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Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network és Windows Server vagy márkanevek, vagy a 
Microsoft Corporation Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegyei.

A Novell, NetWare, IntranetWare és NDS a Novell, Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más 
országokban.

Az Adobe, Acrobat, PostScript, PostScript3 és a PostScript Logo az Adobe Systems Incorporated. védjegyei.

Az Apple, AppleTalk, EtherTalk, LocalTalk, Macintosh, MacOS és a TrueType az Apple Computer, Inc., Egyesült 
Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.

A HP, HPGL, HPGL/2 és HP-UX a Hewlett-Packard Corporation bejegyzett védjegyei.

Az összes termék- vagy márkanév az adott tulajdonos védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A gép merevlemezén tárolt adatok a merevlemez meghibásodása esetén elveszhetnek. A Xerox nem felelős az 
ilyen adatvesztésből származó közvetlen vagy közvetett kárért. A Xerox nem felelős a gép számítógépes 
vírusfertőzésből vagy számítógépes kalózkodásból eredő bármely meghibásodásáért.

Fontos(1) Ezt a kézikönyvet szerzői jogok védik, minden jog fenntartva. A tulajdonjogi törvény értelmében ezen 
kézikönyv egészét vagy bármely részét tilos másolni a kiadó írásos beleegyezése nélkül.(2) A kézikönyv részei 
változhatnak előzetes értesítés nélkül.(3) Örömmel fogadunk bármely kétértelműségre, hibára, hiányosságra 
vagy hiányzó oldalra vonatkozó észrevételt.(4) A készülékkel ne kíséreljen meg semmilyen, a kézikönyvben 
kifejezetten nem említett műveletet. A készülék illetéktelen használata meghibásodásokhoz vagy balesetekhez 
vezethet.

A Xerox nem vállal felelősséget a berendezés illetéktelen használatából eredő bármilyen problémáért.

A termék exportja Japán valutaügyi és külkereskedelmi törvényeinek, valamint az Egyesült Államok 
exportszabályozó rendelkezéseinek megfelelően szigorú ellenőrzés alatt áll. 

A Xerox és az Ethernet bejegyzett védjegyek.
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A termék áttekintése

Az irodai LX finiser külön rendelhetõ készülék, 
amelyet a másolatok vagy nyomatok 
összetûzésére használhat.

Az irodai LX finiser összetevõinek és opcióinak 
leírása a következõ oldalon található.

A külön rendelhetõ füzetkészítõt a kimeneti anyag 
lyukasztására vagy hajtási él készítésére 
használhatja.



Irodai LX finiser - Felhasználói útmutató 1-3

A termék áttekintése

Elsõ ajtó A papírelakadás megszüntetéséhez vagy 
tûzõkapocs betöltéséhez nyissa ki ezt a fedelet.

Tûzõkazetta Az automatikus tûzõben használt tûzõkapcsokat 
tartalmazza.

Hajtogatóegység Minden másolatra vagy nyomatra egy hajtási élt 
készít a könnyû kézi hajtogatáshoz.

Finisertálca Az irodai LX finiser által készített kész anyag 
kimenete.

Felsõ fedél A papírelakadás megszüntetéséhez nyissa ki ezt a 
fedelet.

Füzettûzõ kazetták A füzetkészítõ két tûzõkazettát tartalmaz.

Füzetkészítõ oldalsó ajtó A füzettûzõ kazetták cseréjéhez nyissa ki ezt az 
ajtót.

Füzetkészítõ Összetûzött másolatokat vagy nyomatokat készít, 
hajtási éllel a könnyû kézi hajtogatáshoz.

Tálcakiegészítõ Használja ezt a kiegészítõt, amikor nem tûzött, A4 
LEF, 8,5 x 11" LEF, vagy B5 LEF méretû és 
tájolású papír az irodai LX finiser tálca kimenete.

Köztes fedél A lyukasztó hulladéktartályának kiürítéséhez 
nyissa ki ezt a fedelet.

Lyukasztó hulladéktartálya Összegyûjti a lyukasztási hulladékot.



Másolás kimenete képernyõ
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Másolás kimenete Mégse Mentés

Felsõ

3 lyukasztás

2 lyukasztás

Nincs lyukasztás

Lyukasztás

2 tûzés

1 tûzés

Nincs tûzés

Tûzés

2 tûzés

Automatikus papírválasztás

Papírkészlet

Elválasztókkal

Szortírozatlan

Szortírozott

Szortírozás

Középsõ tálca

Kimenet helye

Másolás kimenete képernyõ

A Másolás kimenete képernyõ segítségével sorba 
rendezheti a másolási kimeneteket. Ha a gép 
rendelkezik a külön rendelhetõ irodai LX finiserrel, 
a tûzési, lyukasztási és/vagy hajtogatási funkció is 
elérhetõ. 

MEGJEGYZÉS: A Másolás kimenete képernyõn 
megjelenõ lehetõségek attól függõen változnak, 
hogy a készüléken van-e finiser, a telepített modell 
az irodai LX finiser, az irodai finiser vagy a 
beépített irodai finiser, és hogy milyen funkciók 
vannak rajta beállítva.
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A tálcakiegészítõ felszerelése

A tálcakiegészítõ 
felszerelése

Amikor nem tûzött A4 LEF, 8,5 x 11” LEF, vagy 
B5 LEF papír a finisertálca kimenete, a 
tálcakiegészítõ használata javasolt. 

Vegye ki a tálcakiegészítõt az irodai finiser LX 
tálca alól.

Csatlakoztassa a tálcakiegészítõt a tálcához az 
ábrán látható módon.



Tûzõkapcsok betöltése az automatikus tûzõbe.
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Tûzõkapcsok betöltése az 
automatikus tûzõbe.

A külön rendelhetõ irodai LX finiser automata 
tûzõvel van ellátva. Amikor a finiserbõl kifogynak a 
tûzõkapcsok, az érintõképernyõn üzenet jelenik 
meg. Amikor az üzenet megjelenik, töltsön be új 
tûzõhüvelyt a tûzõkazettába.

Gyõzõdjön meg arról, hogy a gép leállt, majd 
nyissa ki a finiser elülsõ ajtaját.

Húzza jobbra a tûzõkazettát az R1 kart megfogva.

Fogja meg a tûzõkazettát a narancssárga karnál 
és vegye ki a finiserbõl. 

MEGJEGYZÉS: A tûzõkazetta szorosan áll a 
helyén. A kazettának a finiserbõl való kivételéhez 
enyhe erõkifejtésre van szükség.

FIGYELEM: Ne dobja el a tûzõkazettát. Csak a 
használt tûzõhüvely eldobható A tûzõkazetta 
újratölthetõ új tûzõhüvellyel.
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Tûzõkapcsok betöltése az automatikus tûzõbe.

Csípje az ujjai közé az üres tûzõhüvely mindkét 
szélét és vegye ki a kazettából.

Helyezze be az új tûzõhüvely elejét a 
tûzõkazettába, majd nyomja be a hátulját a 
kazettába.

Fogja meg a tûzõkazettát a narancssárga karnál, 
és tegye be a finiserbe, amíg kattanást nem hall.

Csukja be a finiser elülsõ ajtaját.

MEGJEGYZÉS: Ha az elülsõ ajtó nincs teljesen 
becsukva, hibaüzenet jelenik meg és a gép nem 
mûködik.
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Füzetkészítõ kapcsainak 
betöltése

Amennyiben a külön beszerezhetõ füzetkészítõ 
telepítve van, az érintõképernyõn üzenet jelenik 
meg, amikor a készülékbõl kifogynak a kapcsok. 
Amikor az üzenet megjelenik, töltsön be új 
tûzõkazettát a füzetkészítõbe. A füzetkészítõ két 
tûzõkazettát tartalmaz.

Gyõzõdjön meg arról, hogy a gép leállt, majd 
nyissa ki a finiser oldalsó ajtaját.

Fogja meg tûzõkazetta két szélén található füleket 
és húzza ki a kazettát a füzetkészítõbõl.

Fogja meg az új tûzõkazettát a két szélén a 
füleknél, és tegye be az eredeti helyére, amíg 
kattanást nem hall.

MEGJEGYZÉS: Amennyiben a kazetta 
behelyezése gondot okoz, gyõzõdjön meg arról, 
hogy a kazetta megfelelõen a helyén van.

Mozdítsa el a füzetkészítõ tûzõkazettákat úgy, 
hogy mindkét tûzõkazetta könnyen hozzáférhetõ 
legyen. 
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Füzetkészítõ kapcsainak betöltése

A másik tûzõkazetta kicseréléséhez ismételje 
meg a 2. és 3. lépéseket.

Csukja be a füzetkészítõ oldalsó ajtaját.

MEGJEGYZÉS: Ha az oldalsó ajtó nincs teljesen 
becsukva, hibaüzenet jelenik meg és a gép nem 
mûködik.



Tûzõkapcsok elakadásának elhárítása
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Tûzõkapcsok elakadásának 
elhárítása

A következõkbõl megtudhatja, hogyan szüntesse 
meg a tûzõkapcsok elakadását, ha az opcionális 
irodai LX finiser fel van szerelve.

Gyõzõdjön meg arról, hogy a gép leállt, majd 
nyissa ki az irodai LX finiser elsõ ajtaját.

Fogja meg a tûzõkazettát az R1 karnál, majd 
csúsztassa jobbra.

Emelje fel a tûzõkazettát a narancssárga kart 
megfogva, és távolítsa el a kazettát.

Ellenõrizze az irodai LX finiser belsejét, hogy ne 
maradjon benne kapocs.

Tûzõkapcsok elakadásának megszüntetése az automatikus 
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Tûzõkapcsok elakadásának elhárítása

Vegye ki a teljes kapocsköteget az elakadt 
kapcsokkal együtt.

Nyomja fel az elsõ kart a tûzõkazettán, amíg a 
helyére nem kattan.

Fogja meg a tûzõkazettát a narancssárga karnál, 
és helyezze vissza az eredeti helyzetébe.

Csukja be az irodai LX finiser elsõ ajtaját.

MEGJEGYZÉS: Vegye ki a teljes kapocsköteget. 
Ne csak az elakadt kapcsokat vegye ki.

Amennyiben a fenti eljárással nem lehet 
eltávolítani a kapcsokat, vegye fel a kapcsolatot a 
Xerox vevõszolgálatával.

Nyomja fel az elsõ kart a tûzõkazettán.



Tûzõkapcsok elakadásának elhárítása
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Tûzõkapcsok elakadásának megszüntetése a füzetkészítõ tûzõben.

Gyõzõdjön meg arról, hogy a gép leállt, majd 
nyissa ki a finiser oldalsó ajtaját.

Fogja meg tûzõkazetta két szélén található füleket 
és húzza ki a kazettát a füzetkészítõbõl.

Mozdítsa el a füzetkészítõ tûzõkazettákat úgy, 
hogy mindkét tûzõkazetta könnyen hozzáférhetõ 
legyen. 

Ismételje meg a fenti lépést a másik füzetkészítõ 
tûzõkazettánál.

Ellenõrizze az irodai LX finiser belsejét, hogy ne 
maradjon benne kapocs.
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Tûzõkapcsok elakadásának elhárítása

Csukja be a füzetkészítõ oldalsó ajtaját.

MEGJEGYZÉS: Amennyiben a kazetta 
behelyezése gondot okoz, gyõzõdjön meg arról, 
hogy a kazetta megfelelõen a helyén van.

Fogja meg az új tûzõkazettát a két szélén a 
füleknél, és tegye be az eredeti helyére, amíg 
kattanást nem hall.

Ismételje meg a fenti lépést a másik füzetkészítõ 
tûzõkazettánál.



Papírelakadások elhárítása
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Papírelakadások elhárítása

Az irodai LX finiser papírelakadásainak 
elhárításához kövesse az alábbi lépéseket.

Elakadás az irodai LX finiser felsõ fedelénél

Nyissa ki az irodai LX finiser felsõ fedelét. 

Vegye ki az elakadt papírt.

Csukja be az irodai LX finiser felsõ fedelét.
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Papírelakadások elhárítása

Elakadás az irodai LX finiser F szállítófedelénél.

Nyissa ki az irodai LX finiser F szállítófedelét.

Vegye ki az elakadt papírt.

Csukja be az irodai LX finiser F szállítófedelét.



Papírelakadások elhárítása
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Papírelakadás a füzetkészítõnél

Gyõzõdjön meg arról, hogy a gép leállt, majd 
nyissa ki a finiser oldalsó ajtaját.

Vegye ki az elakadt papírt.

Csukja be a füzetkészítõ oldalsó ajtaját.
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Lyukasztó hulladéktartályának ürítése

Lyukasztó 
hulladéktartályának ürítése

Gyõzõdjön meg arról, hogy a gép leállt, majd 
nyissa ki az irodai LX finiser köztes fedelét.

MEGJEGYZÉS: A lyukasztó hulladéktartályának 
kiürítésekor hagyja bekapcsolva az áramellátást. 
Ha az áramellátás ki van kapcsolva, a gép nem 
fogja felismerni, hogy kiürítették a hulladéktartályt.

Húzza ki a lyukasztó hulladéktartályát.

Ürítse ki a lyukasztó hulladéktartályának tartalmát.

Nyomja be a lyukasztó hulladéktartályát.

Csukja be az irodai LX finiser köztes fedelét.

MEGJEGYZÉS: Ha a köztes fedél nincs teljesen 
lecsukva, hibaüzenet jelenik meg és a gép nem 
mûködik.
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