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Καλώς ήρθατε στο WorkCentre Pro 412….
Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το WorkCentre Pro 412 της Xerox.
Το νέο σας µηχάνηµα συνοδεύεται από τα παρακάτω βοηθήµατα:
Ø
Ø
Ø

Οδηγός Ταχείας Έναρξης
Φύλλο Εγκατάστασης
CD Τεκµηρίωσης για τον Πελάτη, προοριζόµενο για Τελικούς Χρήστες/
Υπεύθυνους Χειριστές

Οι επόµενες σελίδες περιέχουν µια σύνοψη των βασικών εφαρµογών για το
ξεκίνηµά σας. Αν χρειάζεστε εκτενέστερες πληροφορίες σχετικά µε κάποια από
τις διαθέσιµες εφαρµογές του WorkCentre Pro 412, µπορείτε να ανατρέξετε στο
παρεχόµενο CD. Εκεί θα βρείτε εκτυπώσιµα αρχεία τα οποία συµπληρώνουν τα
έγγραφα που συνοδεύουν το µηχάνηµά σας. Αντιγράψτε αυτά τα αρχεία στο
διακοµιστή σας, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιµα από τους χρήστες.
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The Document Company Xerox
GKLS European Operations
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Σελίδα 2

Εργασία στον πίνακα ελέγχου….

Πλήκτρο
Πλήκτρο

Λειτουργία

1

Παύση
Εκτύπωσης
Η/Υ

Χρησιµοποιήστε το για να
διακόψετε προσωρινά µια
εργασία εκτύπωσης

2

Αναφορές

Χρησιµοποιήστε το για να
εµφανίσετε µια λίστα µε τις
διαθέσιµες για εκτύπωση
αναφορές

3

Αντιγραφή 2
Όψεων

Χρησιµοποιήστε το για να
δηµιουργήσετε αντίγραφα µίας
ή δύο όψεων

4

Έξοδος

Χρησιµοποιήστε το σε
λειτουργία αντιγραφής για να
ταξινοµήσετε τις σελίδες στην
έξοδο

5

Σµίκρυνση /
Μεγέθυνση

Χρησιµοποιήστε το για να
σµικρύνετε ή να µεγεθύνετε το
είδωλο

6

Ανοιχτό /
Σκούρο

Χρησιµοποιήστε το για να
ρυθµίσετε το επίπεδο αντίθεσης

7

Τροφοδοσία
Χαρτιού

Χρησιµοποιήστε το για να
επιλέξετε την κατάλληλη πηγή
τροφοδοσίας χαρτιού

8

Ανάλυση

Χρησιµοποιήστε το για να
ρυθµίσετε την ανάλυση ή την
ευκρίνεια για εργασίες Φαξ και
Σάρωσης

9

Είδος
Χρησιµοποιήστε το για να
Πρωτοτύπου επιλέξετε το είδος του
πρωτοτύπου που σαρώνεται

Λειτουργία

10

Επιλογές
Σάρωσης

Χρησιµοποιήστε το για να
επιλέξετε ΕΓΧΡΩΜΗ,
ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ ή ΓΚΡΙ
σάρωση
Στη λειτουργία φαξ µπορείτε να
επιλέξετε µεταξύ
ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΥ ή
ΕΓΧΡΩΜΟΥ

11

Πλήκτρο
Λειτουργιών

Χρησιµοποιήστε το για να
επιλέξετε την επιθυµητή
λειτουργία ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ, ΦΑΞ ή
ΣΑΡΩΣΗ

12

Οθόνη
Υγρών
Κρυστάλλων
(LCD)

∆είχνει την τρέχουσα
κατάσταση και καθοδηγεί το
χρήστη κατά τη διάρκεια
διαφόρων εργασιών

Σελίδα 3

Εργασία στον πίνακα ελέγχου….
Πλήκτρο

Λειτουργία

13

Πλήκτρα
Πλοήγησης

Χρησιµοποιήστε τα για την κάθετη
ή οριζόντια πλοήγησή σας στα
µενού

14
15

Επιλογή

Αποθηκεύει την τρέχουσα επιλογή

Κατάσταση
Εργασίας

Εµφανίζει την κατάσταση της
τρέχουσας εργασίας και των
εργασιών που βρίσκονται σε
αναµονή

16

Μενού /
Έξοδος

Χρησιµοποιήστε το για να
ξεκινήσετε ή να τερµατίσετε τη
λειτουργία Μενού

17

Χειροκίνητη
Χρησιµοποιήστε το για την
Οµαδοποίηση αποστολή µιας εργασίας φαξ σε
πολλαπλούς προορισµούς

18

Χειροκίνητη
Κλήση

19

Ταχεία Κλήση Χρησιµοποιήστε το για να
επιλέξετε έναν από τους
διψήφιους αριθµούς Ταχείας
Κλήσεις που είναι αποθηκευµένοι
στον τηλεφωνικό κατάλογο του
µηχανήµατός σας

20

Παύση /
Επανάκληση

21

Αριθµητικό
Χρησιµοποιήστε το για να εισάγετε
Πληκτρολόγιο χαρακτήρες ή για να επιλέξετε
ειδικές λειτουργίες σε συνδυασµό
µε το κουµπί Μενού

22

Έναρξη

Χρησιµοποιήστε το για να
ξεκινήσετε µια εργασία.

23

Τερµατισµός

Χρησιµοποιήστε το για
τερµατίσετε µια ενέργεια

24

Καθαρισµός / Χρησιµοποιήστε το για να
Ολικός
καθαρίσετε όλες τις επιλογές και
Καθαρισµός τις καταχωρήσεις
Οθόνης

25

Εικονίδιο
Ανάβει όταν προκύπτει κάποιο
Μηχανήµατος σφάλµα συστήµατος

Σελίδα 4

Χρησιµοποιήστε το για
χειροκίνητη κλήση

Χρησιµοποιήστε το για να
καλέσετε ξανά τον τελευταίο
αριθµό τηλεφώνου που καλέσατε
ή για να προσθέσετε µια παύση

Εγκατάσταση συνδεσµολογίας….

1
2

Αν θέλετε, µπορείτε να
συνδέστε τον τηλεφωνητή
και/ή το τηλέφωνό σας
στην υποδοχή EXT. και να
συνδέστε το καλώδιο του
τηλεφώνου σας από την
πρίζα στην υποδοχή LINE.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τερµατίστε τη
λειτουργία του υπολογιστή
σας πριν συνδέσετε το
καλώδιο.

Συνδέστε το Καλώδιο USB
απ' ευθείας στον
υπολογιστή σας.
Ή
Συνδέστε ένα Καλώδιο
Παράλληλης Θύρας
(πωλείται χωριστά).

3

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τραβήξτε το
διακόπτη απασφάλισης του
σαρωτή προς το µέρος σας
για να απασφαλίσετε το
σαρωτή πριν την τροφοδοσία
ρεύµατος.

Συνδέστε το Καλώδιο
Τροφοδοσίας στο
µηχάνηµά σας και σε µια
πρίζα. Μόλις το συνδέσετε
στην πρίζα, το WorkCentre
Pro 412 ενεργοποιείται.
Σελίδα 5

Τοποθέτηση χαρτιού….

1
2
3

Τραβήξτε την κασέτα
χαρτιού για να ανοίξει και
σπρώξτε το έλασµα πίεσης
προς τα κάτω ώσπου να
ασφαλίσει στη θέση του.

Προσαρµόστε τον οπίσθιο
οδηγό του χαρτιού στο
µέγεθος των φύλλων.
Για να τοποθετήσετε χαρτί
διαφορετικού µεγέθους,
ανασηκώστε και
τοποθετήστε τον οπίσθιο
οδηγό στην ανάλογη θέση.
Αερίστε το χαρτί και
τοποθετήστε το στην
κασέτα.

LG

FO

LIO

Οπίσθιος Οδηγός

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Φροντίστε οι
γωνίες του χαρτιού να
βρίσκονται κάτω από τα
ελάσµατα επαναφοράς και η
δεσµίδα να µην υπερβαίνει τη
γραµµή µέγιστης πλήρωσης.

Πιέζοντας τον πλευρικό
οδηγό, µετακινήστε τον
προς τη δεσµίδα των
φύλλων µέχρι να την
αγγίξει ελαφρώς και έπειτα
κλείστε την κασέτα
χαρτιού.

L

A4
LT
R

Γραµµή Μέγιστης Πλήρωσης
Ελάσµατα Επαναφοράς

Πλευρικός Οδηγός

Σελίδα 6

Ρύθµιση της γλώσσας….

1
2
3
4
5

Πιέστε [Μενού / Έξοδος] στον πίνακα
ελέγχου. Στην οθόνη εµφανίζεται το
πρώτο µενού: "SYSTEM DATA".

Μεταβείτε στο µενού "SYSTEM SETUP"
πιέζοντας τα
επανειληµµένα, κι έπειτα
πιέστε [Επιλογή].

Μεταβείτε στο µενού "SELECT
LANGUAGE" πιέζοντας το
επανειληµµένα.

Χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα
πλοήγησης
και
επιλέξτε τη
γλώσσα που θέλετε και πιέστε [Επιλογή].
Η γλώσσα θα αλλάξει στην επιθυµητή
ρύθµιση.

Πιέστε [Μενού / Έξοδος] για να εξέλθετε.

Σελίδα 7

Εγκατάσταση λογισµικού….

1
2
3
4
5

Ανοίξτε τον υπολογιστή σας και
ξεκινήστε τα Windows.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν εµφανιστεί ένα παράθυρο που
σας ειδοποιεί για Εντοπισµό Νέου Υλικού,
επιλέξτε Ακύρωση.

Εισάγετε το εγκαταστατικό CD στη
µονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας.
Εάν η οθόνη Xerox εµφανιστεί αυτόµατα,
πηγαίνετε απ' ευθείας στο βήµα 4.

Από το µενού Έναρξη, επιλέξτε
[Εκτέλεση] Πληκτρολογήστε
D:\XINSTALL.EXE (όπου "D" η µονάδα
CD-ROM), στη συνέχεια κάντε κλικ στο
[OK].
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη σας
για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση
του λογισµικού.

Αφού εγκαταστήσετε όλο το λογισµικό,
επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας. Για
τα Windows 95/98, αποβάλετε πριν την
επανεκκίνηση το CD.

Σελίδα 8

∆ηµιουργία αντιγράφων….

1
2

Βεβαιωθείτε ότι στην
οθόνη υπάρχει η ένδειξη
"READY TO COPY" Εάν
εµφανίζεται κάτι άλλο,
πιέστε το πλήκτρο
[Αντιγραφή / Φαξ /
Σάρωση] ώσπου να
εµφανιστεί η ένδειξη
COPY MODE, και πιέστε
το πλήκτρο [Επιλογή].

Αντιγραφή / Φαξ / Σάρωση
Πλήκτρο

Τοποθετήστε τα
πρωτότυπα στον
τροφοδότη εγγράφων
ή το τζάµι αντιγραφής.

3

ή

Επιλέξτε λειτουργίες
Αντιγραφής, εισάγετε
τον επιθυµητό αριθµό
αντιγράφων και
πατήστε [Έναρξη].
Πλήκτρο Έναρξη

Οι λειτουργίες αντιγραφής περιλαµβάνουν….
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ανοιχτό / Σκούρο
Είδος Πρωτοτύπου
Αντιγραφή 2 Όψεων
Σµίκρυνση / Μεγέθυνση
Έξοδος

Σελίδα 9

Εκτύπωση από εφαρµογή….
Τα παρακάτω βήµατα περιγράφουν την τυπική διαδικασία για την εκτύπωση από
περιβάλλον Windows. Τα βήµατα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα µε την εφαρµογή που
χρησιµοποιείται.

1
2
3
4

5

Βεβαιωθείτε ότι το WorkCentre Pro 412
είναι συνδεδεµένο σωστά στον
υπολογιστή, το µηχάνηµα είναι
ενεργοποιηµένο και έχει τροφοδοτηθεί µε
χαρτί.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το
πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή
στον υπολογιστή σας.

Εκκινήστε το πρόγραµµα που
χρησιµοποιείτε για τη δηµιουργία
εγγράφων και δηµιουργήστε ένα νέο, ή
ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να
εκτυπώσετε.
Από το µενού "Αρχείο" επιλέξτε
[Εκτύπωση] ή [∆ιαµόρφωση σελίδας].
Βεβαιωθείτε ότι το WorkCentre Pro 412
είναι ο προεπιλεγµένος εκτυπωτής.
Προβείτε στις απαραίτητες ρυθµίσεις για
την εκτύπωση του εγγράφου σας.
Επιλέξτε [ΟΚ] για να κλείσετε το πλαίσιο
διαλόγου Ιδιότητες. Αφού κάνετε τις
απαράιτητες αλλαγές στις παραµέτρους
εκτύπωσης, επιλέξτε [ΟΚ] για να
ξεκινήσει η εργασία εκτύπωσης.

Σελίδα 10

Αποστολή φαξ….

1

Τοποθετήστε τα
πρωτότυπα στον
τροφοδότη εγγράφων
ή το τζάµι αντιγραφής.

2

ή

Βεβαιωθείτε ότι στην
οθόνη εµφανίζεται η
ηµεροµηνία και ώρα. Εάν
εµφανίζεται κάτι άλλο,
πιέστε το πλήκτρο
[Αντιγραφή / Φαξ /
Σάρωση] ώσπου να
εµφανιστεί η ένδειξη FAX
Mode, και πιέστε το
πλήκτρο [Επιλογή].

3

Αντιγραφή / Φαξ / Σάρωση
Πλήκτρο

Επιλέξτε λειτουργίες
Φαξ, εισάγετε τον
αριθµό φαξ και
πατήστε [Έναρξη].
Πλήκτρο Έναρξη

Οι λειτουργίες φαξ περιλαµβάνουν….
Ø
Ø
Ø
Ø

Ανάλυση
Επιλογές Σάρωσης
Είδος Πρωτοτύπου
Ανοιχτό / Σκούρο

Σελίδα 11

Σάρωση εγγράφου και αποθήκευσή του σε αρχείο….

1

Τοποθετήστε τα
πρωτότυπα στον
τροφοδότη εγγράφων ή
το τζάµι αντιγραφής.

2
3
4

ή

Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραµµα ScanToPC λειτουργεί. Κάντε κλικ
στο κουµπί Έναρξη των Windows και επιλέξτε
Προγράµµατα>Xerox WorkCentre Pro 412>ScanToPC.

Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη υπάρχει η ένδειξη "READY TO SCAN"
Εάν εµφανίζεται κάτι άλλο, πιέστε το πλήκτρο [Αντιγραφή / Φαξ /
Σάρωση] ώσπου να εµφανιστεί η ένδειξη SCAN MODE, και πιέστε
το πλήκτρο [Επιλογή].

Επιλέξτε λειτουργίες Σάρωσης και πατήστε [Έναρξη].

Οι λειτουργίες σάρωσης περιλαµβάνουν….
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ανάλυση
Επιλογές Σάρωσης
Είδος Πρωτοτύπου
Ανοιχτό / Σκούρο
Σµίκρυνση / Μεγέθυνση

Σελίδα 12

Χρήση του ControlCentre 5.0....
Εγκαθιστώντας το λογισµικό του WorkCentre Pro 412 της Xerox, εγκαθίσταται αυτόµατα και
η εφαρµογή WorkCentre Pro 412 ControlCentre 5.0 της Xerox. Για το χειρισµό του
ControlCentre 5.0 ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1
2
3

Πιέστε το πλήκτρο [Έναρξη]στην
επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας.

Από το µενού Προγράµµατα, επιλέξτε
[Xerox WorkCentre Pro 412] και µετά
[ControlCentre 5,0].
Εµφανίζεται η οθόνη του Xerox
WorkCentre Pro 412 ControlCentre 5.0.

Για να εξέλθετε από το ControlCentre 5.0,
κάντε κλικ στο πλήκτρο [Exit] που
υπάρχει στο κάτω µέρος κάθε καρτέλας.

Η οθόνη του ControlCentre 5,0 περιέχει πέντε καρτέλες:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Settings: Χρησιµοποιείται για τη διευθέτηση των ρυθµίσεων των Στοιχείων
Συστήµατος του Φαξ.
Advanced: Χρησιµοποιείται για την αλλαγή των επιλογών Ρύθµισης
Συστήµατος Φαξ.
Phonebook: Χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία και την επεξεργασία
καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου.
Information: Χρησιµοποιείται για την προβολή πληροφοριών για την έκδοση
του λογισµικού και για διάφορους µετρητές χρέωσης.
Firmware: Χρησιµοποιείται από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό της Xerox για
την αναβάθµιση του firmware του µηχανήµατός σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο πλήκτρο [Help] που
υπάρχει στο κάτω µέρος κάθε καρτέλας.

Σελίδα 13

Για περαιτέρω βοήθεια….
Εάν µετά την εγκατάσταση του µηχανήµατος χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια,
παρακαλείστε να καλέσετε τους ειδικούς µας στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Xerox
ή τον τοπικό αντιπρόσωπο.
Κατά τις τηλεφωνικές κλήσεις παρακαλείστε να δίνετε το σειριακό αριθµό του µηχανήµατος.
O σειριακός αριθµός βρίσκεται πάνω στο µηχάνηµα πίσω από τη µπροστινή πόρτα. Ανοίξτε
το πλευρικό κάλυµµα χρησιµοποιώντας το σύρτη απελευθέρωσης και στη συνέχεια ανοίξτε
τη µπροστινή πόρτα:

Μετά την εγκατάσταση του WorkCentre Pro 412 θα σας δοθεί ο αριθµός τηλεφώνου του
Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών της Xerox ή του τοπικού αντιπροσώπου.
Για τη δική σας ευκολία και για µελλοντική αναφορά, παρακαλούµε σηµειώστε τα τηλέφωνά
µας στο χώρο που ακολουθεί:
Αριθµός Τηλεφώνου Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών
Xerox ή Τοπικού Αντιπροσώπου:
#

Πληροφορίες Πελατών Xerox για όλη την Ελλάδα:

010-6029500

Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης Πελατών Xerox για την
Αθήνα:

010-6681800
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Οδηγίες Ασφάλειας
Το µηχάνηµα και τα αναλώσιµα της Xerox έχουν
σχεδιαστεί και δοκιµαστεί σύµφωνα µε αυστηρές
προδιαγραφές ασφαλείας. Αυτές περιλαµβάνουν
έγκριση Ασφαλούς Λειτουργίας και συµµόρφωση µε
τα καθιερωµένα περιβαλλοντικά πρότυπα.
Παρακαλούµε να διαβάσετε τις ακόλουθες οδηγίες
προσεκτικά πριν θέσετε σε λειτουργία το προϊόν και να
ανατρέχετε σε αυτές όποτε χρειάζεται ώστε να
διασφαλίσετε τη διαρκώς ασφαλή λειτουργία του
µηχανήµατός σας.
Οι δοκιµές ασφαλείας και απόδοσης του
προϊόντος αυτού έχουν διακριβωθεί για χρήση
αναλωσίµων XEROX µόνο.
Ακολουθείτε όλες τις οδηγίες και προειδοποιήσεις
που υπάρχουν επάνω ή συνοδεύουν τον εξοπλισµό
σας.
Η ένδειξη ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ προειδοποιεί τους
χρήστες για την πιθανότητα τραυµατισµού.
Η ένδειξη ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ επισηµαίνει στους
χρήστες την ύπαρξη καυτών επιφανειών.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Το προϊόν αυτό θα πρέπει να
είναι συνδεδεµένο µε προστατευτικό κύκλωµα
γείωσης.
Το προϊόν αυτό είναι εξοπλισµένο µε τριπολικό
ρευµατολήπτη µε ειδικό πόλο γείωσης. Ο
ρευµατολήπτης αυτός µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο
σε γειωµένη πρίζα. Αυτό αποτελεί µέτρο ασφάλειας.
Προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας, εάν δε µπορείτε να
εισάγετε το ρευµατολήπτη στην πρίζα, καλέστε τον
ηλεκτρολόγο σας να την αλλάξει.. Ποτέ µην
χρησιµοποιείτε ρευµατολήπτη που διαθέτει πόλο
γείωσης σε πρίζα χωρίς τερµατική διάταξη γείωσης.
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Το µηχάνηµα αυτό θα πρέπει να τροφοδοτείται µε
την τάση που αναγράφεται στην ειδική επιγραφή. Εάν
δεν είστε βέβαιοι για την τάση του δικτύου σας,
συµβουλευτείτε την τοπική Εταιρία Ηλεκτρισµού.
Μην τοποθετείτε αντικείµενα ή πατάτε πάνω στο
καλώδιο τροφοδοσίας. Μην τοποθετείτε το µηχάνηµα
σε σηµεία στα οποία µπορεί κανείς να πατήσει ή να
παραπατήσει πάνω στο καλώδιο.
Η χρήση επέκτασης καλωδίου µε το συγκεκριµένο
προϊόν δεν προτείνεται και δε συνιστάται. Εάν η
χρήση κατάλληλα γειωµένης επέκτασης καλωδίου
είναι απαραίτητη, οι χρήστες θα πρέπει να ελέγξουν
τους κωδικούς κατασκευής της και τις προϋποθέσεις
ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι το µέγιστο ρεύµα
κατανάλωσης των συσκευών που συνδέετε στην
επέκταση καλωδίου δεν υπερβαίνει το µέγιστο
επιτρεπόµενο ρεύµα της επέκτασης καλωδίου.
Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το συνολικό ρεύµα
κατανάλωσης όλων των προϊόντων που συνδέετε
στην πρίζα δεν υπερβαίνει το µέγιστο επιτρεπόµενο
ρεύµα της πρίζας.
Το ρόλο της ∆ιάταξης Αποσύνδεσης στο προϊόν
αυτό παίζει το καλώδιο τροφοδοσίας. Για να
αποκόψετε κάθε ηλεκτρική παροχή προς το
µηχάνηµα, αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα.
Το µηχάνηµά σας είναι εξοπλισµένο µε συσκευή
εξοικονόµησης ενέργειας για χαµηλή κατανάλωση
όταν δε χρησιµοποιείται. Έτσι, µπορείτε να το αφήνετε
διαρκώς αναµµένο.
Αποσυνδέστε το µηχάνηµα από την πρίζα πριν το
καθαρίσετε. Χρησιµοποιείτε πάντοτε καθαριστικά
προϊόντα κατάλληλα γι αυτό το προϊόν. Η χρήση µη
ενδεδειγµένων υλικών ενδέχεται να µειώσει την
απόδοση του µηχανήµατος ή και να προκαλέσει
επικίνδυνες καταστάσεις.
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Μη χρησιµοποιείτε καθαριστικά ψεκασµού. Τηρήστε
τις οδηγίες στον Οδηγό Χρήσης για τις κατάλληλες
µεθόδους καθαρισµού.
Ποτέ µη χρησιµοποιείτε αναλώσιµα ή υλικά
καθαρισµού τα οποία είναι σχεδιασµένα για άλλες
χρήσεις. ∆ιατηρείτε όλα τα αναλώσιµα και υλικά
µακριά από παιδιά.
Μην χρησιµοποιείτε αυτό το µηχάνηµα κοντά σε νερό,
υγρό περιβάλλον ή σε εξωτερικούς χώρους.
Μην τοποθετείτε τοο µηχάνηµά σας σε ασταθή βάση,
γραφείο ή τραπέζι. Ενδεχόµενη πτώση του
µηχανήµατος µπορεί να προκαλέσει τραυµατισµό σε
άνθρωπο ή σοβαρή ζηµιά στο ίδιο.
Σχισµές και τα Ανοίγµατα εξαερισµού υπάρχουν στο
ερµάριο, πίσω και πλευρικά του µηχανήµατος. Για να
διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του µηχανήµατος
και η προστασία του από υπερθέρµανση, τα
ανοίγµατα αυτά δεν θα πρέπει να φράσσονται ή
καλύπτονται. Το µηχάνηµα δεν θα πρέπει να
τοποθετείται ποτέ κοντά σε θερµαντικά σώµατα ή
άλλες εστίες θερµότητας. Το µηχάνηµα δεν θα πρέπει
να εγκαθίσταται ως εντοιχισµένο, εκτός εάν εξαερίζεται
επαρκώς.
Ποτέ µην ωθείτε αντικείµενα οποιουδήποτε είδους
διαµέσου των σχισµών του µηχανήµατος γιατί
ενδέχεται αυτά να έλθουν σε επαφή µε σηµεία υψηλής
τάσης ή να βραχυκυκλώσουν εξαρτήµατα, µε
αποτέλεσµα να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Ποτέ µη ρίχνετε οποιουδήποτε είδους υγρά στο
µηχάνηµα.
Ποτέ µην αφαιρείτε καλύµµατα ή προστατευτικά
εξαρτήµατα για την αφαίρεση των οποίων απαιτείται
εργαλείο, εκτός εάν κάτι τέτοιο αναγράφεται σε
εγκεκριµένο από τη Xerox κιτ συντήρησης.
Ποτέ µην απενεργοποιείτε τους διακόπτες ασφαλείας.
Τα µηχανήµατα έχουν σχεδιαστεί να περιορίζουν την
πρόσβαση του χειριστή σε επισφαλείς περιοχές.
Καλύµµατα, διακόπτες και εξαρτήµατα ασφαλείας
έχουν τοποθετηθεί έτσι ώστε η συσκευή να µην
λειτουργεί µε τα καλύµµατα ανοικτά.
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Μη βάζετε τα χέρια σας στην περιοχή της µονάδας
φούρνου που βρίσκεται αµέσως πριν το δίσκο εξόδου,
καθώς εγκυµονεί κίνδυνος εγκαυµάτων.
Πρότυπα Ασφαλείας: Το προϊόν αυτό έχει
κατασκευαστεί σύµφωνα µε το εγκεκριµένο σύστηµα
Ποιότητας ISO9002.
Εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας
σχετικά µε αυτό το προϊόν XEROX ή τα παρεχόµενα
αναλώσιµα XEROX, µπορείτε να καλέσετε σε αυτά τα
τηλέφωνα:
ΕΥΡΩΠΗ +44 (0) 1707 353434
ΗΠΑ/ΚΑΝΑ∆ΑΣ 1 800 928 6571

Πρότυπα Ασφαλείας
ΕΥΡΩΠΗ

Αυτό το προϊόν της Xerox είναι εγκεκριµένο από τον
ακόλουθο Οργανισµό σύµφωνα µε τα αναφερόµενα
Πρότυπα Ασφαλείας.
Οργανισµός: TUV Rheinland
Πρότυπο: IEC60950 3ες Ετήσιες Τροποποιήσεις A1,
A2, A3, A4 και A11.

ΗΠΑ/ΚΑΝΑ∆ΑΣ

Αυτό το προϊόν της Xerox είναι εγκεκριµένο από τον
ακόλουθο Οργανισµό σύµφωνα µε τα αναφερόµενα
Πρότυπα Ασφαλείας.
Οργανισµός: UNDERWRITERS LABORATORIES
Πρότυπο: UL 1950 3η Έκδοση. Η πιστοποίηση
βασίζεται στα συµφωνητικά αµοιβαιότητας που
συµπεριλαµβάνουν προϋποθέσεις για τον Καναδά.
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Ρυθµιστικά Στοιχεία
Η ένδειξη CE που υπάρχει στο προϊόν αυτό συµβολίζει
τη ∆ήλωση Συµµόρφωσης της Xerox Limited µε τις
ισχύουσες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που
ακολουθούν και εκδόθηκαν στις αντίστοιχες
ηµεροµηνίες:
1 Ιανουαρίου 1995:

Οδηγία Συµβουλίου 73/23/EEC κατόπιν
τροποποίησης από την Οδηγία Συµβουλίου 93/68/
EEC, περί συµµόρφωσης µε τους νόµους των Κρατών
Μελών σχετικά µε εξοπλισµό χαµηλής τάσης.

1 Ιανουαρίου 1996:

Οδηγία Συµβουλίου 89/336/EEC, περί συµµόρφωσης
µε τη νοµοθεσία των Κρατών Μελών σχετικά µε τη
ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα.

9 Μαρτίου 1999

Οδηγία Συµβουλίου 99/5/EC, περί τερµατικού
εξοπλισµού ραδιο-τηλεπικοινωνιών και την αµοιβαία
αναγνώριση της µεταξύ τους συµβατότητας.
Πλήρης διακήρυξη που καθορίζει τις σχετικές Οδηγίες
και τα αναφερόµενα πρότυπα µπορείτε να αποκτήσετε
από τον αντιπρόσωπο της Xerox ή επικοινωνώντας µε
το τµήµα:
Περιβάλλον, Υγεία και Ασφάλεια
Xerox Limited
PO Box 17
Bessemer Road
Welwyn Garden City
Herts
AL7 1HE
Αγγλία
Τηλέφωνο +44 (0) 1707 353434
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το προϊόν είναι
Κατηγορίας Α. Σε οικιακά περιβάλλοντα το
προϊόν αυτό ενδέχεται να προκαλέσει
παρεµβολές σε ραδιοφωνικές συχνότητες. Στην
περίπτωση αυτή χρειάζεται ενδεχοµένως η λήψη
των κατάλληλων µέτρων.
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Το προϊόν αυτό είναι
κατασκευασµένο, δοκιµασµένο και
πιστοποιηµένο σύµφωνα µε αυστηρούς
κανονισµούς περί ασφαλείας και ραδιοφωνικών
παρεµβολών. Οποιαδήποτε µη εξουσιοδοτηµένη
τροποποίησή του συµπεριλαµβανοµένης και της
προσθήκης νέων λειτουργιών ή τη σύνδεση
εξωτερικών συσκευών ενδέχεται να επηρεάσει
αρνητικά την εγκυρότητα αυτής της
πιστοποίησης. Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε
µε τον τοπικό αντιπρόσωπο της XEROX Limited
για να σας παραχωρηθεί κατάλογος των
εγκεκριµένων εξαρτηµάτων.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Σε περίπτωση που το
µηχάνηµα πρέπει να εγκατασταθεί κοντά σε
Βιοµηχανικό, Επιστηµονικό και Ιατρικό (ISM)
εξοπλισµό, η εξωτερική ακτινοβολία του
εξοπλισµού ISM είναι πιθανό να πρέπει να
µειωθεί ή να ληφθούν ειδικά µέτρα περιορισµού
της.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη διασφάλιση της
συµµόρφωσης µε την Οδηγία Συµβουλίου
89/336/EEC, είναι απαραίτητη η χρήση
θωρακισµένων καλωδίων.
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FCC Άρθρο 15

Παραποµπή CFR 47 Άρθρο 15
Εδάφιο 15.21

Ο εξοπλισµός αυτός έχει δοκιµαστεί και βρέθηκε εντός
των ορίων ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας Α,
σύµφωνα µε το Άρθρο 15 των Κανονισµών της FCC.
Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν
εύλογη προστασία κατά βλαβερών παρεµβολών στις
περιπτώσεις που το προϊόν λειτουργεί σε
επιχειρησιακά περιβάλλοντα. Ο εξοπλισµός αυτός
δηµιουργεί, χρησιµοποιεί και ενδέχεται να εκπέµπει
ενέργεια µε ραδιοφωνική συχνότητα και εάν δεν
εγκατασταθεί και χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε το
εγχειρίδιο οδηγιών ενδέχεται να προκαλέσει επιζήµιες
παρεµβολές στις ραδιο-τηλεπικοινωνίες. Η χρήση του
εξοπλισµού αυτού σε οικιστική περιοχή είναι πιθανό
να προκαλέσει επιζήµιες παρεµβολές. Στην
περίπτωση αυτή ο χρήστης θα πρέπει µε δικά του
έξοδα να αποκαταστήσει τις παρεµβολές αυτές.
Αλλαγές ή τροποποιήσεις του εξοπλισµού αυτού για
της οποίες δεν έχει δοθεί ειδική έγκριση από τη
XEROX Corporation ενδέχεται να έχουν ως
αποτέλεσµα να ακυρωθεί το δικαίωµα χρήσης του
εξοπλισµού από το χρήστη.
Για τη διατήρηση της συµµόρφωσης µε τους
κανονισµούς της FCC, είναι απαραίτητη η χρήση
θωρακισµένων καλωδίων µε τον εξοπλισµό αυτό.

Ασφάλεια Λέιζερ
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρήση στοιχείων ελέγχου,
ρυθµίσεων ή διαδικασιών οι οποίες διαφέρουν
από αυτές που περιγράφονται στον παρόντα
οδηγό, µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την έκθεση
σε επικίνδυνη ακτινοβολία.
Ως προς το λέιζερ, ο εξοπλισµός συµµορφώνεται µε τα
πρότυπα απόδοσης προϊόντων λέιζερ που έχουν
καθορισθεί από εθνικούς και διεθνείς οργανισµούς και
αποτελεί Προϊόν Λέιζερ Κατηγορίας Α. ∆εν εκπέµπει
βλαβερή ακτινοβολία δεδοµένου ότι η ακτίνα είναι
πλήρως έγκλειστη σε όλα τα στάδια της λειτουργίας
και συντήρησής του από τον πελάτη.
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Κανονισµοί περί Ηλεκτρισµού στο Χώρο Εργασίας –
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΜΟΝΟ
Ο Κανονισµός του 1989 περί Ηλεκτρισµού στους
Χώρους Εργασίας, τέθηκε σε ισχύ στην Αγγλία και την
Ουαλία την 1η Απριλίου 1990. Αυτός ο Κανονισµός
του 1989 υποχρεώνει όλους τους εργοδότες και τους
αυτο-απασχολούµενους να διασφαλίζουν ότι η
κατασκευή, συντήρηση και χρήση του ηλεκτρικού
συστήµατος στις εγκαταστάσεις τους γίνεται µε τρόπο
τέτοιο ώστε να αποτρέπεται, κατά το απολύτως
δυνατόν, η έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους.
Στα πλαίσια της υποχρέωσης αυτής περιλαµβάνεται
επίσης και η διασφάλιση για την ασφαλή κατασκευή,
συντήρηση και χρήση όλων των ηλεκτρικών
συσκευών που είναι συνδεδεµένες σε τέτοια ηλεκτρικά
συστήµατα.
Το σύνολο του εξοπλισµού Xerox έχει σχεδιαστεί µε
τρόπο τέτοιο ώστε να πληροί τα πρότυπα αφαλείας και
έχει υποστεί σειρά αυστηρών δοκιµών ασφαλείας,
περιλαµβανοµένων προστασίας γείωσης, αντίστασης
µόνωσης και ηλεκτρικής ισχύος. Τα εργοστάσια
κατασκευής συστηµάτων Xerox έχουν πιστοποιηθεί
κατά ISO 9000 και υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους
από το Βρετανικό Οργανισµό Προτύπων ή τον
αντίστοιχο εθνικό οργανισµό προτύπων.
Εξοπλισµός Xerox ο οποίος συντηρείται κανονικά και
τακτικά, δε χρειάζεται να υποβληθεί σε περεταίρω
ειδικές δοκιµασίες σύµφωνα µε τον Κανονισµό του
1989. Πελάτες που επιθυµούν τη διεξαγωγή δοκιµών
ασφαλείας, θα πρέπει να επικοινωνήσουν µε το
Τεχνικό Κέντρο της Xerox Limited (βλέπε σελίδα B26)
για πληροφορίες πριν από την εφαρµογή
οποιασδήποτε δοκιµής.
Ο εξοπλισµός XEROX θα πρέπει ωστόσο να
συντηρείται πάντοτε κανονικά και τακτικά.
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EΡΩΤΗΣΗ:
Τι είναι ο Κανονισµός περί
Ηλεκτρισµού στο Χώρο Εργασίας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο Κανονισµός του 1989 περί
Ηλεκτρισµού στο Χώρο Εργασίας, τέθηκε σε ισχύ στην
Αγγλία και την Ουαλία την 1η Απριλίου 1990. Αυτός ο
Κανονισµός του 1989 υποχρεώνει όλους τους
εργοδότες και τους αυτο-απασχολούµενους να
διασφαλίζουν ότι η κατασκευή, συντήρηση και χρήση
ηλεκτρικών συστηµάτων στις εγκαταστάσεις τους
γίνεται µε τρόπο τέτοιο ώστε να αποτρέπεται, κατά το
απολύτως δυνατόν, η έκθεση των εργαζοµένων σε
κινδύνους. Στα πλαίσια της υποχρέωσης αυτής
περιλαµβάνεται επίσης και η διασφάλιση για την
ασφαλή κατασκευή, συντήρηση και χρήση όλων των
ηλεκτρικών συσκευών που είναι συνδεδεµένες σε
τέτοια ηλεκτρικά συστήµατα.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Συµµορφώνεται η XEROX Limited
µε τον Κανονισµό περί Ηλεκτρισµού στο Χώρο
Εργασίας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο Κανονισµός υποχρεώνει όλους
τους εργοδότες και τους αυτο-απασχολούµενους
να διασφαλίζουν ότι όλα τα ηλεκτρικά συστήµατα στις
εγκαταστάσεις τους είναι απολύτως ασφαλή.
Ο κανονισµός δεν εφαρµόζεται µεταξύ άλλων και σε
κατασκευαστές ή προµηθευτές τέτοιων ηλεκτρικών
συστηµάτων. Ωστόσο, πορείτε να είστε ήσυχοι ότι το
σύνολο του εξοπλισµού XEROX τον οποίο παρέχει η
XEROX Limited και οι εξουσιοδοτηµένοι
αντιπρόσωποί της στους πελάτες µας,
συµµορφώνεται πλήρως µε όλους τους σχετικούς
νόµους και τα πρότυπα ασφαλείας.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
XEROX;

Είναι ασφαλής ο εξοπλισµός

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όλος ο εξοπλισµός XEROX που
παρέχεται από τη XEROX Limited και τους
εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους της
συµµορφώνεται πλήρως µε όλους τους σχετικούς
νόµους και τα πρότυπα ασφαλείας.
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ΕΡΩΤΗΣΗ:
Είναι ασφαλής ο εξοπλισµός
XEROX στις εγκαταστάσεις µου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όλος ο εξοπλισµός XEROX που
παρέχεται από τη XEROX Limited και τους
εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους της
συµµορφώνεται πλήρως µε όλους τους σχετικούς
νόµους και τα πρότυπα ασφαλείας. Όπως κάθε
ηλεκτρική συσκευή ωστόσο, πρέπει να συντηρείται
τακτικά από αρµόδιο προσωπικό.
Οι Τεχνικοί Εξυπηρέτησης Πελατών της XEROX
Limited διασφαλίζουν ότι ο εξοπλισµός της Xerox
επισκευάζεται και συντηρείται σύµφωνα µε τα
πρότυπα ασφαλείας της XEROX. Εάν θέλετε και ο
δικός σας εξοπλισµός XEROX να επισκευάζεται και
συντηρείται σύµφωνα µε τέτοια υψηλά πρότυπα,
παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το τµήµα
Εξυπηρέτησης Πελατών XEROX Limited στην
περιοχή σας. Θα χαρούν να σας προσφέρουν τη
βοήθειά τους.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Είναι σύµφωνος µε τους
Κανονισµούς περί Ηλεκτρισµού στο Χώρο
Εργασίας ο εξοπλισµός XEROX στις
εγκαταστάσεις µου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όλοι οι εργοδότες και οι αυτοαπασχολούµενοι είναι υποχρεωµένοι να
διασφαλίσουν ότι τα ηλεκτρικά συστήµατα στις
εγκατστάσεις τους είναι ασφαλή. Αυτό σηµαίνει πως
θα διασφαλίσουν παράλληλα ότι και ο εξοπλισµός
XEROX στις εγκαταστάσεις τους είναι ασφαλής.
Το Τµήµα Ασφαλείας Προϊόντων της XEROX Limited
έχει συντάξει έναν οδηγό ο οποίος περιέχει µια σειρά
από δοκιµές που µπορούν να πραγµατοποιηθούν από
το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών XEROX Limited της
περιοχής σας.
ΟΙ ∆ΟΚΙΜΕΣ ΑΥΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ
ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΤΙΣ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ, ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ
∆ΟΚΙΜΩΝ.
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Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε να
επικοινωνήσετε µε το τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών
της XEROX Limited.
Η ΧΡΗΣΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΣΦΑΛΜΕΝΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ
ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΘΑΝΑΤΟ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ / Ή
ΦΘΟΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Θα ήθελα να πραγµατοποιήσω τις
δικές µου δοκιµές ασφαλείας στον εξοπλισµό
XEROX που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις µου.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μπορείτε ασφαλώς να ζητήσετε να
γίνουν τέτοιες δοκιµές όπως εσείς κρίνετε απαραίτητο
ώστε να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισµός XEROX στο
χώρο σας είναι ασφαλής. Το Τµήµα Εξυπηρέτησης
Πελατών της XEROX Limited στην περιοχή σας θα
χαρεί να σας καθοδηγήσει σχετικά µε τέτοιες δοκιµές.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
δοκιµές.

Θα ήθελα αναφορά για όλες τις

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μετά τη δοκιµή ασφαλείας, ο Τεχνικός
Εξυπηρέτησης Πελατών της XEROX Limited θα σας
δώσει ένα πιστοποιητικό που θα αναγράφει αναλυτικά
τα αποτελέσµατα των διεξαχθέντων δοκιµών.
Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιοδήποτε
ελάττωµα, ο εξοπλισµός XEROX θα τεθεί εκτός
λειτουργίας και θα αποσυνδεθεί από την τροφοδοσία
ισχύος ώσπου να αποκατασταθεί το ελάττωµα. Θα
σας δοθούν οδηγίες ώστε να προβαίνετε σε
κατάλληλες ενέργειες για την αποκατάσταση τέτοιων
ελαττωµάτων.
ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ: ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Ο
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ XEROX ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ
ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΣΦΑΛΗΣ.
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Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά µε τις
πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έντυπο,
παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε µαζί µας.
Περιβάλλον, Υγεία και Ασφάλεια
XEROX Limited
PO Box 17
Bessemer Road
Welwyn Garden City
Herts
AL7 1HE
Αγγλία
Τηλέφωνο +44 (0) 1707 353434

Πιστοποίηση σύµφωνα µε την 1999/5/EC
Ραδιο-Τηλεπικοινωνίες και Συναφής
Εξοπλισµός
Οδηγία Τερµατικού Εξοπλισµού
Το προϊόν αυτό της Xerox έχει πιστοποιηθεί από την
ίδια τη Xerox για απλή τερµατική σύνδεση σε
οποιοδήποτε αναλογικό δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο
µεταγωγής (PSTN) στην Ευρώπη, σύµφωνα µε την
Οδηγία 1999/5/EC.
Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για λειτουργία στα εθνικά
δίκτυα PSTN και τα συµβατά PBX των ακολούθων
χωρών:
Αυστρία

Γερµανία

Λουξεµβούργο

Σουηδία

Βέλγιο

Ελλάδα

Κάτω Χώρες

Ελβετία

∆ανία
Βασίλειο

Ισλανδία

Νορβηγία

Ηνωµένο

Γαλλία

Ιρλανδία

Πορτογαλία

Φινλανδία Ιταλία
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Ισπανία

Σε περίπτωση προβληµάτων, θα πρέπει να
επικοινωνήσετε µε τον αντιπρόσωπο της Xerox στην
περιοχή σας το συντοµότερο.
Το προϊόν αυτό έχει δοκιµαστεί και είναι συµβατό µε
την TBR21, την τεχνική προδιαγραφή περί τερµατικού
εξοπλισµού που χρησιµοποιείται σε αναλογικά
τηλεφωνικά δίκτυα µεταγωγής στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Το προϊόν είναι δυνατό να ρυθµιστεί ώστε να είναι
συµβατό µε δίκτυα άλλων χωρών. Παρακαλείσθε να
επικοινωνήσετε µε τον αντιπρόσωπο Xerox στην
περιοχή σας εάν είναι απαραίτητη η σύνδεση του
προϊόντος σε δίκτυο άλλης χώρας. ∆εν υπάρχουν
ρυθµίσεις στο προϊόν οι οποίες να µπορούν να γίνουν
από το χρήστη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρότι το προϊόν αυτό µπορεί να
χρησιµοποιήσει είτε επιλογικό σύστηµα διακοπής
βρόγχου (παλµικό) είτε DTMF (τονικό), συνιστάται η
χρήση του DTMF. Το DTMF παρέχει ρυθµίσεις για
αξιόπιστη και ταχύτερη
κλήση.
Τροποποιήσεις, σύνδεση σε εξωτερικό λογισµικό
ελέγχου ή σε εξωτερική συσκευή ελέγχου που δε
διαθέτει έγκριση από από τη Xerox, καθιστούν την
πιστοποίηση άκυρη.

Κανονισµοί FCC
Απαιτήσεις Αποστολής Επικεφαλίδων
Οι κανονισµοί της Οµοσπονδιακής Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών (FCC) απαιτούν την ύπαρξη σαφούς
µηνύµατος αναγνώρισης σε όλες τις µεταδόσεις µέσω
τηλεοµοιοτυπίας από οποιονδήποτε εντός των
Ηνωµένων Πολιτειών. Το µήνυµα αυτό θα πρέπει να
περιέχει σαφή αναγνώριση και αριθµό τηλεφώνου του
αποστολέα, είτε αυτός είναι επιχείρηση είτε ιδιώτης.
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Αυτή η συσκευή φαξ παρέχει τις λειτουργίες
αναγνώρισης τηλεφώνου και ονόµατος που
απαιτούνται από τον κανονισµό της FCC. Σύµφωνα µε
τον κανονισµό της FCC, το απεσταλµένο έγγραφο θα
πρέπει να περιλαµβάνει τον αριθµό τηλεφώνου και το
όνοµα του αποστολέα. Για να συµµορφωθείτε µε τους
κανονισµούς της FCC, διαβάστε και ακολουθήστε
προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται στο παρόν
έντυπο ώστε να προγραµµατίσετε τον αριθµό
τηλεφώνου και το όνοµα στη συσκευή σας.

Πληροφορίες για το Συζεύκτη ∆εδοµένων
Το µηχάνηµα αυτό της Xerox περιέχει έναν εσωτερικό
συζεύκτη δεδοµένων. Η χρήση του περιορίζεται από
την FCC (Οµοσπονδιακή Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών). Για να συµµορφωθείτε µε τους
κανονισµούς της FCC, θα πρέπει να διαβάσετε και να
ακολουθήσετε προσεκτικά τις οδηγίες που
ακολουθούν.
Ο εξοπλισµός αυτός είναι συµβατός µε το Άρθρο 68
των κανονισµών της FCC. Στην πίσω πλευρά του
εξοπλισµού αυτού βρίσκεται µια ετικέτα, η οποία,
µεταξύ άλλων, περιέχει τον αριθµό καταχώρησης στην
FCC και τον αριθµό REN. Εάν σας ζητηθεί, δώστε τις
πληροφορίες αυτές στην τηλεφωνική σας εταιρία.
Ο αριθµός REN χρησιµεύει στον καθορισµό των
συσκευών που µπορούν να συνδεθούν στην
τηλεφωνική σας γραµµή και να κουδουνίζουν όταν
καλείται ο αριθµός σας. Στις περισσότερες αλλά όχι σε
όλες τις περιοχές, το άθροισµα των αριθµών REN
όλων των συνδεδεµένων συσκευών δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει το πέντε (5,0). Για να βεβαιωθείτε για τον
αριθµό των συσκευών που µπορείτε να συνδέσετε στη
γραµµή σας σύµφωνα µε το REN, καλέστε την
τηλεφωνική σας εταιρία και ζητήστε να σας πουν το
µέγιστο REN που ισχύει στην περιοχή σας.

Σελίδα 28

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Ζητήστε από την τηλεφωνική
εταιρία να σας ενηµερώσει για τον τύπο της
πρίζας που είναι εγκατεστηµένη στη γραµµή σας.
Η σύνδεση του µηχανήµατος αυτού σε
ακατάλληλη πρίζα µπορεί να προκαλέσει
σοβαρές ζηµιές στον εξοπλισµό της τηλεφωνικής
εταιρίας. Εσείς και όχι η Xerox ευθύνεστε και είστε
πλήρως υπαίτιος για οποιαδήποτε ζηµιά
ενδέχεται να προκληθεί από τη σύνδεση του
µηχανήµατος αυτού σε ακατάλληλη πρίζα.
Μπορείτε µε ασφάλεια να συνδέσετε το µηχάνηµα σε
πρίζες του παρακάτω τύπου: USOC RJ-11C. Για τη
σύνδεση του µηχανήµατος χρησιµοποιήστε το
συνηθισµένο καλώδιο (µε τις πρίζες) που συνοδεύει το
κιτ εγκατάστασης.
Συµβατό µε τους κανονισµούς της FCC τηλεφωνικό
καλώδιο και πρίζα παρέχονται µαζί µε τον εξοπλισµό
αυτό. Ο εξοπλισµός αυτός είναι σχεδιασµένος για να
συνδεθεί στο τηλεφωνικό ή το εταιρικό δίκτυο µε
χρήση συµβατής πρίζας η οποία συµµορφώνεται µε το
Άρθρο 68.
Μην συνδέετε το µηχάνηµα αυτό σε τηλεφωνική
γραµµή κοινής χρήσης ή σε γραµµή που λειτουργεί µε
κέρµατα.
Οι επισκευές του µηχανήµατος θα πρέπει να
εκτελούνται µόνο από αντιπρόσωπο της Xerox, ή
εξουσιοδοτηµένο από τη Xerox κέντρο συντήρησης.
Αυτό ισχύει δια παντός, κατά τη διάρκεια ή µετά τη
λήξη της περιόδου εγγύησης. Εάν πραγµατοποιηθεί
επισκευή από µη εξουσιοδοτηµένο προσωπικό, το
υπόλοιπο της περιόδου εγγύησης ακυρώνεται
αυτόµατα.
Εάν ανακαλύψετε ότι η τηλεφωνική σας γραµµή έχει
υποστεί βλάβη ή η τηλεφωνική εταιρία σας
ενηµερώσει ότι το µηχάνηµά σας προκαλεί βλάβη,
αποσυνδέστε το µηχάνηµα από την τηλεφωνική
γραµµή και καλέστε το σέρβις. Μην επανασυνδέσετε
το µηχάνηµα ωσότου πραγµατοποιηθούν οι σχετικές
επισκευές.
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Η τηλεφωνική εταιρία θα σας ενηµερώνει όταν αυτό
είναι εφικτό για τις εκάστοτε προσωρινές διακοπές
που χρειάζεται να γίνουν. Ωστόσο, η εταιρία µπορεί να
προβεί σε κάποια προσωρινή διακοπή η οποία είναι
εύλογη και απαραίτητη παρότι η εκ των προτέρων
ειδοποίησή σας ίσως είναι πρακτικά ανέφικτη. Σε
τέτοιες περιπτώσεις οφείλουν:
- Να σας ειδοποιήσουν άµεσα για την προσωρινή
διακοπή.
- Να επανασυνδέσουν τη γραµµή σας όταν τα
αίτια της βλάβης αποµακρυνθούν.
- Να σας ενηµερώσουν για το δικαίωµα που έχετε
να παραπονεθείτε στην FCC σύµφωνα µε τους
κανονισµούς της FCC.
Η τηλεφωνική εταιρία έχει το δικαίωµα να
πραγµατοποιήσει αλλαγές στις τηλεπικοινωνιακές της
εγκαταστάσεις, τον εξοπλισµό, τις λειτουργίες ή τις
διαδικασίες της. Τέτοιες ενέργειες θα πρέπει να είναι
εύλογες, να είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της
επιχείρησής τους, και να είναι σύµφωνες µε τους
κανονισµούς της FCC. Οφείλουν δε να σας
ειδοποιήσουν γραπτώς εκ των προτέρων εάν οι
αλλαγές αυτές:
-

Καταστήσουν το µηχάνηµά σας ασύµβατο µε
τον εξοπλισµό τους.
Απαιτούν τροποποίηση ή µετατροπή του
µηχανήµατος.
Επηρεάσουν µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο την
απόδοση του µηχανήµατός σας.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν προγραµµατίζετε
τηλέφωνα εκτάκτου ανάγκης και / ή όταν κάνετε
δοκιµαστικές κλήσεις προς τα τηλέφωνα αυτά:
Εξηγήστε µε συντοµία στο διαβιβαστή του
κέντρου το λόγο της κλήσης πριν την τερµατίσετε.
Πραγµατοποιείτε τέτοιες εργασίες κατά τις ώρες
µη αιχµής, όπως νωρίς το πρωί ή αργά το
απόγευµα.
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Καναδική Πιστοποίηση
Σηµείωση: Η Ετικέτα της Industry Canada στο
µηχάνηµα αποτελεί ένδειξη πιστοποιηµένου
εξοπλισµού. Η πιστοποίηση αυτή σηµαίνει ότι ο
εξοπλισµός πληροί συγκεκριµένες προδιαγραφές
δικτύων τηλεπικοινωνίας, σχετικές µε προστασία,
καλή λειτουργία και ασφάλεια. Η Industry Canada δεν
εγγυάται ότι η λειτουργία του εξοπλισµού θα
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του χρήστη.
Πριν την εγκατάσταση του εξοπλισµού αυτού, οι
χρήστες θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι επιτρέπεται η
σύνδεσή του στο δίκτυο της τοπικής
τηλεπικοινωνιακής εταιρίας. Επίσης, η µέθοδος που
θα εφαρµοστεί για τη σύνδεση του εξοπλισµού θα
πρέπει να είναι αποδεκτή. Σε ορισµένες περιπτώσεις
η εσωτερική καλωδίωση µιας επιχείρησης η οποία
είναι συνδεδεµένη σε απλή γραµµή τηλεφώνου µπορεί
να επεκταθεί µε εγκεκριµένη συνδεσµολογία
συζευκτήρων (επέκταση τηλεφωνικού καλωδίου).
Ο πελάτης θα πρέπει να γνωρίζει ότι η συµµόρφωση
µε τις παραπάνω οδηγίες ενδεχοµένως να µην
µπορέσει να αποτρέψει τη µειωµένη απόδοση των
τηλεφωνικών συνδέσεων σε ορισµένες περιπτώσεις.
Επισκευές πιστοποιηµένου εξοπλισµού θα πρέπει να
ανατίθενται µόνο σε εξουσιοδοτηµένο Καναδικό
κέντρο συντήρησης σχεδιασµένο από τον προµηθευτή
του εξοπλισµού. Η τηλεφωνική εταιρία µπορεί να
ζητήσει από το χρήστη να αποσυνδέσει τον εξοπλισµό
από το δίκτυό της εάν σηµειωθούν δυσλειτουργίες του,
ή πραγµατοποιηθούν σε αυτόν οποιεσδήποτε
επισκευές ή µετατροπές από το χρήστη.
Για την προστασία τους οι χρήστες θα πρέπει να
βεβαιωθούν ότι στο χώρο τους η γείωση της
ηλεκτρικής τροφοδοσίας, οι τηλεφωνικές γραµµές και
οι εσωτερικές µεταλλικές σωληνώσεις υδροδότησης
(εάν υπάρχουν) είναι όλες συνδεδεµένες µαζί. Το
µέτρο αυτό ενδέχεται να φανεί ιδιαίτερα σηµαντικό σε
περιοχές εκτός πόλεων.
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Τέτοιες συνδέσεις δεν θα
πρέπει να πραγµατοποιούνται από τους ίδιους
τους χρήστες αλλά να ανατίθενται σε αρµόδια
υπηρεσία ή σε ηλεκτρολόγο, αναλόγως των
συνθηκών.
Σηµείωση: Ο αριθµός REN που ανατίθεται σε κάθε
τερµατική συσκευή παρέχει ένδειξη του µέγιστου
αριθµού συσκευών που επιτρέπεται να συνδεθούν
ταυτόχρονα στην ίδια τηλεφωνική γραµµή. Ο
τερµατισµός της γραµµής µπορεί να πραγµατοποιηθεί
από συνδυασµό συσκευών, µε µόνη προϋπόθεση το
άθροισµα των αριθµών REN όλων των συσκευών να
µην υπερβαίνει το 5.

Φιλικότητα προς το Περιβάλλον
Energy Star®
Η XEROX Corporation σχεδίασε το µηχάνηµα αυτό σε
συµµόρφωση µε τις κατευθυντήριες οδηγίες του
προγράµµατος ENERGY STAR® του Οργανισµού
Προστασίας Περιβάλλοντος. Ως συνεργάτης του
ENERGY STAR®, η XEROX έχει χαρακτηρίσει το
µηχάνηµα αυτό ως πλήρως συµβατό µε τις
κατευθυντήριες οδηγίες του ENERGY STAR® σχετικά
µε την εξοικονόµηση ενέργειας.

Σελίδα 32

