MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN

Gebruikershandleiding voor de
wisfunctie

zz Wij danken u voor de aanschaf van uw TOSHIBA multifunctionele digitale systeem.
zz Deze handleiding beschrijft het gebruik van de wisfunctie met de
e-STUDIO3508LP/4508LP/ 5008LP.
zz Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat het apparaat gebruikt wordt. Bewaar de
handleiding in de buurt van het apparaat en gebruik ze om de omgeving perfect af te stemmen
op de functies van het apparaat.
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Voorzorgsmaatregelen voor gebruik
Beperkingen en voorzorgsmaatregelen
Voor de uitwisbare blauwe toner gelden de volgende speciale kenmerken, beperkingen en
voorzorgsmaatregelen.

 Beperkingen
zz Uitwisbare blauwe toner kan alleen worden gebruikt met normaal papier en gerecycled
papier.
Andere soorten papier kunnen niet worden gebruikt voor het afdrukken met de uitwisbare blauwe
toner.
zz Geniet, gevouwen of geperforeerd papier kan niet worden hergebruikt.
Deze functies worden niet ondersteund bij het afdrukken met uitwisbare blauwe toner.

 Voorzorgsmaatregelen
zz Ook na het wissen van de tonerkleur kunnen gedrukte afbeeldingen nog zichtbaar zijn op het
papier.
zz Na het wissen van de tonerkleur zijn de kenmerken van het papier gewijzigd (zie pagina 11).
Hergebruikt papier is van inferieure kwaliteit vergeleken met ongebruikt papier.
zz De gewiste inhoud kan op hergebruikt papier verschijnen als de temperatuur ervan lager is dan
normaal voor het gebruik van dit apparaat (zie de "Specificatieshandleiding").
* Probeer opnieuw te wissen als dit optreedt.
zz Gebruik geen uitwisbare blauwe toner voor kopiëren of afdrukken van belangrijke documenten
zoals adressen en certificaten.

Bedrijfsvoorschriften
Bij het hanteren van hergebruikt papier moet u de volgende bedrijfsvoorschriften in acht nemen.

 Papier met gewiste tonerkleur moet in de lade voor hergebruikt papier
worden geplaatst.

Na het wissen van de tonerkleur zijn gedrukte afbeeldingen mogelijk nog zichtbaar op het papier. Om
veiligheidsredenen moet het gebruik van papier met gewiste tonerkleur worden beperkt.
zz Een lade voor het laden van de hergebruikt papier is vereist.
Stel een van de lades in e-STUDIO3508LP/4508LP/5008LP in als een lade voor hergebruikt
papier.
zz Het papier in de lade voor hergebruikt papier mag alleen worden gebruikt voor het
afdrukken met uitwisbare blauwe toner.
Papier dat in andere lades (voor ongebruikt papier) is geplaatst, kan worden afgedrukt met
uitwisbare blauwe en zwarte toners.
zz Ongebruikt papier mag niet in de lade voor hergebruikt papier worden geplaatst.
Dit is nodig omdat het aantal keer dat het papier is gebruikt anders niet goed kan worden geteld.

Belangrijk

De lade voor hergebruikt papier kan niet worden gebruikt voor het afdrukken met zwarte toner.
Bijvoorbeeld, bij hergebruik van LT/A4-papier moet het papierformaat van de lades voor hergebruikt en
ongebruikt papier (afdrukken met de zwarte toner is mogelijk) ingesteld zijn op A4/LT. Bij hergebruik van
A4/LT- en A3-papier, worden twee sets van lades (vier in totaal) als volgt gebruikt: het papierformaat
van de lades voor hergebruikt en ongebruikt papier (afdrukken met de zwarte toner is mogelijk) moet
ingesteld zijn op LT/A4 en A3.
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Niet-herbruikbaar papier
zz De wisfunctie van de e-STUDIO3508LP/4508LP/5008LP wist de uitwisbare blauwe toner van papier
dat is afgedrukt met dit apparaat. Zwarte toner afgedrukt met dit apparaat en andere MFP's kan niet
worden gewist. Het gebruik van dit soort papier kan storingen veroorzaken.
Papier in de volgende condities kan niet in dit apparaat gebruikt worden, zelfs als het is afgedrukt door
e-STUDIO3508LP/4508LP/5008LP met uitwisbare blauwe toner.

 Ongelijk papier

		 Gevouwen papier

Omgekruld papier

 Gevouwen en geopend papier
		

In twee gevouwen

		
		 Nat papier

■ Beschadigd papier

In drie gevouwen		

 Papier met vlekken

Gekreukeld papier

Geperforeerd papier

Gescheurd papier

■ Papier met bijlagen
Vuil papier of 		  
papier met vlekken		   Papier met ruitertjes of tape

 Papier met bijlagen
		

		

		
Papier met nietjes
Papier met paperclips

Papier dat aan elkaar kleeft,
zelfs nadat nietjes verwijderd zijn

 Ander papier

		Een papierformaat dat

niet wordt ondersteund 		
		 door dit apparaat
Gekleurd papier
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Papier waarop met
iets anders is geschreven
dan FriXion pennen

Tonerkleur wissen met
e-STUDIO3508LP/4508LP/5008LP

De papierformaten die kunnen worden gewist zijn:
zz A3, A4, LD, LT, LG, B4, FOLIO, COMP, 13"LG, 8K
De tonerkleur van het papier dat in de onderstaande papierbronnen is geplaatst kan worden gewist.
zz Papier dat in de lade voor hergebruikt papier is geplaatst.
zz Papier dat in de handinvoerlade is geplaatst.

Wanneer de lade voor hergebruikt papier niet opgegeven is, raadpleeg dan de volgende handleiding
voor de juiste instellingen.
zz Papier voorbereidinghandleiding: Hoofdstuk 1: "Papierinstellingen" - "Instelling papiersoort"
* Als het wissen van A4- of LT-papier wordt uitgevoerd met de e-STUDIO3508LP/4508LP/5008LP,
stel dan het papierformaat van de lade voor hergebruikt papier dan in op "A4" of "LT" zonder
"-R".

Tonerkleur op papier wissen
 De tonerkleur wissen op papier dat in de lade voor hergebruikt papier is
geplaatst
De tonerkleur van al het papier dat in de lade voor hergebruikt papier is geplaatst wordt in één
bewerking gewist. Zo is het wissen van de tonerkleur op maximaal 400 papiervellen in één keer
mogelijk.

Plaats het te wissen papier in de lade voor hergebruikt papier.

Plaats het papier in de lade voor hergebruikt papier waarvan het te wissen papierformaat is
ingesteld.

Druk op [Gebr.functies -Gebruiker- (User Functions-User-)] op het
beginscherm.
Druk op [Wissen (Erase)].

Wanneer het invoerscherm van de afdelingscode verschijnt, voer dan de geregistreerde
afdelingscode in en druk op [OK].
Wanneer het scherm voor gebruikersverificatie verschijnt, voer dan de gebruikersnaam en het
wachtwoord in en druk op [OK].

Selecteer de lade waar het te wissen
hergebruikte papier is geplaatst.

Het papierformaat van de lade wordt weergegeven.
zz Om te stoppen met de bewerking, druk op
[Terug (Return)].

Druk op de [Start]-toets.

Het wissen begint.
Wanneer al het papier in de lade voor hergebruikt papier
is gewist, wordt de modus voor normale afdrukken
hersteld.
zz Om de bewerking te onderbreken, druk op [Stop].
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Tonerkleur wissen met de
e-STUDIO3508LP/4508LP/5008LP

 De tonerkleur wissen op papier dat in de handinvoerlade is geplaatst
Het wissen van de tonerkleur op maximaal 40 papiervellen (stapelhoogte: 5,5 mm) in één keer
mogelijk.

Druk op [Gebr.functies -Gebruiker- (User Functions-User-)] op het
beginscherm.
Druk op [Wissen (Erase)].

Wanneer het scherm verificatie logincode verschijnt, voer dan de logincode in en druk op [OK].
Wanneer het scherm voor gebruikersverificatie verschijnt, voer dan de gebruikersnaam en het
wachtwoord in en druk op [OK].

Selecteer de handinvoerlade.

Als het papierformaat niet is ingesteld, dan verschijnt een bericht met verzoek om het papier op
de handinvoerlade te plaatsen.
zz Om te stoppen met de bewerking, druk op [Sluiten (Close)].

Plaats het te wissen papier in de handinvoerlade en verplaats de
papierklemhendel naar het systeem.

Het keuzescherm voor papierformaat wordt weergegeven.

Selecteer het papierformaat en druk op
[OK].

Druk op de [Start]-toets.

Het wissen begint.
Wanneer al het papier in de handinvoerlade is gewist, wordt de modus voor normale afdrukken
hersteld.
zz Om de bewerking te onderbreken, druk op [Stop].

Informatie
Bij het wissen van de tonerkleur op papier dat in de lade voor hergebruikt papier is
geplaatst
zz De lade voor het wissen kan alleen onder de lades voor hergebruikt papier worden geselecteerd.
Alle andere lades kunnen niet worden geselecteerd.
zz Afhankelijk van de conditie van het papier, verminder het aantal de vellen papier in de lade voor
hergebruikt papier. Dit vermindert het risico op problemen, zoals papierstoringen.
Bij het wissen van de tonerkleur op papier dat in de handinvoerlade is geplaatst
zz Als het selectiescherm voor papierformaat niet verschijnt, probeer dan het papier juist te
plaatsen.
Het apparaat schakelt over van de modus 'wissen' naar het beginscherm nadat een
bepaalde tijd is verstreken, wanneer:
zz Het wissen niet wordt gestart
zz Het wissen van al het papier in de lade is voltooid
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Tonerkleur wissen met de
e-STUDIO3508LP/4508LP/5008LP
Belangrijk
zz Geniet papier kan dit apparaat beschadigen. Controleer of er geen geniete vellen zijn
alvorens het papier te plaatsen.
zz Waaier de randen van de stapel papier goed los voordat u het in een lade plaatst, zoniet worden
de bladen mogelijk niet goed gescheiden voor de toevoer.
* Let op dat u zich hierbij niet in uw vingers snijdt.
zz Het duurt ca. 40 seconden voordat wordt overgeschakeld van de normale afdrukmodus naar de
modus wissen.
zz Wissen en afdrukken kan niet op hetzelfde moment worden uitgevoerd door de
e-STUDIO3508LP/4508LP/5008LP.
zz Voor wissen wordt op beide zijden van het papier tegelijk uitgevoerd. Het wissen van slechts
één zijde van het papier is onmogelijk.
zz In zeldzame gevallen kan er tonerkleur achterblijven, met name bij dubbelzijdige afdrukken als
er sprake is van een afbeelding met een hoge printverhouding aan de rand van het papier. Als
dit gebeurt, probeer dan opnieuw te wissen. In dergelijke gevallen moet u het papier met de
afdrukzijde omhoog plaatsen in de lade voor hergebruikt papier. Papier in de handinvoerlade moet
daarentegen met de afdrukzijde omlaag worden geplaatst.
zz Het aantal papiervellen waarvan de tonerkleur is gewist met e-STUDIO3508LP/4508LP/5008LP
kan worden bevestigd met behulp van TopAccess.
zz Het quotumbeheer van het aantal vellen waarvan de tonerkleur is gewist met
e-STUDIO3508LP/4508LP/5008LP is niet mogelijk.

 Snelheid en wachttijd voor wissen met e-STUDIO3508LP/4508LP/5008LP
zz Wissnelheid:
Gemeenschappelijk voor e-STUDIO3508LP/4508LP/5008LP
Lade/Handinvoerlade A4/LT: 17,5 vel/min., A3/LD: 8,5 vel/min.
zz Wachttijd:
Van normaal afdrukken tot wissen: Ca. 40 sec.
Van wissen tot afdrukken met de zwarte toner: Geen wachttijd
Van wissen tot afdrukken met de uitwisbare blauwe toner: 280 sec. of minder

 Papier verwijderen
zz Voordat u begint te wissen, moet u het papier op de opvanglade verwijderen.
zz Nadat de tonerkleur is gewist, verwijder het papier zo spoedig mogelijk van de opvanglade.

Doeltreffend wissen met e-STUDIO3508LP/4508LP/5008LP

zz Een opvangbak voorzien is een handige manier om de papiervellen op te vangen die worden
afgedrukt met de uitwisbare blauwe toner. Een lege doos voor kopieerpapier kan worden gebruikt
als opvangbak.
zz Plaats niet teveel gewiste papiervellen in de lade of op de handinvoerlade. De bovenste limiet voor
papier stapelhoogte mag niet overschreden worden.
zz Het wissen met e-STUDIO3508LP/4508LP/5008LP moet op een moment plaatsvinden dat er geen
andere bewerkingen worden uitgevoerd, zoals afdrukken of kopiëren.

― 7 ―

Tonerkleur wissen met de
e-STUDIO3508LP/4508LP/5008LP

Beperkingen
zz Nadat de status is overgeschakeld naar de functie wissen, kunnen geen andere bewerkingen
("Tonerkleur op papier wissen" op pagina's 5 tot 6) worden uitgevoerd. Overige functies
waarvoor bediening vanaf het paneel of functies die naast afdrukken worden uitgevoerd, zijn niet
beschikbaar.
Het apparaat schakelt niet over naar het menu Wissen wanneer:
zz Afdruktaken worden uitgevoerd
* Dit betekent wanneer een afdruktaak wordt onderbroken wegens:
 papier op
 papierstoring
zz Als de envelophendels in de automatische dubbelzijdige afdrukeenheid (ADU) omlaag zijn
zz Als de zwarte toner op is
zz Als er een fout is opgetreden omdat een niet-aanbevolen zwarte toner is gebruikt
Wissen wordt niet gestart wanneer:
zz De ingestelde breedte van het papier voor de handinvoerlade niet overeenkomt met de
gedetecteerde geleiders of wanneer wordt geprobeerd te wissen met de handinvoerlade als
opgegeven papierbron
zz De opgegeven uitvoerlade vol is
IWistaken worden afgebroken en de modus Wissen wordt hervat wanneer:
zz Op de [Stop]-knop op het bedieningspaneel wordt gedrukt tijdens het wissen van beelden
zz De opgegeven uitvoerlade als 'vol' wordt gedetecteerd
zz Een klep wordt geopend tijdens het wissen van beelden, ook tijdens de opwarmfase
zz Papierstoringen optreden, de tonerafvalbak vol is of de zwarte tonercartridge op is
zz Een taak is afgebroken door een fout zoals een papierstoring en dit is verholpen
zz De envelophendels in de ADU (automatische dubbelzijdige afdrukeenheid) omlaag zijn
zz Een serviceoproep heeft plaatsgevonden

Informatie
zz Door te drukken op de [Start]-knop nadat een fout is verholpen, wordt het wissen gestart.
zz Door te drukken op [Terug (Return)] verschijnt een pop-upscherm met verzoek tot verwijderen
van het resterende papier in de lade of in de handinvoerlade. Druk op [OK] in het popupscherm.
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Tonerkleur wissen met de
e-STUDIO3508LP/4508LP/5008LP

Registratie van het pictogram [Wissen (Erase)] op
het beginscherm
Registreer het pictogram [Wissen (Erase)] op het beginscherm om te kunnen wissen met de
e-STUDIO3508LP/4508LP/5008LP.

Druk op

op het beginscherm.

zz Wanneer het invoerscherm voor het wachtwoord wordt weergegeven, voer dan een
wachtwoord in van een gebruiker met bewerkingsmogelijkheden van het beginscherm.

Druk op [Toets inhoud (Button contents)].
Selecteer de knop waar het pictogram [Wissen (Erase)] moet worden
toegevoegd aan het beginscherm.

Verander van pagina als er geen niet-toegewezen knoppen zijn.

Druk op [Registreer vanaf functielijst (Register From Function List)].
Druk op [Wissen (Erase)].
Druk op [OK].

Het pictogram [Wissen (Erase)] is geregistreerd op het beginscherm.
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Hergebruik van papier
Papier afgedrukt met uitwisbare blauwe toner
zz Vermijd het volgende om verkleuring van de kopie of afdruk te voorkomen.
 Lange periodes van opslag
 Blootstelling aan hoge temperaturen, zoals in een auto
 Blootstelling aan direct zonlicht
 Te hard wrijven op afdrukzijde met doorhalingen en dergelijke

Effectief hergebruik van papier
Papier afgedrukt met de uitwisbare blauwe toner kan effectief worden hergebruikt in de volgende
situaties.
zz Het juiste papierformaat wordt gebruikt voor het wissen
Gebruik het juiste papierformaat voor het wissen van papier bestemd voor hergebruik. (zie pagina
13.)
zz Gebruik beide zijden van het papier gelijkmatig
Druk gelijkmatig af op beide zijden van het papier.
zz Het papier niet perforeren of nieten
Gebruik paperclips in plaats van perforeren of nieten. Verwijder de paperclips voor hergebruik.
zz Plooi het papier niet
Gebruik ongevouwen of kreukvrij papier. De herbruikbaarheid neemt af wanneer de uiteinden van
het papier gevouwen zijn.
zz FriXion pennen werden gebruikt voor het schrijven van een memo op al het papier bestemd
voor hergebruik
FriXion-pennen zijn wisbare pennen, vervaardigd door de Pilot Corporation.
* Tekst geschreven met normale gebruiksvoorwerpen zoals balpennen en potloden kan niet
worden gewist.
* Wis geen papier waarop met andere gebruiksvoorwerpen (zoals balpennen en potloden) dan
FriXion pennen is geschreven. Hierdoor kan een storing in het apparaat ontstaan.
zz Kleef geen stukjes plakband of nota's aan het papier
Papier waaraan een stukje plakband of nota kleeft kan niet worden hergebruikt. Zelfs nadat het is
verwijderd, vermindert de herbruikbaarheid van dit papier door de aanwezigheid van lijm.
zz Zorg dat het papier niet nat of vuil wordt
Nat of vuil papier kan niet worden hergebruikt.
zz Gevouwen papier moet omlaag gericht worden geplaatst.
Plaats het papier naar beneden gericht in de lade of in de handinvoerlade. (Zie de "Papier
voorbereidinghandleiding".)
zz Waaier hergebruikt papier zorgvuldig uit en klop het aan alvorens het in de lade te plaatsen.
(Zie de "Verkorte installatiehandleiding".)
Plaats hergebruikt papier in de lade in stapeltjes van ongeveer 50 vellen.
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Hergebruik van papier

Eigenschappen hergebruikt papier
De eigenschappen van hergebruikt papier veranderen afhankelijk van de frequentie van gebruik en het
aantal keren dat het is gewist. Het papier:
zz Wordt dikker
zz Krult makkelijk
zz Is gevoelig voor statische elektriciteit
zz Is makkelijker te kreuken, scheuren, vouwen of bevlekken

Omgaan met papier met gewiste tonerkleur
zz Na het wissen mogen papiervellen met gewiste tonerkleur niet onmiddellijk worden hergebruikt,
maar moet u ze ongeveer twee uur op een horizontaal oppervlak laten rusten. Zo worden ze
stabieler voor gebruik met de e-STUDIO3508LP/4508LP/5008LP.
* De vrije ruimte in de lade voor hergebruikt papier kan worden gebruikt als tijdelijke opslag.
zz Als het papier met gewiste tonerkleur niet in de lade voor hergebruikt papier opgeslagen is, bewaar
het dan op een stofvrije horizontale plaats met lage luchtvochtigheid.
zz Gebruik geen papier met tonerkleur gewist door andere apparaten dan
e-STUDIO3508LP/4508LP/5008LP.
zz Papier met gewiste tonerkleur moet in de papierlade voor hergebruik worden geplaatst.
zz De gewiste inhoud kan op hergebruikt papier verschijnen als de temperatuur ervan lager is dan
normaal voor het gebruik van dit apparaat (zie de "Specificatieshandleiding").
* Probeer opnieuw te wissen als dit optreedt.

Voorzorgsmaatregelen bij het omgaan met
hergebruikt papier
Ook na het wissen van de tonerkleur kunnen gedrukte afbeeldingen nog zichtbaar zijn op het papier.
Wees voorzichtig bij het verwijderen van hergebruikt papier.
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Gebruik van de finishers
Voorzorgsmaatregelen bij gebruik van de finishers
 Opvanglades
zz Bij gebruik van hergebruikt papier, trek de secundaire lade uit.
Zo voorkomt u dat het papier op de grond valt.
* Het hergebruikte papier kan uit de opvanglade vallen als
gevolg van statische elektriciteit of krulvorming.

Bijv.: Binnenste finisher

 Offset modus (verschuiving uitvoer)
zz Als [Sorteren (Sort)] of [Groep (Group)] is geselecteerd in [Afwerking (Finishing)], dan wordt het
papier automatisch uitgevoerd in offset modus (verschuiving uitvoer) door de uitgangspositie voor
elke opgeslagen set te verschuiven. Wanneer een poging wordt ondernomen om het hergebruikte
papier uit te voeren in offset modus (verschuiving uitvoer), dan wordt dit soms niet naar behoren
uitgevoerd als gevolg van statische elektriciteit of omgekruld papier.

 Laat geen stapels hergebruikt papier achter op een opvangblad
zz De hergebruikte papiervellen worden bij het uitwerpen meestal niet goed uitgelijnd. Verwijder
hergebruikt papier sneller uit de lade dan voor ongebruikt papier. Zo voorkomt u dat het papier op
de grond valt.
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Wisfunctie: Belangrijkste
specificaties
Beschikbaar papierformaten
voor het wissen

A3, A4, LD, LT, LG, B4, FOLIO, COMP, 13"LG, 8K

Wissnelheid
Gemeenschappelijk voor
e-STUDIO3508LP/
4508LP/5008LP

Lade/Handinvoerlade
A4/LT: 17,5 vel/min.
A3/LD: 8,5 vel/min.

Referentie voor het aantal
keren herbruikbaar (aantal keer
wissen)

Ca. 4 keer (Wissen: 3 keer)
* Het aantal keren verschilt naargelang de toestand van het
papier (zoals het formaat en de conditie) of de werkomgeving.

Wachttijd

Van normaal afdrukken tot wissen: Ca. 40 sec.
Van wissen tot afdrukken met de zwarte toner: Geen wachttijd
Van wissen tot afdrukken met de uitwisbare blauwe toner:
280 sec. of minder
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