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1 1 Introdução 

Este documento fornece informações sobre o funcionamento do Empilhador de Produção 
Xerox (XPS). 

O XPS é uma interface no sistema Xerox Nuvera. Ele viabilizará o acabamento em linha que 
recebe as folhas da impressora principal e envia essas folhas a um empilhador ou outro 
dispositivo de acabamento. 

As informações contidas neste documento baseiam-se na maioria das informações atuais 
disponíveis no momento da edição. 
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Informações sobre segurança 
Este documento deve ser usado exclusivamente por pessoal qualificado. 

Pictogramas de aviso 
Observe e siga a descrição dos seguintes pictogramas. 
 

Aviso: Quente 
 
 
 

Esta etiqueta está localizada próxima ao motor da bandeja superior (dentro da máquina). Ela 
avisa sobre o alto risco de queimadura se você tocar no motor. 

Aviso: Perigo de peças em movimento. Mantenha os dedos e outras partes do corpo afastados. 

 

 

Esta etiqueta está localizada na porta de esvaziamento dianteira. Ela avisa que as portas dos 
obturadores de esvaziamento se movem durante a ejeção da pilha.  
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Local dos pictogramas de aviso 

 

1. Interruptor de serviço 

Peças que se movem durante o 
descarregamento da pilha 
O XPS esvazia automaticamente as pilhas de papel quando o empilhador atinge um estado 
completo ou a condição especificada pelo operador. Mantenha limpa a área em frente ao 
empilhador para permitir a operação de esvaziamento. Não coloque as mãos ou objetos sobre 
ou próximo às portas do obturador quando o empilhador estiver em operação. Observe as 
posições fechada e aberta na ilustração abaixo para assegurar que haja espaço suficiente. 

Uma luz de atenção é fornecida na parte superior traseira do empilhador. A luz pisca enquanto 
a Bandeja do empilhador entra e sai da posição Pronta para esvaziar. A luz permanece acesa 
enquanto a Bandeja do empilhador está na posição de esvaziamento. 

Cuidado: Tenha cuidado ao se mover ao redor do empilhador. A pilha pode ser ejetada em 
uma altura baixa enquanto aguarda um operador remover a saída. 



Introdução 

1-4 Empilhador de Produção Xerox 
 Manual do Operador 

Métodos para parar o movimento do Empilhador 

Ejetar 
• Pressione o botão Esvaziar empilhador localizado na Tela do empilhador para parar a 

operação de ejeção. Para reiniciar, pressione o botão novamente. 
• Quando a Bandeja do empilhador está ejetando e o Amortecedor de obstrução dianteiro 

(mostrado abaixo) entra em contato com uma obstrução localizada na frente do módulo 
ejetor, a operação de ejeção para imediatamente. Para reiniciar, siga as instruções no 
Console de Controle da Xerox Nuvera. 

Retrair 
Quando a Bandeja do empilhador está retraindo e o Amortecedor de obstrução traseiro 
(localizado na parte traseira da Bandeja do empilhador) entra em contato com uma obstrução 
localizada atrás da Bandeja do empilhador, a operação de retração para imediatamente. Para 
reiniciar, siga as instruções no Console de Controle da Xerox Nuvera. 
 

 
 

Pronto para esvaziar   Posição fechada 

Legenda: 
1. Luz de atenção 
2. Amortecedor de obstrução dianteiro 
3. Botão Esvaziar empilhador 
4. Amortecedor de obstrução traseiro 

1 

2 

3 1 

3 

2 
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2 2 Descrição do processo 
de papel  

Vista esquemática do trajeto do papel 
 

 
Legenda: 
1. Entrada do dispositivo anterior 
2. Bandeja superior 
3. Trajeto do papel sem empilhamento (com ou sem rotação) 
4. Trajeto do papel para empilhamento (sem rotação) 
5. Pilha reta (sem deslocamento) 
6. Empilhamento deslocado 
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Vista do trajeto de rotação e desvio 
Entrada centralizada - Saída centralizada 

 
Sem rotação 

 
Com rotação 

Entrada centralizada - Saída da 
borda registrada 

 

 
Sem rotação 

 
Com rotação 
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3 Descrição da máquina 

Descrição geral 
 
 
 

 

Legenda: 

1. Bandeja superior 
2. Interface com o usuário 
3. Tampa superior 
4. Porta de eliminação de atolamento 
5. Portas do obturador 
6. Placa de acoplamento para o dispositivo posterior 
7. Cabo de alimentação O cabo de alimentação é usado para desconectar o dispositivo. Não há um 

interruptor principal. 

7 
6 

5 

4 

3 

2 

1 
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Especificações técnicas 
Capacidade de papel: máximo de 11,6 pol. (295 mm) 

Altura de entrada e saída: 33,8 pol. (860 mm) ajustável: +2,4 pol. (60 mm) e -0,6 pol. (15 mm) 

Intervalo de altura da Bandeja do empilhador: 8 pol. a 24 pol. (203 mm a 610 mm) 

Direção do processamento do papel: 

 

Intervalos de tamanhos de papel: 

 Bandeja superior + Manual  Pilha + Deslocamento Deslocamento + Pilha + Bandeja 
superior + Manual 

Dimensão 1 1 2 

Mínimo 5,5 pol. (139,7 mm) 7 pol. (178 mm) 8 pol. (203 mm) 

Máximo 19,33 pol. (491 mm) 19,33 pol. (491 mm) 12,6 pol. (320 mm) 

Para obter informações detalhadas sobre as configurações de material de impressão e empilhador 
opcional, consulte o CD de Ajuda do Guia do Usuário e Treinamento da Xerox Nuvera. 

Operação de esvaziamento 
O XPS pode esvaziar automaticamente uma pilha acabada do empilhador e apresentá-la ao 
operador em frente ao empilhador. Após ejetar a pilha acabada, o Compilador do empilhador 
pode continuar empilhando enquanto aguarda o operador coletar a saída. Isso é conhecido 
como “Descarregamento durante a operação”. 

Quando a Xerox Nuvera precisa ser esvaziada, a luz de atenção começa a piscar e as portas dos 
obturadores são abertas. Depois de aberta, a Bandeja do empilhador é removida na frente do 
empilhador. A Bandeja do empilhador sobe e abaixa a uma altura que pode ser ajustada no 
Console de Controle da Xerox Nuvera. A luz de atenção continua acesa continuamente, que 
significa que a pilha está pronta para ser coletada. 

Cuidado: Mantenha-se distante da Bandeja do empilhador enquanto ela está em movimento. 

1 

2 2 
1 
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Retração do Empilhador 

Depois que o empilhador tiver sido descarregado, pressione o botão Esvaziar empilhador para 
retrair o empilhador.  

Cuidado: Mantenha-se distante da Bandeja do empilhador enquanto ela está em movimento. 

Se a Bandeja do empilhador estiver cheia, a próxima pilha será coletada e ejetada, repetindo 
o processo. 

Nota 
É possível pressionar o botão Esvaziar empilhador a qualquer momento para ejetar a pilha 
(consulte Display Description).  

As configurações opcionais para a operação Esvaziar empilhador estão disponíveis no Console 
de Controle da Xerox Nuvera. Consulte o CD de Ajuda do Guia do Usuário e Treinamento da 
Xerox Nuvera para obter mais informações sobre como configurar os seguintes itens: 

• Ejeção automática ou manual 

• Limites do empilhador 

• Troca automática 

• Norma de esvaziamento 

• Esvaziar após 

• Altura de esvaziamento 
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4 4 Descrição da tela 

A ilustração a seguir mostra o painel de controle do XPS. 

 

 

 

 

 

Legenda: 

1. Indicador Pronto para esvaziar 
2. Indicador para Aguardar 
3. Botão Esvaziar empilhador 
4. Indicador Em uso 

Indicador Pronto para esvaziar 
Quando esse indicador está piscando, o dispositivo está em um estado onde as folhas impressas 
podem ser removidas do empilhador. 

Indicador para Aguardar 

Quando esse indicador está aceso, o empilhador está se movendo para a posição pronta. O 
indicador pisca quando a Bandeja do empilhador é pausada. 

Botão Esvaziar empilhador 

Ejetar 

Pressione o botão Esvaziar empilhador para ejetar a pilha da bandeja do empilhador. Se o 
empilhador estiver em uso e fizer parte de uma combinação de grupos de empilhadores, as 
páginas impressas começam o empilhamento em outro empilhador. Se o empilhador não 
estiver em uso, não há nenhum efeito sobre as operações de impressão. 

Se houver apenas um empilhador em um grupo de empilhadores, a impressão será pausada até 
que a pilha seja ejetada. A impressão será reiniciada quando o empilhador for 
esvaziado.Consulte o CD de Ajuda do Guia do Usuário e Treinamento da Xerox Nuvera para 
obter a configuração dos limites da Bandeja do Empilhador. 

1 2 3 4 
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Parar o movimento 

O botão Esvaziar empilhador também opera uma função de Pausa.Pressione o botão Esvaziar 
empilhador para parar todo o movimento durante o processo de ejeção ou retração.O indicador 
para Aguardar pisca enquanto a Bandeja do empilhador está em pausa. 

Reiniciar movimento 

Para reiniciar o movimento, pressione o botão Esvaziar empilhador novamente. 

Indicador Em uso 

Quando esse indicador estiver aceso, o empilhador está selecionado para receber a próxima 
folha impressa. 

Luz de atenção 

Quando a luz de Atenção brilha intensamente, você pode remover as folhas impressas. Isso fornece 
uma visualização de 360 graus indicando que o empilhador está pronto para ser esvaziado. 

Quando a luz de Atenção pisca, o elevador externo está em movimento (para cima/para baixo 
ou para dentro/para fora). Isso fornece uma visualização de 360 graus indicando que a Bandeja 
do empilhador está em movimento. 
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5 Detecção de atolamento 

A tela representa a bandeja superior e a área de trajeto do papel. Quando parte da 
representação está iluminada, há um problema nessa área. 

 

 

 

 

Quando a área da bandeja superior da tela estiver realçada, verifique a área da bandeja 
superior para eliminar o atolamento de papel. 

 

Bandeja 
superior 
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Quando a área do trajeto do papel da tela estiver realçada, abra a tampa superior e a porta 
dianteira para verificar as áreas 1 a 4 e eliminar o atolamento de papel. 

 

 

 

 

 

Quando a área da tela da janela da porta do Empilhador estiver realçada, abra a porta do 
Empilhador para verificar a área 6 e eliminar o atolamento de papel. 

 

 

 

 

 

Eliminação de atolamento e recuperação 
de trabalho 
No caso de um atolamento, o operador precisa remover toda folha atolada ou danificada no 
trajeto do papel. 

Nota 
Sempre execute uma eliminação de atolamento removendo primeiro as folhas nos dispositivos 
localizados à direita da linha de acabamento. Em seguida, limpe progressivamente o trajeto do 
papel movendo em direção à impressora. 

Áreas do 
trajeto do 
papel 1-4 

Área 6 do 
Empilhador 
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Local dos defletores 

 

 

Limpeza de folhas extraviadas 
Aviso: Não tente limpar as folhas extraviadas ao redor ou atrás da Bandeja do 

empilhador quando ela está em movimento! 

No caso de haver folhas extraviadas atrás da Bandeja do empilhador, execute o seguinte 
processo para limpar a área. 

1. Pause a impressora Xerox Nuvera no Console de Controle. 
2. Se a Bandeja do empilhador estiver fora e cheia, esvazie a pilha. 
3. Se a Bandeja do empilhador estiver elevada e o melhor acesso for necessário, pressione o 

botão Esvaziar empilhador para começar a abaixar a Bandeja do empilhador. 

1 

4 

6 

2 3 

1 

4 

6 

2 
3 
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4. Pressione o botão Esvaziar empilhador novamente quando ele atingir a posição abaixada 
para parar a retração.Se a Bandeja do empilhador já estiver na posição abaixada, continue 
na próxima etapa. 

5. Abra a tampa superior do empilhador. 
6. Deixe a tampa superior aberta e limpe todas as folhas que estiverem atrás ou ao redor da 

Bandeja do empilhador. 
7. Se necessário, você pode levantar a porta do obturador para facilitar o acesso. 
8. Depois de limpar todas as folhas extraviadas, feche a tampa superior.O empilhador é 

reiniciado e se move para a posição pronta. 
9. Libere o trabalho de impressão no Console de Controle. 
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6 6 Pesquisa de defeitos 

 

Problema  Causa Solução 

Não executa quando a 
tampa ou porta superior 
está fechada. 

Sem energia • Verificar se o cabo de alimentação está 
conectado à tomada da parede 

• Verificar se a impressora está pronta 
• Verificar se cabo de comunicação da 

impressora da linha do Produto Xerox Nuvera 
ao empilhador está conectado corretamente 

• Verificar a outra área se a representação não 
for iluminada 

• Verifique a posição do interruptor de serviço 
(consulte o local dos Pictogramas de aviso na 
Introdução)  

 

Registro incorreto Alta curvatura do papel • Ajustar o eliminador de curvatura da impressora 
• Virar o papel na bandeja da impressora 
 

 Obstrução mecânica • Verificar se há obstrução no trajeto do papel 
do empilhador 

• Assegurar-se de que todos os transportes e 
defletores estão instalados corretamente 

 

Atolamentos de papel Alta curvatura do papel • Ajustar o eliminador de curvatura da impressora 
• Virar o papel na(s) bandeja(s) da impressora 

• Trocar para papel de gramatura mais alta 
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