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Productoverzicht

De LX-kantoorafwerkeenheid is een optioneel 
apparaat dat kan worden gebruikt om uw 
afgedrukte of gekopieerde aflevering aan elkaar te 
nieten.

Op de volgende pagina vindt u de beschrijvingen 
voor elk onderdeel en elke optie van de LX-
kantoorafwerkeenheid.

De optionele AVH-module kan worden gebruikt 
om uw aflevering te perforeren en er een vouwlijn 
in aan te brengen.
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Productoverzicht

Voorklep Open deze klep voor het oplossen van 
papierstoringen of het bijvullen van nietjes.

Nietcassette Bevat de nietjes die in de automatische 
nietmachine worden gebruikt.

Vouweenheid Maakt een vouwlijn op elke kopie of afdruk, zodat 
het vel gemakkelijk kan worden gevouwen.

Afwerkopvangbak Levert afdrukken af die door de LX-
kantoorafwerkeenheid zijn verwerkt.

Bovenklep Open deze klep voor het oplossen van 
papierstoringen.

Katernnietcassettes De AVH-module bevat twee katernnietcassettes.

Zijklep AVH-module Open deze klep als u de katernnietcassettes wilt 
vervangen.

AVH-module Maakt geniete kopieën of afdrukken met een 
vouwlijn, zodat het papier gemakkelijk kan worden 
gevouwen.

Opvangbakaccessoire Gebruik dit accessoire als er ongeniet papier met 
formaat A4 LKE, 8,5 x 11 inch LKE of B5 LKE in de 
opvangbak van de LX-kantoorafwerkeenheid wordt 
afgeleverd.

Interfaceklep Open deze klep als u de perforatieafvalcontainer 
wilt legen.

Perforatieafvalcontainer Verzamelt het afval na perforeren.
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Aflevering kopieën Annuleren Opslaan

Boven

3 gaatjes

2 gaatjes

Geen perforaties

Perforeren

2 nietjes

1 nietje

Geen nietje

Nietje

2 nietjes

Autom. papierselectie

Papierinvoer

Met scheidingsvellen

Stapels

Sets

Sets

Middelste opvangbak

Afleveringsbestemming

Het scherm Aflevering 
kopieën

Met het scherm Aflevering kopieën kunt u de 
afgeleverde kopieën sorteren. Als de optionele LX-
kantoorafwerkeenheid is geïnstalleerd, kan er ook 
worden geniet, geperforeerd en/of gevouwen. 

OPMERKING: De toepassingen die op het 
scherm Aflevering kopieën worden weergegeven, 
variëren, afhankelijk van of er al dan niet een 
afwerkeenheid op het apparaat is geïnstalleerd, of 
de geïnstalleerde afwerkeenheid een LX-
kantoorafwerkeenheid, een kantoorafwerkeenheid 
of een geïntegreerde kantoorafwerkeenheid is en 
welke opties er op de afwerkeenheid zijn 
geïnstalleerd.
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Het opvangbakaccessoire bevestigen

Het opvangbakaccessoire 
bevestigen

Wanneer er ongeniet papier met formaat A4 LKE, 
8,5 x 11 inch LKE of B5 LKE in de opvangbak van 
de afwerkeenheid wordt afgeleverd, wordt het 
gebruik van de opvangbakaccessoire aanbevolen. 

Haal het opvangbakaccessoire onder de 
opvangbak van de LX-kantoorafwerkeenheid 
vandaan.

Maak het opvangbakaccessoire aan de 
opvangbak vast (zie afbeelding).
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Nietjes in de automatische 
nietmachine plaatsen

De optionele LX-kantoorafwerkeenheid bevat een 
automatische nietmachine. Wanneer de nietjes in 
de afwerkeenheid bijna op zijn, verschijnt er een 
bericht op het aanraakscherm. Wanneer dit 
bericht wordt weergegeven, plaatst u een nieuwe 
nietjeshouder in de nietcassette.

Zorg ervoor dat het apparaat niet in werk is en 
open dan voorklep van de afwerkeenheid.

Houd de nietcassette aan hendel R1 vast en 
schuif de cassette naar rechts.

Houd de nietcassette aan de oranje hendel vast 
en haal hem uit de afwerkeenheid. 

OPMERKING: De nietcassette zit stevig vast. Er 
is lichte kracht nodig om de cassette uit de 
afwerkeenheid te trekken.

LET OP: Gooi de nietcassette niet weg. U dient 
alleen de gebruikte nietjeshouder weg te gooien. 
De nietcassette kan worden bijgevuld met een 
nieuwe nietjeshouder.
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Nietjes in de automatische nietmachine plaatsen

Druk met uw vingers op beide zijden van de lege 
nietjeshouder en haal de nietjeshouder uit de 
cassette.

Plaats de voorkant van de nieuwe nietjeshouder in 
de nietcassette en duw dan de achterkant in de 
cassette.

Houd de nietcassette aan de oranje hendel vast 
en plaats hem in de afwerkeenheid totdat u een 
klik hoort.

Sluit de voorklep van de afwerkeenheid.

OPMERKING: Als de voorklep niet goed wordt 
gesloten, verschijnt er een bericht en werkt het 
apparaat niet.
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Nietjes in de AVH-module 
plaatsen

Als de optionele AVH-module is geïnstalleerd, 
verschijnt er een bericht op het aanraakscherm 
wanneer de nietjes in de eenheden bijna op zijn. 
Wanneer het bericht wordt weergegeven, plaatst u 
een nieuwe nietcassette in de AVH-module. De 
AVH-module bevat twee nietcassettes.

Zorg ervoor dat het apparaat is stopgezet en open 
dan de zijklep van de afwerkeenheid.

Houd de tabs aan beide zijden van de 
katernnietcassette vast en trek de cassette uit de 
AVH-module.

Houd de tabs aan beide zijden van de nieuwe 
katernnietcassette vast en plaats de cassette in de 
oorspronkelijke positie totdat u een klik hoort.

OPMERKING: Als u problemen ondervindt bij het 
plaatsen van de cassette, controleert u of de 
nietjes in de cassette goed op hun plaats zitten.

Verplaats de nietcassettes in de AVH-module 
zodanig dat u gemakkelijk toegang tot beide 
nietcassettes hebt. 
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Nietjes in de AVH-module plaatsen

Herhaal stap 2 en 3 om de andere 
katernnietcassette te vervangen.

Sluit de zijklep van de AVH-module.

OPMERKING: Als de zijklep niet goed wordt 
gesloten, verschijnt er een bericht en werkt het 
apparaat niet.
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Nietstoringen oplossen

Hieronder vindt u een beschrijving over het 
oplossen van nietstoringen wanneer de optionele 
LX-kantoorafwerkeenheid is geïnstalleerd.

Zorg ervoor dat het apparaat is stopgezet en open 
dan de voorklep van de LX-kantoorafwerkeenheid.

Houd de nietcassette aan hendel R1 vast en 
schuif de cassette naar rechts.

Houd de nietcassette aan de oranje hendel vast 
en til de cassette op om hem te verwijderen.

Controleer of er geen nietjes in de LX-
kantoorafwerkeenheid achterblijven.

Nietstoringen in de automatische nietmachine oplossen
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Nietstoringen oplossen

Verwijder het volledige vel nietjes, niet alleen het 
vastgelopen nietje.

Trek de hendel aan de voorkant van de 
nietcassette omlaag totdat de cassette vastklikt.

Houd de nietcassette aan de oranje hendel vast 
en plaats de cassette weer in de oorspronkelijke 
positie.

Sluit de voorklep van de LX
-kantoorafwerkeenheid.

OPMERKING: Verwijder het volledige vel nietjes. 
Verwijder niet alleen het vastgelopen nietje.

Als de nietjes na het uitvoeren van bovenstaande 
procedures niet kunnen worden verwijderd, neemt 
u contact op met het Xerox Welcome Centre.

Trek de hendel aan de voorkant van de 
nietcassette omhoog.
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Nietstoringen in de nietmachine van de AVH-module oplossen

Zorg ervoor dat het apparaat is stopgezet en open 
dan de zijklep van de afwerkeenheid.

Houd de tabs aan beide zijden van de 
katernnietcassette vast en trek de cassette uit de 
AVH-module.

Verplaats de nietcassettes in de AVH-module 
zodanig dat u gemakkelijk toegang tot beide 
nietcassettes hebt. 

Herhaal de bovenstaande stap voor de andere 
nietcassette van de AVH-module.

Controleer of er geen nietjes in de LX-
kantoorafwerkeenheid achterblijven.
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Nietstoringen oplossen

Sluit de zijklep van de AVH-module.

OPMERKING: Als u problemen ondervindt bij het 
plaatsen van de cassette, controleert u of de 
nietjes in de cassette goed op hun plaats zitten.

Houd de tabs aan beide zijden van de nieuwe 
katernnietcassette vast en plaats de cassette in de 
oorspronkelijke positie totdat u een klik hoort.

Herhaal de bovenstaande stap voor de andere 
nietcassette van de AVH-module.
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Papierstoringen oplossen

Volg de onderstaande stappen voor het oplossen 
van papierstoringen in de optionele LX-
kantoorafwerkeenheid.

Papierstoringen in de bovenklep van de LX-kantoorafwerkeenheid

Open de bovenklep van de LX-
kantoorafwerkeenheid. 

Verwijder het vastgelopen papier.

Sluit de bovenklep van de LX-
kantoorafwerkeenheid.
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Papierstoringen oplossen

Papierstoringen in transportklep F van de LX

Open transportklep F van de LX-
kantoorafwerkeenheid.

Verwijder het vastgelopen papier.

Sluit transportklep F van de LX-
kantoorafwerkeenheid.
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Papierstoringen in de AVH-module

Zorg ervoor dat het apparaat is stopgezet en open 
dan de zijklep van de afwerkeenheid.

Verwijder het vastgelopen papier.

Sluit de zijklep van de AVH-module.
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De perforatieafvalcontainer legen

De perforatieafvalcontainer 
legen

Zorg ervoor dat het apparaat is stopgezet en open 
dan de interfaceklep op de LX-
kantoorafwerkeenheid.

OPMERKING: Als u de perforatieafvalcontainer 
wilt legen, moet u de stroom aan laten. Als de 
stroom wordt uitgeschakeld, merkt het apparaat 
niet dat de afvalcontainer is geleegd.

Trek de perforatieafvalcontainer naar buiten.

Gooi de perforatieafvalcontainer weg.

Duw de perforatieafvalcontainer naar binnen.

Sluit de interfaceklep op de LX-
kantoorafwerkeenheid.

OPMERKING: Als de interfaceklep niet goed 
wordt gesloten, verschijnt er een bericht en werkt 
het apparaat niet.
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