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Inhoudsopgave 
 
 
Verbruiksartikelen 
Bevat informatie over verbruiksartikelen en door de klant 
vervangbare onderdelen voor het Xerox Nuvera® 200/288/314 
EA en 200/288 MX Perfecting Production System, alsmede de 
contactgegevens om deze items te bestellen. 
 
Hints en tips 
Bevat informatie over het verwijderen van afdrukken zonder dat 
dit van invloed is op andere opdrachten die worden verwerkt en 
over het plaatsen van papier in de papierladen. 
 
Opdrachtprogrammering 
Hier ziet u hoe u enkele veel gebruikte toepassingen/functies van 
de Xerox Nuvera® 200/288/314 programmeert. 
 
Problemen oplossen 
Bevat informatie over hoe u voorkomt dat u het bericht "Vereiste 
papier niet geplaatst" ontvangt, hoe u de Mode Doorvoeren 
gebruikt om door te gaan met afdrukken terwijl u op onderhoud 
wacht en hoe u de mode Papieroptimalisatie kunt gebruiken voor 
het herstellen van opdrachten met opeenvolgend papier. 

  

Raadpleeg de Xerox Nuvera® Handleiding voor de gebruiker 
en de cd met het trainingspakket voor complete 
gebruikersinformatie. 

 
 



 

 
 



 

 

Xerox-verbruiksartikelen bestellen 
VS: 1-800-822-2200 Canada: 1-800-668-0199 Internet: www.xerox.com/supplies 
 

 

Tonercontainer 
Onderdeelnummer 6R1261 (Noord-
Amerika)  
Onderdeelnummer 6R90357 (Europa) 
 

 

Vezelvrije  
reinigingsdoeken van Xerox 
Onderdeelnummer 600S4372 

 

Nietjes voor standaardafwerkeenheid 
30 vel  
Onderdeelnummer 8R13034 

 

Nietjes voor standaardafwerkeenheid 
100 vel 
 Onderdeelnummer 8R13033 

Door de klant vervangbare onderdelen bij Xerox 
bestellen  

 

1-800-822-2979 
 

 

 

Ontwikkelaarafvalcontainer
Onderdeelnummer 93K08651 

 

Tonerafvalcontainer
Onderdeelnummer 93K14840 
 
XE/DMO-E/FXAP 
Onderdeelnummer 93K14850 
 

Documentatie  
 

 

Pakket met materialen voor de klant
(inclusief documentatie en printerdrivers) 
Onderdeelnummer 650KXXXXX 

 

Verbruiksartikelen en door de klant vervangbare onderdelen (CRU's) 
 



 

 
 
 
 



   Hints en tips 

 
Hints en tips 
 
 
Afwerkeenheid stopzetten – Afdrukken verwijderen 
Uitlegtafel stopzetten 
Papier plaatsen 
 
 



 

 
 



Afwerkeenheid stopzetten 

Afdrukken verwijderen  
 

 
 

 
Met de toets Pauze op de 
afwerkeenheid wordt de verwerking 
tijdelijk gestopt. Zo kunnen 
voltooide sets uit de 
hoofdopvangbak worden 
verwijderd zonder dat dit van 
invloed is op opdrachten die nog 
worden verwerkt. 

 

Opmerking 
Wacht tot het lampje van de deur 
van de standaardafwerkeenheid 
knippert voordat u de deur opent. 
 
 
 

Multifunctionele afwerkeenheid 

Afwerkeenheid



Uitlegtafel stopzetten 

XPS-uitlegtafel stopzetten 
 

 
 
Met de knop Uitlegtafel leegmaken 
kunt u de beweging van de 
uitlegtafel tijdelijk onderbreken 
wanneer de uitlegtafel naar buiten 
komt of naar binnen gaat. Als u op 
deze knop drukt, stopt de 
uitlegtafel wanneer deze naar 
buiten komt of naar binnen gaat. 
 
U kunt de oorspronkelijke beweging 
hervatten door weer op de knop te 
drukken. Het lampje ‚Wachten 
a.u.b.’ knippert als het 
uitwerpplatform wordt stopgezet. 

 
 

Knop 
Uitlegtafel 
leegmaken 



Papier plaatsen 

 
 Voorzichtig 

• Plaats niet te veel papier in de laden. 
• Waaier het papier eerst uit voordat u het in de lade plaatst. 
• Gooi of trap de papierladen niet dicht. Als u dat wel doet, kan 

de zijgeleider verschuiven of verbogen raken, hetgeen kan 
leiden tot papierstoringen en scheve afdrukken. 

• Plaats slechts één riem papier tegelijkertijd om een uniforme 
stapel te houden. 

 
Opmerkingen 
• Als het systeem op dit moment afdrukt op papier uit de lade 

waarin u papier moet plaatsen, moet u eerst de printer 
stopzetten. 

• Deze geleider moet worden teruggedraaid voor alle andere 
papierformaten die in deze lade worden gebruikt. 

• In Europa en Azië moet de installatiemonteur een aanslag 
aanbrengen voor A4-papier. 

 

 

 

1. Open de papierlade en schuif de papiergeleiders 
weg van de zijkanten van het papier. Voor lade 2 
kan het nodig zijn om de achterste 
aanslaggeleider te verdraaien. 

 
2. Waaier nieuw papier uit voordat u de stapel in een 

papierlade plaatst.  
 

3. Plaats de nieuwe stapel papier in de papierlade en 
controleer of de invoerrichting juist is. Controleer 
ook of de hoogtesensor niet onder de papierstapel 
geklemd zit.  

 
4. Voor papierlade 2 verdraait u bij gebruik van 

A4-papier de witte achterste aanslaggeleider aan 
de achterkant van de lade, zoals aangegeven in de 
onderstaande afbeelding.  

 
5. Stel voor papierlade 3 of 4 de groene geleider aan 

de achterkant van de papierlade in om te 
voorkomen dat stapels papier van een groter 
formaat, zoals 279 x 432 mm (A3) scheef komen 
te liggen als de papierlade wordt gesloten.  

 
6. Wanneer u papier van een ander formaat of soort 

in een papierlade plaatst, moet u de papierlade 
opnieuw programmeren op de FreeFlow Print 
Server door het juiste formaat, gewicht, soort, kleur 
en andere kenmerken op te geven. 

 
 

Achterste geleider lade 
2



 



    Opdrachtprogrammering 

 

 
Opdrachtprogrammering 
 
 
Nietopties (standaardafwerkeenheid ) 
Omslagen toevoegen 
Afwijkende documentpagina's toevoegen/meerdere papiersoorten gebruiken 
Opdracht afdrukken en kopie opslaan op CD 
Opdracht scannen en kopie opslaan op CD 
Katernen maken (alleen MFF) 
Proefafdruk maken van vastgehouden opdracht 
Proefafdruk maken van kopieeropdracht en vasthouden 
Als C of als Z vouwen met beeld aan buitenzijde (alleen MFF) 
Kopieeropdracht instellen (XTB) 
Opgeslagen opdracht instellen (XTB) 
 



 

 
 



Nietopties (standaardafwerkeenheid ) 

 

 

  
1.   1. Zoek uw opgeslagen of vastgehouden 

opdracht en dubbelklik erop om deze te 
openen. 

2. Selecteer het tabblad Uitvoer. 
3. Selecteer de keuzelijst Nieten / Afwerking. 

4. Selecteer een nietoptie. 



Omslagen toevoegen 

 1. Zoek uw Vastgehouden of Opgeslagen opdracht 
op. 

 2. Dubbelklik op de opdracht om deze te openen. 

 3. Selecteer het tabblad Speciale pagina's. 

 4. Kies Vooromslag... 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

5. Selecteer desgewenst Voor en achter 
hetzelfde maken. 

6. Selecteer een optie in het menu  
Afdrukken op. 

7. Selecteer een omslagmateriaal. 

8. Selecteer Omslag toevoegen. 

 
Opmerking 
Deze toepassing is ook beschikbaar voor 
kopieeropdrachten met behulp van Kopiëren… 



Afwijkende documentpagina's toevoegen/meerdere papiersoorten 
gebruiken 

  

  

  

  

  
  

  
  
 
  
  
 

 
 

 

1. Selecteer Kopiëren... 

2. Selecteer het tabblad Basis. 

3. Selecteer het materiaal voor het 
hoofdgedeelte van de opdracht uit het 
menuGeplaatst papier. 

4. Selecteer het tabblad Speciale pagina's. 

5. Klik op Uitzonderingspagina… 

6. Voer in Bereik van uitzonderingspagina's  
de paginanummers en/of het paginabereik in. 

7. Selecteer het papier voor de 
uitzonderingpagina's in het menu Geplaatst 
papier. 

8. Selecteer Uitzondering toevoegen. 

 
Herhaal stap 5 t/m 8 voor iedere volgende 
uitzonderingspagina. 
 

9. Selecteer Sluiten. 

10. Plaats de originelen in de AOD en klik op 
Kopiërenin het venster Kopiëren. 

 
 



Afdrukopdracht uitvoeren en opslaan op CD 

  
 
 
 
 

 
 
 

Plaats een lege CDR- of CDRW-schijf in het  
CD-station en sluit het station. 

Plaats het origineel in de AOD. 

1. Selecteer Kopiëren... 

2. Selecteer het tabblad Geavanceerd. 

3. Selecteer in het menu Bestemming de optie 
Afdrukken en opslaan. 

4. Selecteer Opslaglocatie... 

5. Gebruik het menu Zoeken in en selecteer 
CD-RW0. 

6. Selecteer OK. 

7. Selecteer Kopiëren om met scannen te 
beginnen. 



Scanopdracht uitvoeren en opslaan op CD 

 
 

 
 

Plaats een lege CDR- of CDRW-schijf in het  
CD-station en sluit het station. 
 
Plaats originelen in de AOD. 
 

1. Selecteer Scannen naar bestand... 

2. Selecteer het tabblad Basis. 

3. Voer een opdrachtnaam in het tekstvak in. 

4. Selecteer Opslaglocatie... 

5. Gebruik het menu Zoeken in en selecteer 
CD-RW0. 

6. Klik op OK. 

7. Kies de Opslagindeling. 

8. Selecteer Scannen om met scannen te 
beginnen. 



Katernen maken (alleen MFF) 

 

 

Plaats originelen in de AOD. 
 
  

1. Selecteer Kopiëren... 

2. Selecteer het tabblad Basis. 

3. Selecteer In tweeën vouwen en geniet, 
meerdere vellen. 

4. Kies 2-zijdig naar 2-zijdig. 

5. Selecteer US Ledger (17 x 11 inch) (A3). 

 Als uw originelen al de katernindeling 
hebben, gaat u naar stap 10. 

6. Selecteer het tabblad Aflevering. 

7. Klik op de knop Opmaak. 

8. Selecteer Katern. 

9. Selecteer Portret. 

10. Selecteer Kopiëren. 



Proefafdruk maken van vastgehouden opdracht 

 

 

1. Klik in de lijst met Tijdelijk onderbroken 
opdrachten met de rechtermuisknop op uw 
opdracht. 

 
2. Selecteer Proefafdruk. 

 
Opmerking 
Nadat de proefafdruk is gemaakt, wordt de 
opdracht verplaatst naar Vastgehouden door 
wachtrij. 



Proefafdruk maken van kopieeropdracht en vasthouden 

 
 

  
 

Plaats originelen in de AOD. 

1. Selecteer Kopiëren... 

2. Selecteer het tabblad Basis. 

3. Voer het aantal opdrachtsets in. 

4. Selecteer 1 proefafdruk en vasthouden. 

5. Selecteer Kopiëren. 

 



Als C of als Z vouwen (alleen MFF) 

Opmerking 
Plaats zo nodig papier van het formaat A4, KKE in een 
papierlade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerking 
Deze toepassing is ook beschikbaar voor afdrukken (via de 
printerdriver). 
  

 
 
 
 

Plaats het origineel KKE in de AOD 
 

1. Selecteer Kopiëren… 

2. Selecteer het tabblad Basis. 

3. Selecteer in het menu Geplaatst papier KKE 
8,5 x 11 inch . 

4. Selecteer 1-zijdig naar 1-zijdig. 

5. Selecteer Als C vouwen of Als Z vouwen. 

6. Selecteer Kopiëren. 



Kopieeropdracht instellen (XTB) 

 

 
 

1. Selecteer Kopiëren… 

2. Selecteer het tabblad Basis. 

3. Voer het aantal opdrachtsets in. 

4. Selecteer in het menu Geplaatst papier de 
optie Briefpapier of A4. 

5. Selecteer in het menu Nieten/afwerking de 
optie Extern en ga met de muiscursor over 
de pictogrammen om het gewenste profiel 
te selecteren. 

6. Selecteer Kopiëren. 



Opgeslagen opdracht instellen (XTB) 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

1. Selecteer Afdrukken uit bestand… 

2. Klik in het tabblad Bestanden op Bladeren om 
het gewenste bestand te selecteren. 

3. Selecteer in het menu Zoeken in de optie 
Opgeslagen opdrachten. 

4. Selecteer in de lijst het gewenste bestand. 

5. Selecteer OK. 

1. Selecteer het tabblad Basis. 

2. Voer het aantal opdrachtsets in. 

3. Selecteer in het menu Geplaatst papier de 
optie Briefpapier of A4. 

4. Selecteer in het menu Nieten/afwerking de 
optie Extern en ga met de muiscursor over 
de pictogrammen om het gewenste profiel 
te selecteren. 

5. Selecteer Afdrukken. 



 

 



     Problemen oplossen 

 

 
Problemen oplossen 
 
 
Papierkrul corrigeren als uw systeem beschikt over een SEM (velverbeteringsmodule) 
Vereiste papier niet geplaatst 
Optimalisatie van opdrachtherstel voor opdrachten met opeenvolgend papier 
 
 



 

 



Omgaan met papierkrul (alleen SEM, velverbeteringsmodule) 

Een goed afgestelde antikrulwals voorkomt 
papierkrul en papierstoringen 
 
De antikrulwals afstellen 
 

• Zorg er altijd voor dat de knop voor de antikrulwals in het 
afdrukmechanisme is ingesteld op MIN. 

• Bekijk of de papierkrul in de gestapelde afdrukken omhoog 
of omlaag gaat. 

• Gebruik de modus Handmatig alleen als u het gewenste 
resultaat niet bereikt met de modus Automatisch. 

 

 
Krul omhoog 

 
Krul omlaag 

 

 
 
 
 

Modus Auto-ontkrullen
 
1. Selecteer Printer [Ontkruller aanpassen]. 

 
2. Selecteer het keuzerondje Auto-ontkrullen, selecteer [OK] 

en doe een test 
 

3. Als er verdere correctie nodig is, verplaatst u de schuifbalk 
• van -1 naar -3 om de krul omlaag te verwijderen 
• van 0 naar +3 om de krul omhoog te verwijderen 

 
4. Selecteer [OK]. 
 
 
Modus Handmatig ontkrullen
 
1. Selecteer Printer [Ontkruller aanpassen]. 

2. Selecteer het keuzerondje Handmatig ontkrullen.
 

3. Schuif de schuifregelaar
• van -1 naar -5 om de krul omlaag te verwijderen 
• van 0 naar +5 om de krul omhoog te verwijderen 
 

4. Selecteer [OK]. 
 



Vereiste papier niet geplaatst 

Tips voor het voorkomen van het bericht „Vereiste 
papier niet geplaatst” 
 
De beste manier om te voorkomen dat u het bericht „Vereiste 
papier niet geplaatst” ontvangt, is om het papier in de lade te 
plaatsen en de lade te programmeren voordat u de opdracht 
programmeert of verzendt. Als u voor uw opdracht bijvoorbeeld 
blauw papier nodig hebt, moet u het blauwe papier in de 
papierlade plaatsen en daarna de lade voor blauw papier 
programmeren. Daarna kan de opdracht worden 
geprogrammeerd voor het gebruik van blauw papier. 
 
 

 

• Stel dat u blauw papier in een lade hebt geplaatst, maar bent 
vergeten de lade voor blauw papier te programmeren 
(bijvoorbeeld omdat wit de geprogrammeerde kleur is), dan 
kan de opdracht waarvoor het blauwe papier vereist is niet 
worden uitgevoerd. Selecteer indien mogelijk bij het 
programmeren van het papier de optie Geplaatst papier. Hier 
worden de papiersoorten vermeld die momenteel in de 
papierladen zijn geplaatst. Het gebruik van Geplaatst papier 
is met name handig wanneer u twee of meer papiervarianten 
in een opdracht nodig hebt. 

 
• Wanneer opdrachten voorbladen en/of foutpagina's 

bevatten, moet u ervoor zorgen dat het juiste papier in de 
papierladen is geplaatst. 

 
• Controleer de papierprogrammering voor opgeslagen 

opdrachten voordat u de opdracht verzendt en zorg dat al het 
papier correct is geplaatst en geprogrammeerd. 

 
• Controleer de papierprogrammering van Speciale pagina's 

voor omslagen, invoegingen en uitzonderingspagina's. 
 

• Zorg bij het plaatsen van nieuw papier dat u de soort, het 
gewicht, de kleur en andere kenmerken van het papier juist 
programmeert. 

 
• Zorg dat u het papier in de juiste richting voor de afwerking 

plaatst, hetzij LKE (lange kant eerst) hetzij KKE (korte kant 
eerst). Bij bepaalde afwerkeenheden moet papier met de 
korte kant eerst worden geplaatst om afdrukken te vouwen of 
er katernen van te maken. 



Optimalisering van opdrachtherstel voor opdrachten die bestaan uit 
papier met oplopende nummering 

Als er een systeemstoring optreedt en de vellen dynamisch 
moeten worden verwijderd, wordt het systeem afgesloten 
nadat de velverwijdering is voltooid. Als het systeem door een 
storing automatisch wordt uitgeschakeld, wordt het systeem na 
het oplossen van de storing gestart, de inhoud van de 
papierbanen leeggemaakt, waarna het systeem weer wordt 
uitgeschakeld. Na beide soorten omstandigheden verschijnt er 
een statusbericht voor de operator met de instructie om de 
opdracht te herstellen. Zorg ervoor dat u de modus 
Opeenvolgend papier uitschakelt als u klaar bent met het 
volledig automatisch herstellen van de opdracht. 

Zo schakelt u de modus Opeenvolgend papier in: 
 
1. Selecteer vanuit de gebruikersinterface van FreeFlow Print 

Server [Printer: Papieroptimalisatie]. Het venster met alle 
selecties verschijnt. Opeenvolgend papier bevindt zich 
boven het gedeelte Optimalisatie-instellingen voor 
papier. 
 

2. Selecteer [Modus Opeenvolgend papier] en daarna [OK]. 
U werkt nu in de modus Opeenvolgend papier. Uw 
opdracht wordt nu volgens de programmering afgedrukt 
en er wordt u alleen gevraagd om hulp bij het herstellen 
van de opdracht na een systeemstoring. 
 

3. Wanneer u klaar bent met het uitvoeren van opdrachten 
met opeenvolgend papier, moet u ervoor zorgen dat u de 
modus Opeenvolgend papier afsluit. U doet dit door 
[Printer: Papieroptimalisatie] te selecteren en de optie 
[Modus Opeenvolgend papier]  in het venster met de 
selecties uit te schakelen. 
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