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Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network şi Windows Server sunt mărci comerciale sau
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Computer, Inc., înregistrate în Statele Unite şi alte ţări.
HP, HPGL, HPGL/2 şi HP-UX sunt mărci înregistrate ale Hewlett-Packard Corporation.
Toate denumirile de produse şi mărci sunt mărci înregistrate sau mărci înregistrate ale titularilor.
Datele salvate pe hard discul aparatului se pot pierde dacă există probleme cu hard discul. Xerox nu este
responsabilă pentru niciuna din daunele cauzate direct sau indirect de astfel de pierderi de date. Xerox nu este
responsabilă pentru niciuna din defecţiunile aparatelor cauzate de viruşi informatici sau de atacurile hackerilor.
Important(1) Acest manual este protejat de drepturile de autor, având toate drepturile rezervate. Conform legilor
dreptului de autor, acest manual nu poate fi copiat sau modificat, în întregime sau parţial, fără acordul scris al
editorului. (2) Părţi ale acestui manual pot fi modificate fără notificare prealabilă. (3) Aşteptăm cu interes
comentariile dvs. referitoare la ambiguităţi, erori, omisiuni sau pagini lipsă. (4) Nu supuneţi aparatul unor
proceduri care nu sunt descrise în mod specific în acest manual. Operarea neautorizată poate cauza erori sau
accidente.
Xerox nu poate fi responsabilă pentru problemele cauzate de operarea neautorizată a echipamentului.
Exportul acestui produs este controlat strict în concordanţă cu Legislaţia japoneză referitoare la Schimburile
Internaţionale şi Comerţul Internaţional şi/sau cu reglementările în vigoare în SUA pentru controlul exporturilor.
Xerox şi Ethernet sunt mărci comerciale înregistrate.
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Prezentarea produsului

Prezentarea produsului

Finisher-ul de Birou LX este un dispozitiv opþional
care poate fi utilizat pentru capsarea copiilor sau a
imprimãrilor.

Creatorul de broºuri opþional poate fi utilizat
pentru perforarea ºi îndoirea ieºirilor.

Pe pagina urmãtoare este descrisã fiecare
componentã ºi opþiune a Finisher-ului de Birou LX.
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Prezentarea produsului

Accesoriul pentru tavã

Utilizaþi accesoriul dacã ieºirile din tava Finisherului de Birou LX au format A4 LEF, 8,5 x 11” LEF
sau B5 LEF.

Creatorul de broºuri

Realizeazã o îndoiturã la copiile sau imprimãrile
capsate, pentru a putea fi pliate manual mai uºor.

Capacul lateral al Creatorului de
broºuri

Deschideþi acest capac când înlocuiþi cartuºele cu
capse pentru broºuri.

Cartuºele cu capse pentru broºuri

Creatorul de broºuri conþine douã cartuºe cu
capse.

Capacul superior

Deschideþi acest capac la îndepãrtarea blocajelor
de hârtie.

Tava finisher-ului

Furnizeazã ieºirile procesate de Finisher-ul de
Birou LX.

Unitatea de îndoire

Realizeazã o îndoiturã la fiecare coalã copiatã sau
imprimatã, pentru a putea fi pliatã manual mai uºor.

Cartuºul cu capse

Conþine capsele utilizate în Capsatorul automat.

Capacul frontal

Deschideþi acest capac la îndepãrtarea blocajelor
de hârtie sau când alimentaþi capse.

Capacul de interfaþã

Deschideþi acest capac când goliþi Recipientul
pentru reziduurile perforatorului.

Recipientul pentru reziduurile
perforatorului

Colecteazã reziduurile apãrute în urma perforãrii.
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Ecranul Ieºire Copii

Ecranul Ieºire Copii

Ieºire Copii
Sursã Hârtie
Selectare Hârtie Auto

Anulare
Capsare

Salvare
Colaþionare

Perforare
Fãrã capsare

Fãrã perforare

1 Capsã

Perforare 2 Gãuri

2 Capse

Perforare 3 Gãuri

Colaþionat
Necolaþionat

Cu Separatoare
Destinaþie Ieºire

2 Capse
Sus

Ecranul Ieºire Copii permite colaþionarea copiilor.
Dacã a fost instalat Finisher-ul de Birou LX
opþional, funcþiile de capsare, perforare ºi/sau
împãturire vor fi disponibile.

Tava centralã

NOTÃ: Funcþiile afiºate pe ecranul Ieºire Copii
depind de urmãtorii factori: disponibilitatea unui
finisher instalat pe aparat, dacã finisher-ul instalat
este un Finisher de Birou LX, un Finisher de Birou
sau un Finisher de Birou Integrat ºi opþiunile
instalate pe finisher.
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Instalarea Accesoriului pentru tavã

Instalarea Accesoriului
pentru tavã
Dacã ieºirile pe hârtie necapsatã cu format A4
LEF, 8,5 x 11” LEF sau B5 LEF sunt livrate în
tava Finisher-ului, se recomandã utilizarea
Accesoriului pentru tavã.

Scoateþi Accesoriul pentru tavã de sub Tava
Finisher-ului de Birou LX.

Ataºaþi Accesoriul la tavã, ca în figurã.
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Alimentarea capselor în Capsatorul automat

Alimentarea capselor în
Capsatorul automat
Finisher-ului de Birou LX opþional conþine un
capsator automat. În momentul în care finisher-ul
rãmâne fãrã capse, pe ecranul senzorial va
apãrea un mesaj de avertizare. Când se afiºeazã
acest mesaj, încãrcaþi un nou set de capse în
cartuºul cu capse.

Asiguraþi-vã cã aparatul nu funcþioneazã ºi
deschideþi capacul frontal al finisher-ului.

Þineþi cartuºul de capse de mânerul R1 ºi trageþi-l
spre dreapta.

Þineþi cartuºul cu capse de mânerul portocaliu ºi
extrageþi-l din finisher.

NOTÃ: La introducere, cartuºul cu capse se
blocheazã. Pentru a extrage cartuºul din finisher
este necesarã o oarecare forþã.

ATENÞIE: Nu aruncaþi Cartuºul cu capse. Doar
setul de capse gol trebuie îndepãrtat. În Cartuºul
cu capse poate fi introdus un set de capse nou.
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Alimentarea capselor în Capsatorul automat

Prindeþi pãrþile laterale ale cartuºului gol cu
degetele ºi scoateþi setul de capse din cartuº.

Introduceþi partea frontalã a unui set de capse
nou în cartuº, apoi împingeþi partea din spate în
cartuº.

Þineþi cartuºul cu capse de mânerul portocaliu ºi
introduceþi-l în finisher pânã când se blocheazã
cu un declic.

Închideþi capacul frontal al finisher-ului.

NOTÃ: În cazul în care capacul frontal nu este
închis complet, va apãrea un mesaj ºi aparatul nu
va funcþiona.
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Alimentarea capselor în Creatorul de broºuri

Alimentarea capselor în
Creatorul de broºuri
În cazul în care Creatorul de broºuri opþional este
instalat, pe ecranul senzorial va apãrea un mesaj
în momentul în care unitatea nu mai are capse
disponibile. Încãrcaþi un cartuº cu capse nou în
Creatorul de broºuri în momentul în care apare
mesajul. Creatorul de broºuri conþine douã
cartuºe cu capse.
Asiguraþi-vã cã aparatul s-a oprit, apoi deschideþi
capacul lateral al finisher-ului.

Deplasaþi Cartuºele cu capse ale Creatorului de
broºuri astfel încât ambele sã fie uºor accesibile.

Apucaþi cartuºul cu capse pentru broºurã de
urechiuºele de pe pãrþile laterale ºi extrageþi-l din
Creatorul de broºuri.

Þineþi cartuºul cu capse pentru broºurã nou de
urechiuºele de pe pãrþile laterale ºi introduceþi-l în
poziþia iniþialã pânã se blocheazã cu un declic.

NOTÃ: Dacã întâmpinaþi greutãþi la introducerea
cartuºului, asiguraþi-vã cã sunt corect poziþionate
capsele în cartuº.
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Alimentarea capselor în Creatorul de broºuri

Repetaþi paºii 2 ºi 3 pentru a înlocui ºi celãlalt
cartuº cu capse pentru broºurã.

Închideþi capacul lateral al Creatorului de Broºuri.

NOTÃ: În cazul în care capacul lateral nu este
închis complet, va apãrea un mesaj ºi aparatul nu
va funcþiona.
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Îndepãrtarea blocajelor de capse

Îndepãrtarea blocajelor de
capse
În urmãtoarea secþiune este descris modul de
îndepãrtare a blocajelor de capse când este
instalat Finisher-ul de Birou LX opþional.

Înlãturarea blocajelor de capse din Capsatorul automat

Asiguraþi-vã cã aparatul s-a oprit, apoi deschideþi
capacul frontal al Finisher-ului de Birou LX.

Þineþi cartuºul de capse de Mânerul R1 ºi glisaþi-l
spre dreapta.

Þineþi cartuºul de capse de mânerul portocaliu ºi
ridicaþi-l pentru a scoate cartuºul.

Verificaþi ca în interiorul Finisher-ului de Birou LX
sã nu rãmânã capse.
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Îndepãrtarea blocajelor de capse

Trageþi în sus mânerul frontal al cartuºului cu
capse.

Scoateþi tot setul de capse, inclusiv capsa
blocatã.

NOTÃ: Scoateþi tot setul de capse. Nu îndepãrtaþi
doar capsa blocatã.

Trageþi în jos mânerul frontal de pe cartuºul cu
capse pânã când acesta se blocheazã cu un
declic în locaºul sãu.

Þineþi cartuºul de capse de mânerul portocaliu ºi
readuceþi cartuºul în poziþia iniþialã.

Închideþi capacul frontal al Finisher-ului de Birou
LX.

În cazul în care capsele blocate nu pot fi
îndepãrtate urmându-se procedurile descrise mai
sus, contactaþi Centrul de Asistenþã Xerox.
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Îndepãrtarea blocajelor de capse

Înlãturarea blocajelor de capse din Capsatorul Creatorului de

Asiguraþi-vã cã aparatul s-a oprit, apoi deschideþi
capacul lateral al finisher-ului.

Deplasaþi Cartuºele cu capse ale Creatorului de
broºuri astfel încât ambele sã fie uºor accesibile.

Apucaþi cartuºul cu capse pentru broºurã de
urechiuºele de pe pãrþile laterale ºi extrageþi-l din
Creatorul de broºuri.

Repetaþi pasul de mai sus ºi pentru celalalt Cartuº
cu capse al Creatorului de broºuri.

Verificaþi ca în interiorul Finisher-ului de Birou LX
sã nu rãmânã capse.
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Îndepãrtarea blocajelor de capse

Þineþi cartuºul cu capse pentru broºurã nou de
urechiuºele de pe pãrþile laterale ºi introduceþi-l în
poziþia iniþialã pânã se blocheazã cu un declic.

Repetaþi pasul de mai sus ºi pentru celalalt Cartuº
cu capse al Creatorului de broºuri.

NOTÃ: Dacã întâmpinaþi greutãþi la introducerea
cartuºului, asiguraþi-vã cã sunt corect poziþionate
capsele în cartuº.

Închideþi capacul lateral al Creatorului de Broºuri.

Finisher de Birou LX - Ghid de utilizare

1-13

Îndepãrtarea blocajelor de hârtie

Îndepãrtarea blocajelor de
hârtie
Urmaþi paºii de mai jos pentru a înlãtura blocajele
de hârtie apãrute în Finisher-ul de birou LX.

Blocajele din Capacul superior al Finisher-ului de Birou LX
Deschideþi Capacul superior al Finisher-ului de
Birou LX.

Îndepãrtaþi hârtia blocatã.

Închideþi Capacul superior al Finisher-ului de
Birou LX.
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Îndepãrtarea blocajelor de hârtie

Blocajele din Capacul de transport F al Finisher-ului de Birou LX
Deschideþi Capacul de transport F al Finisherului de Birou LX.

Îndepãrtaþi hârtia blocatã.

Închideþi Capacul de transport F al Finisher-ului
de Birou LX.
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Îndepãrtarea blocajelor de hârtie

Blocaje de hârtie în Creatorul de broºuri

Asiguraþi-vã cã aparatul s-a oprit, apoi deschideþi
capacul lateral al finisher-ului.

Îndepãrtaþi hârtia blocatã.

Închideþi capacul lateral al Creatorului de Broºuri.
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Golirea Recipientului pentru reziduurile perforatorului

Golirea Recipientului pentru
reziduurile perforatorului
NOTÃ: Lãsaþi aparatul în prizã când goliþi
Recipientul pentru reziduurile perforatorului. Dacã
nu este sub tensiune, aparatul nu va recunoaºte
cã recipientul a fost golit.

Asiguraþi-vã cã aparatul s-a oprit, apoi deschideþi
Capacul de interfaþã al Finisher-ului de Birou LX.

Extrageþi Recipientul pentru reziduurile
perforatorului.

Aruncaþi reziduurile provenite din perforare.

Introduceþi Recipientul pentru reziduurile
perforatorului.

Închideþi Capacul de interfaþã al Finisher-ului de
Birou LX.

NOTÃ: În cazul în care Capacul de interfaþã nu
este închis complet, va apãrea un mesaj ºi
aparatul nu va funcþiona.
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