Инструкция за работа с презареден
консуматив за Xerox Phaser 3010, Xerox
WorkCenter 3045

Следвайки политиката за все по-енергоспестяващи
технологии Xerox въвежда с машините си Xerox Phaser 3010 и Xerox WorkCenter
3045 нов тонер с наименование EA-ECO. Иновативната му технология позволява
фиксиране за листа при доста по-ниска температура (с около 20 градуса) спрямо
стандартните тонери. По този начин се постига значително по-ниска консумация на
енергия.
Повече детайлна информация можете да намерите тук:
https://www.fujixerox.com/eng/company/technology/ea_eco/
За съжаление обаче този тонер засега се предлага само в
оригинален вариант – тоест само в стандартните
оригинални шпули за модела.
Презареждането на модела на този етап е възможно при следната допълнителна
настройка - повишаване на работната температура на изпичащата секция.
Как става това при различните машини:
Xerox 3010
Повишаване на работната температура на изпичащата
секция.
To a d j u s t t h e Fu s e r :
1. Identify the paper type loaded in the paper tray.
2. Make sure that the corresponding Paper Type is selected in the print driver
Printing Preferences.
3. On your computer, click Start > All Programs > Xerox Office Printing > Phaser
3010/3040 > Printer Setting Utility.
4. Click the Printer Maintenance tab, then select Adjust Fuser from the list.
5. Click the arrow for the drop-down list to the right of the paper type to adjust.
6. Select the offset value to adjust the Fuser for the selected paper type.
• Select a more positive value to increase the Fuser temperature. (За
работа с презаредени шпули препоръчваме стойност +3)
• Select a more negative value to decrease the Fuser temperature.

7. Click Apply New Settings to change the setting.
8. Continue printing.
В някои случаи се налагат и допълнителни настройки:
1. Start > All Programs > Xerox Office Printing > Phaser 3010/3040 > Printer Setting
Utility > Printer Maintenance tab > Tray settings > Изберете Lightweight
Cardstock.
2. Start > Control Panel > Printers and Faxes за Win XP (Devices and Printers за Win
7) – Заставате върху иконата на Xerox 3010, десен бутон > Properties >
Printing Preferences > Paper/Output Tab > Paper Type > Изберете Lightweight
Cardstock > Apply > Close.
Тези допълнителн настройки може да доведат до понижаване на скоростта на
машината.
Xerox WC 3045
От бутоните на машината се влиза в меню Admin menu > Maintenance - > Adjust Fusing Unit. Избира се повисока положителна стойност за да се повиши
температурата на печката.

В някои случаи се налагат и допълнителни настройки:
1. Start > All Programs > Xerox Office Printing > WC 3045 > Printer Setting Utility >
Printer Maintenance tab > Tray settings > Изберете Lightweight Cardstock.
2. Start > Control Panel > Printers and Faxes за Win XP (Devices and Printers за Win
7) – Заставате върху иконата на Xerox 3045, десен бутон > Properties >
Printing Preferences > Paper/Output Tab > Paper Type > Изберете Lightweight
Cardstock > Apply > Close.
Тези допълнителн настройки може да доведат до понижаване на скоростта на
машината.
Ако след настройката машината ви прави лек фон по копието и/или се забелязва
леко пренасяне, то вероятно в изпичащата секция има полепнал тонер който трябва
да се почисти.
Това може да стане като се пусне по 2-3 пъти последователно „Toner refresh“ и
„Clean Developer“.
Ако след тези интервенции машината ви продължава да прави проблем, моля не се
колебайте да се свържете с нас.

