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Sobre este guia
É ilegal
Nos Estados Unidos
É contra a lei dos Estados Unidos copiar material com copyright sem permissão, a menos que
se obtenha permissão do detentor do copyright ou a reprodução recaia sobre o "uso justo" ou
sobre as provisões da lei de direitos autorais em relação ao direito de reprodução de biblioteca.
Informações adicionais sobre estas provisões dos Estados Unidos podem ser obtidas do
Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20550 ou pelo telefone do Copyright
Office em (202) 707-9100, no qual deve-se perguntar pela circular 21. A cópia de outros itens
pode ser proibida. Se você tiver qualquer dúvida, procure aconselhamento legal.

Conformidade com FCC
Nos Estados Unidos
Classe A
Este equipamento foi testado e aprovado como estando de acordo com os limites para
dispositivos de informática de classe A, segundo a Parte 15 dos regulamentos da FCC. Esses
limites foram criados para fornecer uma proteção razoável contra interferência prejudicial,
quando o equipamento é usado em um ambiente comercial. Este equipamento gera, utiliza e
pode irradiar energia de frequência de rádio e, caso não seja instalado e usado de acordo com
os manuais de instruções, pode causar interferência nas comunicações de rádio. A operação
deste equipamento em uma área residencial pode provocar interferência. Nesse caso, o
usuário, por sua conta própria, deverá tomar as medidas necessárias para corrigi-la.
Se necessário, o usuário deverá consultar o revendedor ou um técnico de rádio e televisão
experiente para obter sugestões adicionais. O usuário pode achar útil o seguinte manual
preparado pela Federal Communications Commision:
Como identificar e solucionar problemas de interferência de rádio e TV
Número de estoque: 004-000-00345-4.
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1 Introdução
Parabéns por adquirir seu novo Empilhador.
Este Guia do Usuário fornece informações que são necessárias para operar o equipamento.
As informações abaixo são necessárias quando você entra em contato com os especialistas de
suporte da Xerox.
1.

Número da conta do cliente: ______________________________________

2.

Número de série do empilhador: ___________________________________

Para localizar o número de série do empilhador, consulte a página 7.
3.

Número de série da impressora: ____________________________________

Para localizar o número de série da impressora, consulte o Guia do Usuário da impressora.
Nota
Todas as chamadas de atendimento técnico deverão ser relacionadas pelo número de
série da impressora.

Para atendimento técnico, ligue para o Centro Xerox de Atendimento
ao Cliente (Capitais e grandes cidades: 4004-4050; outras localidades:
DDG 0800-979-3769).
Um representante de atendimento ao cliente irá auxiliá-lo a manter seu empilhador operacional
e, se necessário, providenciará a visita de um representante técnico para restaurar o
desempenho do seu equipamento.

Compra de outro equipamento:
Chame um representante de vendas local. Ele irá auxiliá-lo a determinar e solicitar outro
equipamento de escritório que aumentará a sua produtividade.
Número do telefone do representante de vendas local.
_____________________________________
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Notas sobre a segurança
Seu empilhador foi projetado e testado para atender a rigorosos requisitos de segurança.
Entre eles estão o exame e a aprovação pela agência de segurança, e o cumprimento de
normas ambientais estabelecidas. Leia as seguintes instruções cuidadosamente, antes de
operar o empilhador.
NOTA: Consulte as instruções, conforme necessário, para assegurar a operação segura e
contínua do seu empilhador.
SIGA todos os avisos e instruções marcados e/ou fornecidos com o produto.
DESCONECTE o empilhador da tomada antes de limpar. Sempre use os materias fornecidos
ou aprovados pela Xerox. O uso de outros materiais poderá resultar em um rendimento
deficiente e criar situações perigosas.
NÃO utilize limpadores em aerossol.
NUNCA use suprimentos ou materiais de limpeza para propósitos diferentes daqueles para os
quais foram projetados. Mantenha todos os suprimentos e materiais fora do alcance de crianças.
NÃO use o empilhador perto de água, em lugares úmidos ou ao ar livre.
AVISO
A copiadora deve estar aterrada.
ESTE PRODUTO está equipado com um plugue de aterramento de três pinos (isto é, um
plugue que tem um terceiro pino de aterramento) e um dispositivo de segurança adicional.
Este plugue serve apenas para tomadas elétricas com aterramento. Trata-se de um
recurso de segurança. Para evitar o risco de sofrer um choque elétrico, se não puder
introduzir o plugue na tomada, chame um eletricista para trocá-la e corrigir o problema.
Nunca use um adaptador de terra para conectar a copiadora a uma tomada elétrica que
não tenha um terminal de conexão ao terra.
ESTE EMPILHADOR só deve ser operado se a rede de alimentação elétrica estiver de
acordo com os requisitos especificados na etiqueta. Se você não estiver seguro do tipo
de alimentação disponível, consulte a companhia de energia elétrica local.
SE UMA EXTENSÃO for usada com este empilhador, certifique-se de que o total da
voltagem nominal em ampères dos produtos conectados à extensão não exceda a
voltagem nominal da extensão. Além disso, certifique-se de que a amperagem total
de todos os produtos conectados à tomada não exceda a proteção da tomada.
NÃO instale o empilhador sob a luz direta do sol, alta umidade ou ambiente empoeirado.
NÃO instale o empilhador onde o solo ou base seja instável. O empilhador pode cair,
causando ferimentos pessoais e/ou danos sérios ao equipamento.
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NUNCA derrame líquidos de qualquer tipo no empilhador.
NÃO coloque objetos sobre o cabo de alimentação. Instale o empilhador em locais onde
não se possa pisar em seus cabos.
NUNCA remova tampas ou protetores que necessitem de uma ferramenta para sua
remoção. Não há áreas que o operador precise utilizar atrás dessas tampas.
O CABO DE ALIMENTAÇÃO é o dispositivo de desconexão para este empilhador.
Certifique-se de que a instalação esteja próxima à tomada e seja facilmente acessível.
NUNCA tente qualquer função que não seja especificada neste Guia do Usuário ou
orientada por um representante Xerox autorizado.
DESCONECTE o empilhador da tomada e chame o atendimento técnico qualificado sob
as seguintes circunstâncias:
•

O cabo de alimentação foi danificado ou esgarçado.

•

Algum líquido foi derramado sobre o produto.

•

O empilhador foi exposto à chuva ou água.

•

O empilhador está produzindo ruídos ou odores incomuns.

•

O empilhador caiu ou o gabinete foi danificado.

•

A função de segurança foi ativada pela segunda vez.

•

O empilhador ainda não funciona ou continua a apresentar falhas no funcionamento,
após seguir os procedimentos neste Guia do Usuário.

Se forem necessárias informações adicionais de segurança com relação ao produto ou a
materiais fornecidos pela Xerox, entre em contato com o Centro Xerox de Atendimento ao
Cliente (Capitais e grandes cidades: 4004-4050; outras localidades: DDG 0800-979-3769).
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Localização do número de série do empilhador
Para localizar o número de série do empilhador, você deve empurrar primeiro a alavanca de
liberação e deslizar o empilhador para fora da impressora.
A placa do número de série está localizada à esquerda da tampa dianteira, de frente para a
impressora.

Operação do empilhador
Se você estiver trabalhando com papel maior que 610mm (24 pol.), erga os suportes do papel.
Para ligar o empilhador, pressione o interruptor de alimentação para a posição ligada. Quando
o empilhador estiver ligado, o indicador luminoso verde da alimentação estará visível.
Nota
Não há sequência de inicialização entre o empilhador e a impressora (um ou outro pode
ser ligado primeiro). Se o empilhador não entrar em operação, desligue a impressora e o
empilhador. Ligue o empilhador e, em seguida, ligue a impressora. Se o empilhador ainda
não funcionar, verifique a fonte de alimentação e, então, chame o atendimento técnico.
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Eliminação de atolamentos do empilhador
O papel alimentado da impressora será cortado ou não.

CUIDADO
Para garantir a segurança do usuário, fique atento durante a eliminação do atolamento
porque a superfície estará quente.

Papel cortado
Para eliminar o atolamento no empilhador, levante o Conjunto do painel superior e remova
qualquer papel presente (Figura 2). Se o atolamento ainda existir, empurre a alavanca de
liberação e afaste o empilhador da impressora (Figura 1). Remova do trajeto qualquer papel
visível.

Não cortado
Corte o papel na impressora (consulte o guia do usuário da impressora) e siga o procedimento
acima.
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Remoção do empilhador
O empilhador não pode ser movido, exceto por um transportador especializado.
Para assegurar que o empilhador opere de forma confiável após movê-lo para um novo local,
considere as diretrizes a seguir:
•

O novo local deve fornecer uma área mínima desobstruída em volta do empilhador.
Estas áreas livres são exibidas no diagrama abaixo.

•

O solo no novo local deve ser adequado para suportar o peso do empilhador e ser
razoavelmente nivelado.

•

O novo local deve ser bem ventilado e manter um temperatura constante. Mudanças
de temperatura ou umidade extremas podem afetar o empilhador.

•

Os receptáculos da fonte de alimentação devem ser aterrados apropriadamente.

Além dos requisitos acima, a superfície deve ter pelo menos 400cm (157 pol.) x 390cm (153,5 pol.)
e ser capaz de suportar pelo menos um empilhador de 49kg e uma impressora de 400kg associada.
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Dados e especificações técnicas
Especificações
Dimensões

Largura: 864mm
(34 pol.)

146mm (57,5 pol.) com os suportes
do papel estendidos

Profundidade
104,1mm (41 pol.)
Altura: 724mm
(28,5)
Peso

49kg (180lbs.)

Tamanho do papel

Máximo de 914mm
x 1.219mm
(36 x 48 pol.)

Capacidade do empilhador

200 folhas de
papel comum com
dispersão mínima

Máx. de 500 folhas de papel comum

Sistema elétrico

Serviço atual

3 Ampères ou mais

Fonte de
alimentação

110V – 240V

Frequência

50/60Hz

Consumo de energia

60W

Temperatura

10°C - 32°C

Umidade

20 – 85%

Nível de ruído

Máx. de 57 dB
(durante a
operação)
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