξοπλισμός έχει τοποθετηθεί στον τελικό 
επεξεργαστή.
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Εγκατάσταση του εξαρτήματος δίσκου

Εγκατάσταση του 
εξαρτήματος δίσκου

Όταν εξέρχεται μη συρραμμένο χαρτί μεγέθους 
A4 LEF, 8,5 x 11” LEF, ή B5 LEF στο δίσκο του 
Τελικού επεξεργαστή, συνιστάται η χρήση του 
εξαρτήματος δίσκου. 

Αφαιρέστε το εξάρτημα δίσκου που βρίσκεται 
κάτω από το δίσκο του τελικού επεξεργαστή 
γραφείου LX.

Συνδέστε το εξάρτημα δίσκου στο δίσκο, όπως 
απεικονίζεται.



Τοποθέτηση συρραπτικών στο Αυτόματο Συρραπτικό
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Τοποθέτηση συρραπτικών 
στο Αυτόματο Συρραπτικό

Ο προαιρετικός Τελικός επεξεργαστής γραφείου 
LX περιέχει ένα αυτόματο συρραπτικό. Όταν 
εξαντληθούν τα συρραπτικά στον τελικό 
επεξεργαστή, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη 
αφής. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα, τοποθετήστε 
μια νέα θήκη συρραπτικών στην κασέτα 
συρραπτικών.

Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει διακόψει τη 
λειτουργία του και ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα 
του τελικού επεξεργαστή.

Κρατήστε την κασέτα συρραπτικών από το Μοχλό 
R1, και σπρώξτε την προς τα δεξιά.

Κρατήστε την κασέτα συρραπτικών από τον 
πορτοκαλί μοχλό και αφαιρέστε την από τον τελικό 
επεξεργαστή. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κασέτα συρραπτικών είναι 
τοποθετημένη σφιχτά στη θέση της. Θα χρειαστεί 
μια κάποια δύναμη για να τραβήξετε την κασέτα 
έξω από τον τελικό επεξεργαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην πετάτε την κασέτα συρραπτικού. 
Πετάξτε μόνο τη χρησιμοποιημένη Θήκη 
συρραπτικών. Μπορείτε να ξαναγεμίσετε την 
Κασέτα συρραπτικού με μια νέα Θήκη 
συρραπτικών.
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Τοποθέτηση συρραπτικών στο Αυτόματο Συρραπτικό

Πιέστε και τις δύο πλευρές της άδειας θήκης 
συρραπτικών με τα δάχτυλά σας και αφαιρέστε 
την από την κασέτα.

Τοποθετήστε την μπροστινή άκρη της νέας θήκης 
συρραπτικών στην κασέτα συρραπτικών και μετά 
σπρώξτε την πίσω πλευρά μέσα στην κασέτα.

Κρατήστε την κασέτα συρραπτικών από τον 
πορτοκαλί μοχλό και τοποθετήστε την μέσα στον 
τελικό επεξεργαστή μέχρι να ασφαλίσει στη θέση 
της.

Κλείστε το μπροστινό κάλυμμα του τελικού 
επεξεργαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το μπροστινό κάλυμμα δεν είναι 
τελείως κλειστό, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα και το 
μηχάνημα δεν θα λειτουργεί.



Τοποθέτηση συρραπτικών στο Δημιουργό φυλλαδίων
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Τοποθέτηση συρραπτικών 
στο Δημιουργό φυλλαδίων

Εάν έχει εγκατασταθεί ο προαιρετικός Δημιουργός 
φυλλαδίων, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη 
αφής όταν εξαντληθούν τα συρραπτικά στη 
μονάδα. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα, τοποθετήστε 
μια νέα κασέτα συρραπτικών στο Δημιουργό 
φυλλαδίων. Ο Δημιουργός φυλλαδίων περιέχει δύο 
κασέτες συρραπτικών.

Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει διακόψει τη 
λειτουργία του και ανοίξτε το πλαϊνό κάλυμμα του 
τελικού επεξεργαστή.

Κρατήστε τα γλωσσίδια και στις δύο πλευρές της 
κασέτας συρραπτικών φυλλαδίου και τραβήξτε 
προς τα έξω από το Δημιουργό φυλλαδίων.

Κρατήστε τα γλωσσίδια και στις δύο πλευρές της 
νέας κασέτας συρραπτικών φυλλαδίου και 
τοποθετήστε την στην αρχική θέση μέχρι να 
ασφαλίσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα στην 
εισαγωγή της κασέτας, βεβαιωθείτε ότι τα 
συρραπτικά μέσα στην κασέτα είναι σωστά 
τοποθετημένα.

Μετακινήστε τις κασέτες συρραπτικών του 
Δημιουργού φυλλαδίων ώστε να είναι εύκολη η 
πρόσβαση και στις δύο. 
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Τοποθέτηση συρραπτικών στο Δημιουργό φυλλαδίων

Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να 
αντικαταστήσετε την άλλη κασέτα συρραπτικών 
φυλλαδίου.

Κλείστε το πλαϊνό κάλυμμα του Δημιουργού 
φυλλαδίων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το πλαϊνό κάλυμμα δεν είναι 
τελείως κλειστό, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα και το 
μηχάνημα δεν θα λειτουργεί.



Εκκαθάριση εμπλοκών συρραπτικού
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Εκκαθάριση εμπλοκών 
συρραπτικού
Ακολουθεί μια περιγραφή της εκκαθάρισης 
εμπλοκών συρραπτικού όταν έχει εγκατασταθεί ο 
προαιρετικός Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX.

Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει διακόψει τη 
λειτουργία του, και μετά ανοίξτε το μπροστινό 
κάλυμμα του Τελικού επεξεργαστή γραφείου LX.

Κρατήστε την κασέτα συρραπτικών από το Μοχλό 
R1, και σπρώξτε την κασέτα προς τα δεξιά.

Κρατήστε την κασέτα συρραπτικών από τον 
πορτοκαλί μοχλό και σηκώστε την για να 
αφαιρέσετε την κασέτα.

Ελέγξτε το εσωτερικό του Τελικού επεξεργαστή 
γραφείου LX για τυχόν εναπομείναντα 
συρραπτικά.

Εκκαθάριση εμπλοκών συρραπτικών στο Αυτόματο συρραπτικό
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Εκκαθάριση εμπλοκών συρραπτικού

Αφαιρέστε ολόκληρο το φύλλο συρραπτικών, μαζί 
με το μπλοκαρισμένο συρραπτικό.

Τραβήξτε προς τα κάτω τον μπροστινό μοχλό 
στην κασέτα συρραπτικών μέχρι να ασφαλίσει στη 
θέση της.

Κρατήστε την κασέτα συρραπτικών από τον 
πορτοκαλί μοχλό και επιστρέψτε την κασέτα στην 
αρχική της θέση.

Κλείστε το μπροστινό κάλυμμα του Τελικού 
επεξεργαστή γραφείου LX.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφαιρέστε ολόκληρο το φύλλο 
συρραπτικών. Μην αφαιρέσετε μόνο το 
μπλοκαρισμένο συρραπτικό.

Εάν τα συρραπτικά δεν μπορούν να αφαιρεθούν 
αφού εκτελέσετε τις παραπάνω διαδικασίες, 
επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης 
Πελατών της Xerox.

Τραβήξτε προς τα πάνω τον μπροστινό μοχλό 
στην κασέτα συρραπτικών.



Εκκαθάριση εμπλοκών συρραπτικού
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Εκκαθάριση εμπλοκών συρραπτικών στο Συρραπτικό του 

Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει διακόψει τη 
λειτουργία του και ανοίξτε το πλαϊνό κάλυμμα του 
τελικού επεξεργαστή.

Κρατήστε τα γλωσσίδια και στις δύο πλευρές της 
κασέτας συρραπτικών φυλλαδίου και τραβήξτε 
προς τα έξω από το Δημιουργό φυλλαδίων.

Μετακινήστε τις κασέτες συρραπτικών του 
Δημιουργού φυλλαδίων ώστε να είναι εύκολη η 
πρόσβαση και στις δύο. 

Επαναλάβετε το παραπάνω βήμα για την άλλη 
κασέτα συρραπτικών του Δημιουργού φυλλαδίων.

Ελέγξτε το εσωτερικό του Τελικού επεξεργαστή 
γραφείου LX για τυχόν εναπομείναντα 
συρραπτικά.
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Εκκαθάριση εμπλοκών συρραπτικού

Κλείστε το πλαϊνό κάλυμμα του Δημιουργού 
φυλλαδίων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα στην 
εισαγωγή της κασέτας, βεβαιωθείτε ότι τα 
συρραπτικά μέσα στην κασέτα είναι σωστά 
τοποθετημένα.

Κρατήστε τα γλωσσίδια και στις δύο πλευρές της 
νέας κασέτας συρραπτικών φυλλαδίου και 
τοποθετήστε την στην αρχική θέση μέχρι να 
ασφαλίσει.

Επαναλάβετε το παραπάνω βήμα για την άλλη 
κασέτα συρραπτικών του Δημιουργού φυλλαδίων.



Εκκαθάριση εμπλοκών χαρτιού
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Εκκαθάριση εμπλοκών 
χαρτιού

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την 
εκκαθάριση εμπλοκών χαρτιού στον προαιρετικό 
Τελικό επεξεργαστή γραφείου LX.

Εμπλοκές στο επάνω κάλυμμα του Τελικού επεξεργαστή γραφείου 

Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα του Τελικού 
επεξεργαστή γραφείου LX. 

Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

Κλείστε το επάνω κάλυμμα του Τελικού 
επεξεργαστή γραφείου LX.
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Εκκαθάριση εμπλοκών χαρτιού

Εμπλοκές στο κάλυμμα μεταφοράς F του Τελικού επεξεργαστή 

Ανοίξτε το κάλυμμα μεταφοράς F του Τελικού 
επεξεργαστή γραφείου LX.

Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

Κλείστε το κάλυμμα μεταφοράς F του Τελικού 
επεξεργαστή γραφείου LX.



Εκκαθάριση εμπλοκών χαρτιού
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Εμπλοκές χαρτιού στο Δημιουργό φυλλαδίων

Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει διακόψει τη 
λειτουργία του και ανοίξτε το πλαϊνό κάλυμμα του 
τελικού επεξεργαστή.

Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

Κλείστε το πλαϊνό κάλυμμα του Δημιουργού 
φυλλαδίων.
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Άδειασμα του Δοχείου υπολειμμάτων διάτρησης

Άδειασμα του Δοχείου 
υπολειμμάτων διάτρησης

Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει διακόψει τη 
λειτουργία του, και μετά ανοίξτε το κάλυμμα 
διασύνδεσης του Τελικού επεξεργαστή γραφείου 
LX.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφήστε το μηχάνημα 
ενεργοποιημένο όταν αδειάζετε το Δοχείο 
υπολειμμάτων διάτρησης. Εάν το 
απενεργοποιήσετε, το μηχάνημα δεν θα 
αναγνωρίσει ότι το δοχείο υπολειμμάτων είναι 
άδειο.

Τραβήξτε προς τα έξω το Δοχείο υπολειμμάτων 
διάτρησης.

Πετάξτε τα υπολείμματα διάτρησης.

Σπρώξτε προς τα μέσα το Δοχείο υπολειμμάτων 
διάτρησης.

Κλείστε το κάλυμμα διασύνδεσης του Τελικού 
επεξεργαστή γραφείου LX.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το κάλυμμα διασύνδεσης δεν 
είναι τελείως κλειστό, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα και 
το μηχάνημα δεν θα λειτουργεί.
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