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Xerox Nuvera®200/288/314 EA en 200/288 MX Perfecting 
Production System Overzicht papierstoringen verhelpen 
 
Papierstoringen oplossen 
Wanneer zich een papierstoring voordoet, opent u de deuren naar de papierbaan om de storing te verhelpen en hervat u de opdracht. Het is echter beter om te voorkomen 
dat het papier vastloopt. Door de juiste behandeling en opslag van het papier is de kans op papierstoringen minimaal. Zie de Xerox Nuvera

®
 Handleiding voor de gebruiker 

en de cd met het trainingspakket voor informatie over het omgaan met en het opslaan van papier. Na het oplossen van een papierstoring moet u altijd controleren of er 
geen papier in zone 5b en 6 van de twee afdrukmechanismen is achtergebleven. Controleer deze zone in beide afdrukmechanismen en verwijder eventueel aanwezig papier 
voordat u verder gaat met afdrukken. 
 
 

 
De situatie in het apparaat wordt in FreeFlow

®
 Print Server nagebootst via een 

afbeelding van het apparaat op de gebruikersinterface. Hier wordt de plaats van de 
papierstoring aangegeven. 
 

 

Procedures voor het oplossen van papierstoringen 
Volg de procedures voor het oplossen van papierstoringen die op de FreeFlow

®
 Print 

Server worden weergegeven. Raadpleeg de Xerox Nuvera
®

 Handleiding voor de 
gebruiker en de cd met het trainingspakket voor video's over het oplossen van 
papierstoringen. Terugkerende papierstoringen kunnen worden veroorzaakt door: 
 Geleiders die niet goed sluiten in de zones waarin de storing door de statuscode 

wordt aangegeven  
 Geleiders die niet goed sluiten in de omgeving van de zone waarin de 

papierstoring zich voordoet 
 Het gebruik van papiersoorten die niet worden ondersteund 
 Onjuiste geprogrammeerde papierlade 
 Slechte kwaliteit van het papier in de laden 
 

Tips ter voorkoming van terugkerende papierstoringen 
 Open alle geleiders die zich rondom de zones van de papierstoringen bevinden en 

sluit deze weer door ze terug te zetten in de oorspronkelijke vergrendelde stand.  
 Controleer of het geplaatste papier wordt ondersteund. 
 Controleer of het geplaatste papier overeenkomt met het papier zoals dat in de 

lade is geprogrammeerd. 
 
 

 
Raadpleeg de Xerox Nuvera

®
 Handleiding voor de gebruiker en de cd met 

het trainingspakket voor video's over het oplossen van storingen in de 
papierinvoer en voor informatie over het configureren van papierladen. 
 



Storingen in de papierinvoer verhelpen 
 
 

 

 
Tip 
Als er papierstoringen met meerdere vellen in een van de papierladen optreden, 
controleert u of het papier dat zich in de lade bevindt overeenkomt met het papier 
dat in de gebruikersinterface is geprogrammeerd. Het is van belang om het juiste 
papiergewicht en de juiste papiersoort te programmeren om papierstoringen en 
vertragingen bij het afdrukken te voorkomen. Zie Ondersteunde papiersoorten. 

 
Tip 
Bij gebruik van voorgeboord papier dient u de papierstapel goed uit te waaieren 
voordat u deze in de papierlade plaatst, voor een goede scheiding van de vellen en 
om te voorkomen dat de vellen vastlopen. 
 
Opmerking 
Uw apparaat kan er iets anders uitzien dan het afgebeelde model.  Als u een 
apparaat hebt met twee papierladen, hoeft u alleen in zones 1a en 2 
papierstoringen te verhelpen. 
 
 
 
 

 
Raadpleeg de Xerox Nuvera

®
 Handleiding voor de gebruiker en de cd met 

het trainingspakket voor video's over het oplossen van papierstoringen in 
de papierinvoer. 
 

 

 



Papierstoringen in het afdrukmechanisme verhelpen 
 
Papierstoringen oplossen  Storingszone 3 

 Voorzichtig 

Pas bij het verwijderen van papier uit zone 3a goed op dat u geen 
krassen op de afdrukband maakt. 
 

Speciale opmerkingen over zone 3b 
 Aangezien in deze zone gebruik wordt gemaakt van 

vacuümaanzuiging, kunnen er stukjes papier onder de gelabelde 
zone vast komen te zitten. Zoek altijd onder de gelabelde zone 
naar losse stukjes papier. 

 Als u alle vastgelopen vellen uit zone 3a en 3b hebt verwijderd, 
drukt u de hendel stevig terug in de oorspronkelijke vergrendelde 
stand. Als de hendel niet goed wordt teruggedrukt, kunnen er 
zich terugkerende papierstoringen voordoen of kunnen de 
afdrukken scheef worden uitgevoerd. 

 

Papierstoringen oplossen  Storingszone 4 

 Waarschuwing 

De fuserzone is heet! Wees voorzichtig bij het verwijderen van papier 
uit het fusergebied, en raak de metalen oppervlakken niet aan. 
 

Speciale opmerkingen over zone 4a en 4b 
 Terugkerende papierstoringen kunnen erop wijzen dat er stukjes 

papier in de papierbaan zijn achtergebleven. 
 Kijk goed langs de rechteronderkant van de fusermodule of er 

zich een gevouwen of gekreukeld vel papier bevindt. 
 Zet na het verhelpen van een papierstoring de grendel van zone 

4a terug in de vergrendelde stand. 
 Duw hendel 4b naar de vergrendelde stand (u hoort 2 klikken als 

deze vergrendeld is). 
 Duw de fusermodule stevig terug op zijn plaats in de stand 

gesloten/vergrendeld . Gebruik niet te veel kracht, want 
anders kunnen systeemonderdelen beschadigd raken. 

 

Storingen verhelpen in meerdere zones 

 Voorzichtig 

In het geval van meerdere papierstoringen in zone 3, 4 en 5, is het 
belangrijk om papierstoringen in de volgende volgorde te 
verhelpen: 3, 5, 4 (fuserzone) en 5b.  Als fuserzone 4 wordt 
geopend voor zone 3 en 5, kunnen vellen papier die zich nog in de 
papierbaan bevinden, tijdens het openen van deze zone scheuren. 

 
Storingszones 
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Ontwikkelaarafval 
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Papierstoringen in de standaardafwerkeenheid verhelpen 
 

 
 
 
 

 
Papierstoringen in zone 2 van de BFM/BFM 
Plus/BFM Direct Connect oplossen 
Wanneer u een papierstoring in zone 2 van de BFM Plus wilt verhelpen, 
moet u de klep van de overbruggingseenheid voorzichtig tot de eerste 
aanslag openen. 

 Waarschuwing 

Wanneer u het bovenste hoofdpaneel optilt voor het oplossen van een 
papierstoring, til het bovenste hoofdpaneel dan niet voorbij de eerste 
aanslag.  Het bovenste hoofdpaneel kan plotseling omhoog komen en 
letsel veroorzaken bij personen die achter de afwerkeenheid staan. 
 

Nietcassettes vervangen 
Instructies voor het verwijderen van nietcassettes bevinden zich aan de 
linkerkant van de rail, onder de cassettes. 
 

Controleer wanneer u cassettes vervangt visueel de voorkant (rechts) en 
achterkant (links) van de nietcassettes om u ervan te verzekeren dat ze 
strak tegen het frame liggen. 
 

Oplossen van storing stapel opvangbak (12-2505): 
Volg de procedures voor het oplossen van het probleem in de hieronder 
vermelde volgorde tot het probleem is verholpen: 
 Verwijder het vastgelopen papier in de standaardafwerkeenheid (BFM) 
 Zorg dat de nietcassette van de standaardafwerkeenheid (BFM) goed 

op zijn plaats zit 
 Corrigeer indien nodig de papierkrul 
 Wijzig, als de programmering het toestaat, de programmering voor het 

systeem in afdrukken van N  1  
 Verminder de capaciteit van het wachtstation tot de helft van de 

huidige waarde 
 Schakel het afdrukken van voorbladen of tussenschietvellen uit of druk 

het tussenschietvel af op zwaarder papier 
 
 

 
Raadpleeg de Xerox Nuvera

®
 Handleiding voor de gebruiker en 

de cd met het trainingspakket voor video's over het oplossen 
van papierstoringen in de papierinvoer. 
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