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1 1 Inleiding 

In dit document vindt u informatie over het bedienen van de Xerox Production Stacker (XPS). 

De XPS is een interface met het Xerox Nuvera-systeem. Het maakt inline-afwerking mogelijk 
door vellen van de hostprinter te ontvangen en deze door te sturen naar een uitlegtafel of 
andere afwerkeenheid. 

De informatie in dit document is gebaseerd op de laatste gegevens die beschikbaar waren toen 
dit document werd geredigeerd. 
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Veiligheidsbepalingen 
Dit document dient uitsluitend door bevoegd personeel te worden gebruikt. 

Waarschuwingspictogrammen 
Let op de volgende pictogrammen en volg de instructies daarin op. 
 

Waarschuwing: Heet 
 
 
 

Dit etiket bevindt zich bij de motor van de bovenste opvangbak (binnen in het apparaat). U 
wordt gewaarschuwd voor een hoog risico van brandwonden als u deze motor aanraakt. 

Waarschuwing: Gevaarlijke bewegende delen. Houd vingers en andere lichaamsdelen uit 
de buurt. 

 

 

Dit etiket vindt u op de voorste deur voor verwijdering van de papierstapel. U wordt 
gewaarschuwd dat de deuren voor verwijdering van de papierstapel bewegen wanneer de 
uitlegtafel met de stapel naar buiten komt.  
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Plaats van waarschuwingspictogrammen 

 

 

Bewegende delen wanneer stapel wordt 
verwijderd 
De XPS verwijdert automatisch stapels papier als de uitlegtafel vol is of wanneer aan een 
voorwaarde wordt voldaan die door de operateur is gespecificeerd. Houd het gebied voor de 
uitlegtafel vrij met het oog op het verwijderen van het papier. Houd handen of objecten uit de 
buurt van de deuren als de uitlegtafel in bedrijf is. Bestudeer de standen gesloten en open zoals 
hieronder afgebeeld en zorg dat er genoeg ruimte is. 

Er zit een waarschuwingslampje bovenop de uitlegtafel aan de achterkant. Het lampje knippert 
als de uitlegtafel naar buiten komt of naar binnen gaat (van of naar de positie voor 
stapelverwijdering). Het lampje brandt zolang de uitlegtafel in de positie voor stapelverwijdering 
staat. 

Voorzichtig: Wees voorzichtig in de buurt van de uitlegtafel. De tafel kan op lage hoogte 
naar buiten komen opdat een operateur de afdrukken kan wegnemen. 
  

1. Functieschakelaar 
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Manieren om de beweging van de uitlegtafel te stoppen 

Uitwerpen 
• Druk op de knop Uitlegtafel leegmaken op het paneel van de uitlegtafel om de beweging te 

onderbreken. U kunt de oorspronkelijke beweging hervatten door weer op de knop te 
drukken. 

• Als de uitlegtafel naar buiten komt en de voorbumper (hieronder afgebeeld) raakt een 
obstructie voor de uitwerpmodule, dan stopt die beweging van het apparaat meteen. Volg 
de instructies op het bedieningspaneel van de Xerox Nuvera om weer te starten. 

Terugtrekken 
Als de uitlegtafel naar binnen gaat en de achterbumper (aan de achterkant van de uitlegtafel) 
raakt een obstructie achter de uitwerptafel, dan stopt die beweging van het apparaat meteen. 
Volg de instructies op het bedieningspaneel van de Xerox Nuvera om weer te starten. 
 

 
 

Gereed voor leegmaken   Positie Gesloten 

Legenda: 
1. Waarschuwingslampje 
2. Voorbumper 
3. Knop Uitlegtafel leegmaken 
4. Achterbumper 

1 
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2 2 Beschrijving 
papierproces  

Schematisch overzicht van de papierbaan 
 

 
Legenda: 
1. Invoer van upstream-apparaat 
2. Bovenste opvangbak 
3. Velpad zonder stapelen (met of zonder rotatie) 
4. Velpad voor stapelen (zonder rotatie) 
5. Rechte stapel (niet gestaffeld) 
6. Staffelen 
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Weergave van overbruggingstransport en 
rotatiepad 
Gecentreerde invoer – gecentreerde uitvoer 

 
Zonder rotatie 

 
Met rotatie 

Gecentreerde invoer – uitvoer met 
registratie van rand 

 

 
Zonder rotatie 

 
Met rotatie 
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3  

3 Apparaatbeschrijving 

Algemene beschrijving 
 
 
 

 

Legenda: 

1. Bovenste opvangbak 
2. Gebruikersinterface 
3. Deksel 
4. Deur voor verhelpen van papierstoringen 
5. Deuren 
6. Aankoppelingsplaat voor downstream apparaat 
7. Netsnoer. Het netsnoer wordt gebruikt om elektrische stroom naar het apparaat uit te schakelen. Er is 

geen AAN/UIT-schakelaar. 

7 
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Technische specificaties 
Papiercapaciteit: maximaal 11,6 inch (295 mm) 

In- en uitvoerhoogte: 33,8 inch (860 mm) aanpasbaar: +2,4 inch (60 mm) en -0.6 inch (15 mm) 

Bereik hoogte opvangbak: 8 tot 24 inch (203 tot 610 mm) 

Papierverwerkingsrichting: 

 

Papierformaatbereiken: 

 Bovenste opvangbak + 
overbruggingstransport  Opvangbak + 

staffelopvangbak 

Staffelopvangbak + opvangbak + 
bovenste opvangbak + 
overbruggingstransport 

Afmetingen 1 1 2 

Minimum 5,5 inch (139,7 mm) 7 inch (178 mm) 8 inch (203 mm) 

Maximum 19,33 inch (491 mm) 19,33 inch (491 mm) 12,6 inch (320 mm) 

Raadpleeg de CD Xerox Nuvera Handleiding voor de gebruiker en trainingspakket voor 
uitvoerige informatie over papiervarianten en optionele uitlegtafelinstellingen. 

Verwijderen van de papierstapel 
De XPS kan automatisch een afgewerkte stapel van de uitlegtafel verwijderen en deze aan de 
operateur voor de uitlegtafel aanbieden. Nadat de afgewerkte stapel naar buiten is gebracht, 
kan de compilatiemodule van de uitlegtafel doorgaan met stapelen terwijl het apparaat op de 
operateur wacht om de afgeleverde stapel afdrukken te verwijderen. Dit wordt ook wel “Papier 
verwijderen terwijl het systeem in werking is” genoemd 

Als de uitvoer bij de Xerox Nuvera moet worden verwijderd, begint het waarschuwingslampje te 
knipperen en gaan de deuren open. Als de deuren open zijn, komt de uitlegtafel naar buiten aan 
de voorkant. De uitlegtafel gaat omhoog of omlaag naar een hoogte die vooraf kan worden 
ingesteld op het bedieningspaneel van de Xerox Nuvera. Het waarschuwingslampje blijft 
branden, ten teken dat de stapel kan worden verwijderd. 

Voorzichtig: Blijf uit de buurt van de uitlegtafel zolang deze beweegt. 

  

1 

2 2 
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UItlegtafel terug naar binnen brengen 

Als de uitlegtafel is leeggemaakt, drukt u op de knop Uitlegtafel leegmaken om de uitlegtafel 
naar binnen te brengen.  

Voorzichtig: Blijf uit de buurt van de uitlegtafel zolang deze beweegt. 

Als de uitlegtafel vol is, wordt de volgende stapel gepakt en naar buiten gebracht, waarna het 
proces wordt herhaald. 

Opmerking 
U kunt op elk moment op de knop Uitlegtafel leegmaken drukken om de stapel naar buiten te 
brengen (zie Display Description).  

Optionele instellingen voor de werking van Uitlegtafel leegmaken zijn beschikbaar via het 
bedieningspaneel van de Xerox Nuvera. Zie de CD Xerox Nuvera Handleiding voor de gebruiker 
en trainingsmodule voor meer informatie over het instellen van de volgende items: 

• Automatisch of handmatig uitwerpen 

• Uitlegtafellimieten 

• Auto-overschakelen 

• Beleid Leegmaken 

• Leegmaken na 

• Hoogte voor leegmaken 
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4 4 Beschrijving weergeven 

Hieronder ziet u het bedieningspaneel van de XPS. 

 

 

 

 

 

Legenda: 

1. Lampje 'Gereed om te legen' 
2. Lampje 'Wachten a.u.b.' 
3. Knop Uitlegtafel leegmaken 
4. Lampje 'In gebruik' 

Lampje 'Gereed om te legen' 
Als dit lampje knippert, bevindt het apparaat zich in een staat waarin bedrukte vellen kunnen 
worden verwijderd van de uitlegtafel. 

Lampje 'Wachten a.u.b.' 

Als dit lampje brandt, beweegt de uitlegtafel naar de positie 'Gereed'. Het lampje knippert als 
de uitlegtafel tijdens de verplaatsing is stop gezet. 

Knop Uitlegtafel leegmaken 

Uitwerpen 

Druk op de knop Uitlegtafel leegmaken om de stapel van de uitlegtafel te verwijderen. Als de 
uitlegtafel in gebruik is en tot een groep van uitlegtafels behoort, worden de afgedrukte 
pagina's op een andere uitlegtafel gestapeld. Als de uitlegtafel niet in gebruik is, zijn er geen 
gevolgen voor de afdrukwerkzaamheden. 

Als er maar één uitlegtafel in een groep is, wordt het afdrukken onderbroken totdat de stapel is 
verwijderd. Het afdrukken wordt hervat nadat de uitlegtafel is leeg gemaakt.  Raadpleeg de CD 
Xerox Nuvera Handleiding voor de gebruiker en trainingsmodule voor het instellen van limieten 
van de uitlegtafel. 

1 2 3 4 
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Beweging stoppen 

De knop Uitlegtafel leegmaken werkt ook als Pauze-knop.  Druk op Uitlegtafel leegmaken om de 
verplaatsing te stoppen tijdens het naar buiten of binnen gaan van de uitlegtafel.  Het lampje 
'Even wachten' knippert zolang de uitlegtafel is stop gezet. 

Beweging hervatten 

U kunt de beweging hervatten  door nogmaals op de knop Uitlegtafel leegmaken te drukken. 

Lampje 'In gebruik' 

Als dit lampje brandt, is de uitlegtafel  gereed om het volgende bedrukte vel te ontvangen. 

Waarschuwingslampje 

Wanneer dit waarschuwingslampje brandt, kunt u bedrukte vellen verwijderen. Zo kunt u 
rondom het apparaat zien dat de uitlegtafel gereed is om te worden leeg gemaakt. 

Als het waarschuwingslampje knippert, is de externe lift in beweging (omhoog/omlaag of naar 
binnen/naar buiten). Zo kunt u rondom het apparaat zien dat de uitlegtafel in beweging is. 
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5  

5 Storingsdetectie 

De bovenste opvangbak en het papierbaangebied worden weergegeven. Als een deel van het 
pictogram is verlicht, dan is er een probleem in dat gebied. 

 

 

 

 

Als het gebied van de bovenste opvangbak is geaccentueerd, controleer dan dat gebied om de 
papierstoring te verhelpen. 

 
  

Bovenste 
opvangb
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Als het gebied van de papierbaan is geaccentueerd, open dan het deksel en de voordeur om 
zones 1 t/m 4 te controleren en de papierstoring te verhelpen. 

 

 

 

 

 

Als het gebied van de uitlegtafeldeur is geaccentueerd, open dan de deur van de uitlegtafel om 
zone 6 te controleren en de papierstoring te verhelpen.. 

 

 

 

 

 

Papierstoringen verhelpen en opdrachten 
herstellen 
Bij een papierstoring moet de operateur de stremming in de papierbaan verhelpen door 
vastgelopen en beschadigde vellen te verwijderen. 

Opmerking 
Verhelp een papierstoring altijd door eerst vellen in apparaten rechts van de afwerkeenheid te 
verwijderen. Verwijder vervolgens papier uit de papierbaan terwijl u naar de printer toe werkt. 

Zones 1-4 
van 

 

Uitlegtafel 
zone 6 
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Plaats van de geleiders 

 

 

Afgedwaalde vellen verwijderen 
Waarschuwing: Probeer niet dergelijke vellen te verwijderen rondom of achter de 

uitlegtafel wanneer deze beweegt! 

Als vellen achter de uitlegtafel vallen, doet u het volgende om papier uit die zone te verwijderen. 

1. Zet de Xerox Nuvera-printer tijdelijk stop met behulp van het bedieningspaneel. 
2. Als de uitlegtafel naar buiten is gekomen en vol is, verwijder dan de stapel. 
3. Als de uitlegtafel omhoog is gebracht en betere toegang vereist is, druk dan op de knop 

Uitlegtafel leegmaken om de uitlegtafel omlaag te brengen. 
4. Druk nogmaals op de knop Uitlegtafel leegmaken als deze de laagste stand bereikt om de 

beweging naar binnen toe te stoppen.  Als de uitlegtafel de laagste stand al heeft bereikt, 
ga dan verder naar de volgende stap. 

1 

4 
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5. Open het deksel van de uitlegtafel. 
6. Laat het deksel open en verwijder vellen die achter of rondom de uitlegtafel zijn gevallen. 
7. Indien nodig kunt u de deur omhoog brengen om de toegang te verbeteren. 
8. Nadat u alle afgedwaalde vellen hebt verwijderd, sluit u het deksel.  De uitlegtafel wordt 

opnieuw ingesteld en gaat naar de positie "Gereed". 
9. Geef de afdrukopdracht vrij op het bedieningspaneel. 
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6 6 Problemen oplossen 

 
  

Probleem  Oorzaak Oplossing 

Werkt niet als het deksel of 
de deur is gesloten. 

Geen stroom • Controleer of de stekker van het netsnoer goed 
in het stopcontact zit 

• Controleer of de printer gereed is 
• Controleer of de communicatiekabel van de 

Xerox Nuvera-productielijnprinter naar de 
uitlegtafel goed is aangesloten 

• Controleer het andere gebied als het 
pictogram niet is verlicht 

• Controleer de stand van de functieschakelaar 
(Zie Plaats van waarschuwingspictogrammen 
in de Inleiding)  

 

Slechte registratie Grote papierkrul • Antikrulwals van printer aanpassen 
• Keer papier in de papierlade van printer om 
 

 Mechanische obstructie • Controleer of er obstructies zijn in de 
papierbaan van de uitlegtafel. 

• Controleer of alle transportmechanismen en 
geleiders in de juiste stand staan. 

 

Papierstoringen Grote papierkrul • Antikrulwals van printer aanpassen 
• Keer papier in de papierlade(n) van printer om 
• Gebruik zwaarder papier. 
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