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Lees dit eerst1

Veiligheid

Zorg dat u de veiligheidsvereisten in de Veiligheidshandleiding hebt
gelezen en begrepen.

Conformiteitsverklaring (alleen EU)

Het product waarop deze handleiding betrekking heeft, voldoet aan de vereisten van
geldende richtlijnen. Raadpleeg de conformiteitsverklaring voor meer informatie. Neem
voor de beschikbaarheid van dit document contact op met de geautoriseerde dealer.

Over deze handleiding

Afstandsverklaring

Deze handleiding is zonder enige garantie gepubliceerd. Verbeteringen en wijzigingen in
de online handleidingen die noodzakelijk zijn als gevolg van typfouten, onzorgvuldigheden
in de huidige gegevens of verbeteringen in programma's en/of apparatuur, kunnen op elk
moment en zonder kennisgeving worden doorgevoerd. Dergelijke wijzigingen zullen echter
worden meegenomen in de nieuwe versie van de pdf-handleiding (indien beschikbaar).
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Symbolen

In deze handleiding worden de onderstaande symbolen gebruikt.

Geeft aan...Dit symbool...

WAARSCHUWING: Geeft een situatie aan die voor mensen gevaarlijk
is.

LET OP: Een handeling die u uitvoert kan een risico vormen voor de
apparatuur of de post.

OPMERKING: Een opmerking waarmee uitleg over verschillende
voorbeelden of specifieke gegevens wordt gegeven.

TIP: Advies waarmee u tijd kunt besparen bij het verwerken van uw
post.

SUPERVISOR: Geeft aan dat u het menu Supervisor moet gebruiken
om de procedure uit te voeren.

Talen

In de EU dient de gebruikershandleiding beschikbaar te zijn in de nationale ta(a)l(en) van
het land waaraan het systeem wordt geleverd. Neem daarom contact op met de
geautoriseerde dealer in uw land als de gebruikershandleiding niet in uw landstaal
beschikbaar is.
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Leer uw documentsysteem
kennen

2

Inleiding

Met het systeem worden documenten ingevoerd, gevouwen en in enveloppen geschoven
die vervolgens worden verzegeld en gestapeld. Automatische controle zorgt ervoor dat in
elke envelop het juiste aantal wordt ingevoerd.

Het systeem is een geavanceerd vouw- en vulsysteem dat grote hoeveelheden post snel
en eenvoudig kan verwerken.

U kunt de instellingen van het systeem (documenttype, enveloptype en vouwtype) opslaan
in zogenaamde jobs.

In de afbeelding wordt een overzicht van het systeem en de envelopstroom weergegeven.

3
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Feedergebied (1)

Het systeem heeft een feederblok van twee documentfeeders. Het feederblok is uitgerust
met een feederoverschakeling. Dit wil zeggen dat beide feeders paarsgewijs kunnen worden
gekoppeld. Als de eerste feeder leeg is, schakelt het systeem over op de andere feeder.
Tegelijkertijd kunt u de andere lege feeder vullen zonder het systeem te onderbreken. De
voorste feeder (feeder 1) is voorzien van een functie voor dagpost voor het verwerken van
documenten of documentsets die niet automatisch kunnen worden verwerkt (bijvoorbeeld
geniete documenten).

DFC (Double Feed Control)
Elke feeder heeft een double feed control (DFC). Op deze manier kan het systeem foutieve
documentsets ontdekken. Wanneer een job wordt gestart, zal het eerste document van
elke feeder worden gebruikt voor referentiemeting. Wanneer een document de referentiedikte
overschrijdt, zal een foutbericht worden weergegeven.

Wanneer Dagpost is geselecteerd, wordt DFC automatisch
uitgeschakeld.

Envelopmagazijn (2)

De enveloppen worden gepakt en getransporteerd naar de invoegpositie binnen het systeem.

Feeder voor standaardretourenveloppen en andere bijlagen (3)

Kleine bijlagen en standaardretourenveloppen worden van feeder 3 ingevoerd en
toegevoegd aan de gevouwen documentset.

Vouwgebied (4)

In het vouwgebied worden documenten gevouwen. De volgende vouwtypen zijn mogelijk
(zie Terminologie op pagina 29):
• Geen vouw
• V-vouw (enkelvouw)
• C-vouw (wikkelvouw)
• Dubbele V-vouw (dubbele parallelvouw)

Vulsysteem (5)

Het gevouwen document wordt verplaatst naar het vulsysteem en in een gereedliggende
envelop gedaan. Het vulsysteem kan de envelop verzegelen.

4
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Uitgang (6)

De postset verlaat het systeem via de uitgang.

Bediening

duimwiel voor het aanpassen
van zijgeleider van feeder 3

Jknop om het systeem mee te
openen.

A

voedingsingangKbedieningspaneel met
aanraakscherm

B
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aan/uit-schakelaarLAan/uit-knopC

zijgeleiders envelopmagazijnMpapiergeleidersD

duimwiel voor het aanpassen
van de zijgeleiders van het
envelopmagazijn

Ndocumentfeeder 1E

Vergrendelingshendels voor
zijgeleiders
(documentfeederladen)

Odocumentfeeder 2F

duimwieltjes voor het
aanpassen van zijgeleiders
(documentfeederladen)

Pflap, voor toegang tot
documentpad van feeder 3

G

verzegelingsvloeistof,
reservoir met

Qfeedersteun 3H

opvangladeRzijgeleider van feeder 3I

Bedieningspaneel

Aan/Uit (B): De aanraakgevoelige knop in de rechterbovenhoek van het scherm schakelt
het systeem aan of uit. Als het systeem na een bewerking een kwartier niet wordt gebruikt,
wordt de slaapstand geactiveerd. In dat geval kunt u het systeem weer activeren door het
scherm aan te raken. Wanneer het systeem een uur lang niet gebruikt wordt, schakelt het
uit om stroom te besparen.

6
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Statusled (C): Een statusled geeft de status van de machine aan: met een groene led
wordt aangegeven dat het systeem is ingeschakeld. Met een oranje led (en een zwart
scherm) wordt aangegeven dat de slaapstand is ingeschakeld. Als er geen gekleurde led
brandt (en het scherm zwart is), is het systeem uitgeschakeld.

De display is een capacitief aanraakscherm. Om blijvende schade
aan het display te voorkomen, moet u geen scherpe voorwerpen
gebruiken bij het aanraken van het scherm.

Om het scherm te reinigen, gebruikt u een pluisvrije of microfiber
doek. Wanneer water nodig is om het scherm te reinigen, maakt u
de microfiber doek licht vochtig en dompelt u deze niet geheel
onder. Gebruik nooit grote hoeveelheden water, zware chemicaliën,
schurende materialen of papieren handdoeken om het display te
reinigen.

Inschakelen

Het systeem opstarten:

Sluit het systeem aan op de netvoeding.1.

Als u de machine op de verkeerde voedingsspanning aansluit, kan
dit de machine ernstig beschadigen. Controleer of de spanning die
op het typeplaatje staat vermeld, overeenkomt met de lokale
voedingsspanning voordat u de machine op de voeding aansluit.

2. Schakel het systeem in met de aan/uit-schakelaar. De aan/uit-schakelaar bevindt zich
aan de achterkant van het systeem.
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3. Druk op de aan/uit-nop naast het display.

Het startscherm verschijnt op het aanraakscherm.

Startscherm

8
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Wanneer u het systeem opstart, wordt het startscherm weergegeven. Links wordt de joblijst
weergegeven. Rechts wordt de geselecteerde/huidige job weergegeven. U kunt hier onder
andere het volgende doen:

1. Een nieuwe job maken

2. De geselecteerde/huidige job bewerken

3. De geselecteerde/huidige job starten

4. De menubalk voor instellingen openen *)

5. Een andere job selecteren

*) Via de menubalk voor instellingen krijgt u toegang tot:
- het hoofdmenu voor instellingen
- het scherm Assistentie op afstand

Wat is een job?

Als u veel postsets van hetzelfde type moet verwerken (zoals rekeningen), kunt u deze
instellingen opslaan in een ´job´. De volgende keer kunt u simpelweg de job selecteren en
meteen starten, zonder eerst instellingen te hoeven invoeren.

De volgende instellingen worden opgeslagen in een job:

• Enveloptype/-formaat;
• Verzegeling aan/uit;
• Welke documentfeeders moeten worden gebruikt, hoeveel documenten moeten

worden aangevoerd vanuit elke feeder en de documenthoogte voor elke feeder;
• Feeder koppelen aan/uit;
• Als BRE´s of invoegkaarten moeten worden bijgevoegd;
• Adrespositie;
• DFC-instellingen (Double Feed Control);

Joboverzicht

Het joboverzicht van de geselecteerde/huidige job wordt rechts in het startscherm
weergegeven.
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In dit joboverzicht wordt de volgende informatie over de geselecteerde job weergegeven:

• Een afbeelding van het systeem met symbolen voor de geselecteerde functies. De
volgende symbolen kunnen worden gebruikt:

Feeder is ingesteld voor dagpost

Envelopformaat en of verzegeling is in- of uitgeschakeld

Documentformaat en of het document met de bedrukte zijde
boven/onder moet worden ingevoerd

BRE-formaat

In het startscherm wordt ook de jobteller voor de geselecteerde job weergegeven. Hiermee
wordt aangegeven hoeveel postsets in totaal zijn verwerkt met deze job.

De tellerinstellingen zijn gekoppeld aan een job.

Instellingenmenu

Tik in de menubalk voor instellingen op de knop met het symbool voor [Instellingen] om
het menu Instellingen te openen. Het menu Instellingen biedt de volgende opties:

• Taalinstellingen: de taal van de gebruikersinterface veranderen.
• Instellingenmenu voor de supervisor: alleen voor bevoegd personeel. Via dit menu

kunt u onder andere de envelophoogte en stoppositie aanpassen. Zie Het menu
Supervisor openen op pagina 34 voor meer informatie.

• Key click (Toetsklik): als u op deze toets klikt, kunt u het geluid van de toetsklik in-
of uitschakelen.

10
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Assistentie op afstand (optioneel)

Vraag uw geautoriseerde dealer of deze functie beschikbaar is voor
uw systeem/organisatie.

Het systeem moet zijn verbonden met internet.

Assistentie op afstand is een online hulpmiddel voor helpdeskondersteuning. Voeg de door
de helpdeskmedewerker verstrekte ondersteuningssleutel toe en volg de aanwijzingen van
de helpdeskmedewerker. U kunt het scherm voor assistentie of afstand openen door op
het tweede symbool in de instellingenbalk te tikken.
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De optie Tri-Fold

Voor sommige toepassingen is een vouwinstelling vereist waarbij alle drie de panelen
dezelfde afmetingen hebben, de zogenaamde perfecte vouw. Om dergelijke documenten
correct naar de uitvoer te verplaatsen, moet een extra paar transportrollers in het systeem
worden bevestigd. Vervang het reservoir met verzegelingsvloeistof door de
Tri-Fold-transporteenheid om er zeker van te zijn dat documenten correct naar de uitvoer
worden verplaatst.

De optie Tri-Fold is alleen beschikbaar als deze is ingesteld door
de serviceorganisatie.

Het systeem uitschakelen

Druk op de aan/uit-knop. De huidige set wordt voltooid en ingevoegd, en het systeem
wordt gestopt. Het systeem is nu leeg. Vervolgens wordt het systeem uitgeschakeld.

1.

Als het systeem niet reageert of als het uitschakelen niet lukt, houdt
u de aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt om het systeem uit te
schakelen.

2. Druk op de aan/uit-schakelaar om het systeem uit te schakelen.

12
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Jobs gebruiken3

Inleiding

Met het systeem kunt u postsets op de volgende manieren verwerken:

• Een bestaande (opgeslagen) job gebruiken: bestaande jobs worden weergegeven
in de joblijst. Deze jobs zijn opgeslagen via het proces voor het maken van jobs.

• Een nieuwe, niet-opgeslagen job gebruiken: u kunt op de startknop tikken nadat
u op de knop [Nieuwe job] hebt getikt en de wizard Nieuwe job hebt voltooid. U hoeft
de job niet eerst op te slaan.

Een bestaande job gebruiken

Controleer of het reservoir met verzegelingsvloeistof is gevuld
voordat u een bestaande job gebruikt waarvoor verzegeling vereist
is.

Een bestaande job gebruiken:

1. Kies een job vanuit het startscherm. De jobinformatie wordt weergegeven. Zie
Joboverzicht op pagina 9.

2. Plaats de enveloppen zoals in de job wordt aangegeven.

3. Plaats de documenten met de bedrukte zijde boven en de onderste rand naar beneden,
zoals in de job wordt aangegeven. Plaats de adresdrager in feeder 1.

4. Tik op de knop [1x] om een test uit te voeren of tik op de knop [Start] om de job te
starten. Als u op de knop [1x] tikt, wordt u geholpen bij het aanpassen van de
adrespositie (zie Adrespositie op pagina 20).

13
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Een nieuwe job maken

Een nieuwe job maken:

1. Tik in het startscherm op [Nieuwe job]. De wizard Nieuwe job wordt gestart en u kunt
het volgende opgeven:

• Enveloptype (formaat). Aangepast is alleen beschikbaar als dit door de
supervisor is opgegeven (zie Het menu Supervisor openen op pagina 34).

• Het type sluiting (of de enveloppen moeten worden verzegeld of niet).
• Het documentformaat voor feeder 1.
• Invoertype: Automatische invoer of Dagpost (handmatig).
• Het documentformaat voor feeder 2. Als u Geen kiest, kunt u feeder 2 als een

gekoppelde feeder gebruiken. Dit betekent dat wanneer een feeder leeg is, het
systeem automatisch documenten van de andere feeder begint te pakken.

• Type bijlage (formaat) van feeder 3.
• Vouwtype.

2. Tik op de knop [1x] om ervoor te zorgen dat de adrespositie correct is (zie Adrespositie
op pagina 20).

3. Tik op de knop [Start] om de job te starten of tik op de knop [Save (Opslaan)]
(afbeelding van schijf) om de job op te slaan.

4. Wanneer u op de knop [Save (Opslaan)] tikt:
• Een naam opgeven voor de job. Gebruik de backspace om een teken links van

de cursorpositie te wissen.
• Tik op [OK] om de naam van de job te bevestigen.

14
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Jobinstellingen

Het menu Jobinstellingen

Wanneer u in het startscherm op de knop [Job wijzigen] tikt, wordt het menu Jobinstellingen
geopend. Met dit menu kunt u:

• Een job wijzigen (zie Job wijzigen op pagina 15).
• Een job verwijderen (zie Job verwijderen op pagina 16).
• De jobteller resetten: hiermee stelt u de teller in op nul (zie Jobteller resetten op

pagina 16).
• DFC per feeder in- of uitschakelen (zie Feederopties op pagina 17).

Een job wijzigen

Een bestaande job wijzigen:

1. Kies een job vanuit het startscherm.

2. Tik op de knop [Job wijzigen] om het menu Jobinstellingen te openen.

3. Tik in het menu Jobinstellingen op de knop [Job wijzigen]. De Jobwizard start om u
te helpen de instellingen te wijzigen.
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4. Tik op Save (Opslaan) om de job met de gewijzigde instellingen op te slaan.

5. Druk op de knop [1x] om ervoor te zorgen dat de adrespositie correct is (zie
Adrespositie).

Een job verwijderen

Een bestaande job verwijderen:

Kies een job vanuit het startscherm.1.

2. Tik op de knop [Job wijzigen]. Het menu Jobinstellingen wordt geopend.

3. Tik op [Job verwijderen].

4. Tik op [Ja] om te bevestigen. De job zal zonder waarschuwing worden verwijderd.

De jobteller resetten

Tellerinstellingen zijn gekoppeld aan een job.

Met de jobteller wordt aangegeven hoeveel postsets in totaal zijn verwerkt met de
geselecteerde job. Ga als volgt te werk om de jobteller van de job op nul in te stellen:

Tik in het startscherm op de knop [Job wijzigen] om het menu Jobinstellingen te
openen.

1.

16
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2. Tik in het scherm Jobinstellingen op de knop [Jobteller resetten].

3. U wordt gevraagd of u de jobteller wilt resetten. Tik op [Ja] om de jobteller te resetten.

4. De jobteller wordt weer ingesteld op nul. Het scherm Jobinstellingen wordt weer
geopend.

Feederopties

Voor sommige toepassingen wordt u aangeraden de DFC per feeder uit te schakelen. Als
u bijvoorbeeld een document met een adresetiket hebt, kan de DFC de sticker als dubbele
invoer beschouwen en wordt er een foutbericht gegenereerd. U kunt dit voorkomen door
de DFC per feeder uit te schakelen. Ga als volgt te werk:

Tik in het startscherm op de knop [Job wijzigen] om het menu Jobinstellingen te
openen.

1.
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2. Tik op de knop [Feeder opties].

3. Geef per feeder op of u de DFC wilt in- of uitschakelen.

4. Tik op de knop Disk (Schijf)om de instellingen op te slaan.

Een job opslaan

Wanneer u een nieuwe job hebt gemaakt of een job hebt bewerkt, kunt u de job als volgt
opslaan:

Nadat u de jobdefinitie hebt voltooid, tikt u op de knop Save (Opslaan).1.

18
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2. Voer de naam van de job in.

Opmerking: u kunt de bestaande naam in één keer verwijderen met de knop Clear
(Wissen).

3. Tik op [OK] om de job op te slaan.

De job wordt toegevoegd aan de joblijst.

Een job uitvoeren

Controleer of het reservoir met verzegelingsvloeistof is gevuld
voordat u een job uitvoert waarvoor verzegeling vereist is.

Kies een job vanuit het startmenu. De jobinformatie wordt weergegeven (zie
Joboverzicht op pagina 9).

1.

2. Plaats de enveloppen zoals in de job wordt aangegeven.

3. Plaats de documenten met de bedrukte zijde boven en de onderste rand naar beneden,
zoals in de job wordt aangegeven. Plaats de adresdrager in feeder 1.
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4. Tik op de knop [1x] om een test uit te voeren. Als u op de knop [1x] tikt, wordt u
geholpen bij het aanpassen van de adrespositie (zie Adrespositie op pagina 20).

5. Tik op de knop [Start] om de uitvoering te starten. Er wordt begonnen met de
verwerking van uw postsets.

6. Tik op de knop [Stop] om de uitvoering te stoppen. Het systeem voltooit de huidige
set, voegt deze in en stopt vervolgens. Het systeem wordt leeggemaakt en er kan
een nieuwe job worden verwerkt.

Adrespositie

Het adres op de documentset moet zodanig geplaatst zijn dat u deze kunt lezen door het
envelopvenster. Als het niet leesbaar is, moet u de adrespositie als volgt aanpassen:

Kies een job en tik op de knop [1x].1.

20
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2. Gebruik de pijl-omhoog en -omlaag om de adrespositie aan te passen.

3. Tik nogmaals op de knop [1x] om de nieuwe positie te bevestigen.

4. Herhaal stap 2 en 3 totdat het adres goed zichtbaar is in het envelopvenster.

5. Tik op de knop [OK] als de positie juist is.

Een dagpostjob

Voor het verwerken van documenten of sets documenten die niet automatisch kunnen
worden verwerkt (bijvoorbeeld geniete documenten), kunt u feeder 1 gebruiken als een
dagpostfeeder. Dagpost kan sets met een maximum van vijf bladen (80 g/m2) verwerken.

U kunt de dagpostfunctie gebruiken door een nieuwe job als dagpost op te geven (zie
Een nieuwe job maken op pagina 14) of een bestaande dagpostjob te gebruiken.

1.

2. Plaats het document of de documentset in de feeder 1.

3. Tik op de knop [1x] om een test uit te voeren. Als u op de knop [1x] tikt, wordt u
geholpen bij het aanpassen van de adrespositie (zie Adrespositie op pagina 20).

4. Tik op de knop [Start] om de job te starten. Het document of de documentset wordt
gevouwen en op de opgegeven wijze voor de geselecteerde job in de envelop gedaan.
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5. Plaats het volgende document of de volgende documentset in de feeder. Het systeem
blijft in bedrijf om het ingevoegde document of de ingevoegde documentset te
verwerken.

6. Als u klaar bent met Dagpost, drukt u op de knop [Stop] om de job te stoppen.

Een Tri-Fold-job

Verzegeling is niet mogelijk als u de Tri-Fold-optie gebruikt.

Voor toepassingen waarvoor een vouwinstelling moet worden gebruikt waarbij alle drie de
panelen dezelfde afmetingen hebben, moet de Tri-Fold-transporteenheid worden
geïnstalleerd. Ga als volgt te werk om het reservoir met verzegelingsvloeistof te vervangen
door de Tri-Fold-transporteenheid:

Druk op de knop om het systeem te openen (zie Bediening).1.

2. Verwijder het reservoir met verzegelingsvloeistof met de blauwe hendels A voorzichtig
uit het systeem.
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3. Plaats de Tri-Fold-transporteenheid op exact dezelfde wijze in het systeem als het
reservoir met verzegelingsvloeistof.

4. Kies een job die is voorgeprogrammeerd voor de Tri-Fold-optie of programmeer een
nieuwe job waarin de Tri-Fold-optie is geselecteerd.

5. Voer de job uit.
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Het systeem laden4

De envelopopvanglade installeren

U kunt als volgt de envelopopvanglade installeren:

Verschuif de opvanglade totdat klemmen vastzitten op de voet van het systeem.1.

2. Pas de opvanglade aan tot het correcte envelopformaat
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Documentstand

Op het aanraakscherm wordt weergegeven hoe documenten en enveloppen in de feeders
moeten worden geplaatst. In de tabel wordt de betekenis van de symbolen weergegeven:

Adresdrager met bedrukte zijde boven en voet voor (bovenste adres)

Bijlage met bedrukte zijde boven

Documentfeederladen

Zijgeleiders van de documentfeeder aanpassen

U kunt als volgt de zijgeleiders van de documentfeederladen aanpassen:

Trek aan Hendel C.1.
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2. Haal de zijgeleiders A zo ver mogelijk uit elkaar met het duimwiel B.

3. Plaats een kleine stapel documenten tussen de zijgeleiders.

4. Verplaats de zijgeleiders met het duimwiel B richting de documenten. De ruimte tussen
de zijgeleiders en de documenten moet zodanig zijn, dat deze nog net kunnen worden
verschoven.

5. Breng de hendel C terug naar de oorspronkelijke positie.

6. Verwijder de stapel documenten.
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De documentfeederlade bijvullen

U kunst als volgt de documentfeederlade bijvullen:

1. Trek aan Hendel C.

2. Plaats een stapel documenten tussen de zijgeleiders. Voer de documenten in
(afhankelijk van het type document en het type vouw) op de wijze die wordt
weergegeven in Documentstand.

3. Breng de hendel C terug naar de oorspronkelijke positie.
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De zijgeleiders instellen van Feeder 3

U kunt als volgt de zijgeleiders instellen van Feeder 3:

1. Haal de zijgeleiders C zo ver mogelijk uit elkaar met het duimwiel D.

2. Trek de steun B naar achteren.

3. Plaats een kleine stapel bijlagen (A) tussen de zijgeleiders.

4. Laat de steun B los.

5. Verplaats de zijgeleiders richting de bijlagen met het duimwiel D. De ruimte tussen
de zijgeleiders en de bijlagen moet zodanig zijn, dat deze nog net kunnen worden
verschoven.

6. Verwijder de stapel bijlagen.

Feeder 3 bijvullen

U kunt als volgt feeder 3 bijvullen:
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Trek de steun B naar achteren.1.

2. Plaats een kleine stapel documenten of retourenveloppen tussen de zijgeleiders.
Plaats de documenten met de onderste rand naar beneden. Plaats de retourenveloppen
met de bovenste rand naar beneden en de flap naar de steunzijde.

3. Laat de steun B los.

Enveloppen bijvullen

Als de afstand tussen de zijgeleiders te groot is, worden de
enveloppen opzij getrokken als ze in het systeem worden ingevoerd.

4

N
ed

erlan
d

s

29

| Pagina 29 | Jan-15-2019 02:58 | Het systeem laden



U kunt als volgt enveloppen bijvullen:

1. Haal de zijgeleiders B zo ver mogelijk uit elkaar met het duimwiel A.

2. Plaats een envelop C met de flap naar beneden en de onderzijde van de envelop in
de richting van het systeem in het envelopmagazijn.

3. Maak een stapel enveloppen los en plaats de stapel tussen de zijgeleiders op de
eerste envelop, eveneens met de flap naar beneden en in de richting van het systeem.

4. Verplaats de zijgeleiders met het duimwiel A richting de enveloppen. De ruimte tussen
de zijgeleiders en de enveloppen moet zodanig zijn, dat deze nog net kunnen worden
verschoven.
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Het reservoir met verzegelingsvloeistof vullen

Als u de enveloppen wilt verzegelen, moet het reservoir met verzegelingsvloeistof zijn
gevuld.

1. Druk op de knop om het systeem te openen (zie Bediening).

2. Til het reservoir met verzegelingsvloeistof D met de blauwe hendels A voorzichtig uit
het systeem.

3. Verwijder het strookje C van het reservoir.

4. Vul de drie reservoirs met verzegelingvloeistof.

5. Controleer of de borstels B voldoende zijn bevochtigd.

6. Plaats het reservoir met verzegelingsvloeistof terug.

7. Sluit het systeem.

Wacht ongeveer vijf minuten totdat de borstels zijn bevochtigd voordat u de job start.
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Instellingenmenu5

Het instellingenmenu openen

In het instellingenmenu voor de gebruiker kan de taal worden ingesteld. Het is ook mogelijk
om het menu Supervisor, dat is vergrendeld met een pincode, te openen.

Ga als volgt te werk als u de instellingen voor de gebruiker wilt bekijken of wijzigen:

Open vanuit het startscherm de menubalk voor instellingen en tik op de afbeelding
voor [Instellingen].

1.
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2. Tik op [Taalinstellingen] als u de taal van de gebruikersinterface wilt wijzigen. Sla
de instellingen op door te tikken op de knop met de afbeelding van een schijf.

3. Tik op [Menu Supervisor] om het aanmeldingsscherm voor het menu Supervisor te
openen.
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4. Tik op [Key click] ([Toetsklik]) om het instellingenscherm Toetsklik te openen. Tik
op Aan om het geluid van de toetsklik in te schakelen en tik op Uit om dit geluid uit
te schakelen. Sla de instellingen op door te tikken op de knop met de afbeelding van
een schijf.

Meer informatie over het menu Supervisor vindt u in Het menu Supervisor openen op
pagina 34.

Het menu Supervisor openen

U kunt het volgende doen in het menu Supervisor:

• de envelophoogte aanpassen (zie Aangepaste envelop op pagina 36);
• de stoppositie aanpassen (zie Stoppositie aanpassen op pagina 36);
• de bevochtigingspositie aanpassen (zie Bevochtigingspositie aanpassen op pagina

37);
• de WiFi-instellingen bewerken (zie WiFi-instellingen op pagina 38);
• FE1/2-koppelingen kalibreren (zie FE1/2-koppelingen kalibreren op pagina 40);
• pop-upopties beheren (zie Pop-upopties op pagina 40).
• bekijk Versies, (zie Versies op pagina 41).

Wanneer u de instellingen van de Supervisor wilt bekijken of wijzigen, volgt u deze stappen:

Open vanuit het startscherm de menubalk voor instellingen en tik op de afbeelding
voor [Instellingen].

1.
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2. Tik op [Menu Supervisor] om het aanmeldingscherm te openen.

3. Meld u aan als supervisor met de pincode 2546.

4. Tik op de betreffende knop om de instellingen te bewerken of te wijzigen.
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Instellingenmenu voor de supervisor

De envelophoogte aanpassen

Het is mogelijk om de hoogte van de envelop aan te passen als de standaardinstellingen
voor de envelophoogte niet voldoen aan de envelopspecificaties. Ga als volgt te werk om
de envelophoogte aan te passen:

Ga naar het menu Supervisor.1.

2. Tik op [Aangepaste envelop].

3. Stel de juiste envelophoogte in met de pijl-omhoog en -omlaag.

4. Tik op de knop [OK].

Enveloppositie

De envelop moet correct gepositioneerd zijn om een de documentset goed in de envelop
te krijgen.

U kunt als volgt de enveloppositie bevestigen:

Ga naar het menu Supervisor.1.

2. Tik op [Stoppositie aanpassen].
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3. Kies het gewenste enveloptype en tik op de pijltoets.

4. Tik op de knop [1x]. Zorg ervoor dat de documentset volledig in de envelop wordt
ingevoegd.

5. Gebruik anders de pijl-omhoog en -omlaag om de enveloppositie aan te passen.

6. Herhaal stap 4 en 5 totdat de enveloppositie juist is.

7. Tik op de knop [OK].

Bevochtigingspositie

Wanneer de bevochtigingspositie van de envelop niet voldoende wordt bevochtigd, past
u de bevochtigingspositie als volgt aan:

Ga naar het menu Supervisor.1.

2. Tik op [Bevochtigingspositie aanpassen].

3. Kies het gewenste enveloptype en tik op de pijltoets.
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4. Gebruik de pijl-omhoog en -omlaag om de bevochtigingspositie aan te passen.

5. Tik op de knop [1x] om de nieuwe positie te testen.

6. Herhaal stap 4 en 5 totdat de enveloppositie juist is.

7. Tik op de knop [OK] als de positie juist is.

WiFi-instellingen

Ga als volgt te werk om het systeem te verbinden met een beschikbaar WiFi-netwerk:

Ga naar het menu Supervisor.1.

2. Tik op [WiFi-instellingen].

3. Dit scherm wordt weergegeven als het systeem niet is verbonden. Tik op de knop met
de afbeelding van het potlood om te zien of er WiFi-netwerken beschikbaar zijn.
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4. Selecteer een van de beschikbare WiFi-netwerken en tik op de knop [>].

5. Voer het wachtwoord van het WiFi-netwerk in en tik op OK.

6. Er wordt verbinding gemaakt met het WiFi-netwerk. In de linkerbovenhoek van het
startscherm wordt een WiFi-symbool weergegeven om aan te geven dat het systeem
is verbonden met een WiFi-netwerk.
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FE1/2-koppelingen kalibreren

Ga naar het menu Supervisor.1.

2. Tik op [FE1/2-koppelingen kalibreren].

3. Volg de aanwijzingen op het aanraakscherm.

Pop-upopties

Ga naar het menu Supervisor.1.

2. Tik op [PopUp options] (Pop-upopties).

3. Selecteer [Ja] als u pop-upberichten wilt toestaan. Selecteer [Nee] als u
pop-upberichten niet wilt toestaan.

4. Sla de instellingen op door te tikken op de knop met de afbeelding van een [schijf].
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Versies

Het scherm "Versies" toont het serienummer van het systeem en informatie over de
geïnstalleerde software.
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Onderhoud door operator6

Onderhoud

Koppel de machine los van de netvoeding voordat u onderhoud
uitvoert.

De gebruiker mag niet proberen andere onderhoudswerkzaamheden
uit te voeren dan de werkzaamheden die in deze
bedieningshandleiding worden beschreven. Andere
onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door
gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Neem contact op met de
geautoriseerde dealer.

OnderhoudOnderhoudsfrequentie

Dagelijks • Controleer de systeemfuncties.
• Houd het systeem in goede conditie

door stof, papierresten, enzovoort, te
verwijderen.

• Als de verzegelingstafel en de rollen
vuil zijn, maakt u deze schoon met een
in warm water gedrenkte, vochtige
doek.

Wekelijks • Maak de borstels van de
envelopverzegeling schoon als deze
vuil of verzadigd zijn (zie
Bevochtigingsborstels reinigen en
vervangen).

• Reinig de rollen (zie Het systeem
reinigen).
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Reinig of vervang de bevochtigingsborstels

Zie Het reservoir met verzegelingsvloeistof vullen op pagina 31 voor de locatie van de
borstels.

Open het systeem.1.

2. Til het reservoir met verzegelingsvloeistof met de blauwe hendels voorzichtig uit het
systeem.

3. Verwijder de drie borstels.

4. Maak de borstels met een klein beetje water schoon. Vervang de borstels met nieuwe
als deze versleten zijn.

5. Installeer de borstels.

6. Vul de lade met verzegelingsvloeistof.

7. Controleer of de borstels voldoende worden bevochtigd.

8. Plaats het reservoir met verzegelingsvloeistof terug.

9. Sluit het systeem.

Het systeem reinigen

Open het systeem.1.

2. Maak de rollen schoon. Gebruik een schoonmaakproduct dat wordt aangeraden door
de geautoriseerde dealer en breng het product met een pluisvrije doek aan. Veeg alle
rubberen rollen af terwijl u deze handmatig ronddraait.

3. Maak de behuizing van het systeem schoon met een vochtige doek en een lichte
zeepoplossing.
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Storingen zoeken7

Storingen zoeken

Als er een fout optreedt, wordt op het aanraakscherm een scherm met de volgende
informatie weergegeven:

• Een indicatie van het gebied waarin de fout zich heeft voorgedaan.
• Een foutbeschrijving.
• Een voorgestelde oplossing.

Speciale fouten
• Technische fouten. Op het aanraakscherm wordt een bericht weergegeven. Deze

fout kan niet worden opgelost door het bedieningspersoneel en hulp van de
serviceondersteuning is nodig.

Waarschuwingsscherm

Wanneer een kap wordt geopend, wordt een aanraakscherm weergegeven met het bericht
'Kap open' en de voorgestelde oplossing 'Sluit kap'.
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Opstoppingen verhelpen

Opstoppingen verhelpen

Opstoppingen kunnen zich voordoen in de volgende gebieden:

• Documentfeeders.
• Documentpad.
• BRE-feeder.
• Envelopfeeder.

Documentfeeders

Wanneer een opstopping in de documentfeeders ontstaat, verwijdert u de documenten als
volgt:

1. Trek het feederblok naar voren (zie afbeelding).

2. Til zonodig het feederblok uit het systeem.

3. Verwijder de documenten uit het onderste gedeelte van de feeders.

4. Plaats het feederblok terug in het systeem.
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Documentpad

Wanneer een opstopping ergens in het documentpad ontstaat, verwijdert u de documenten
als volgt:

1. Druk op de knop om het systeem te openen.

2. Til zo nodig flap [A] op of draai [B] of rol [E] om het document te transporteren.

3. Verwijder de documenten.

4. Sluit het systeem.

Feeder 3

Wanneer een opstopping in feeder 3 ontstaat, verwijdert u het document of de envelop als
volgt:

1. Druk op de flap A van feeder 3 en klap de feeder naar beneden.

2. Verwijder het document of de envelop.
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3. Sluit de feeder.

Envelopmagazijn

Wanneer een opstopping in het envelopmagazijn ontstaat, verwijdert u de enveloppen als
volgt:

1. Druk op de knop om het systeem te openen.

2. Verwijder de envelop.

Als dit niet mogelijk is, probeer dan de envelop vanaf de bovenzijde van het magazijn te
verwijderen:

• Sluit het systeem.
• Verwijder de stapel enveloppen en verwijder de envelop.
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Operator probleemoplossing

Operator probleemoplossing

U kunt als volgt problemen oplossen:

Schrijf het berichtnummer van de gebeurtenis op dat in het bericht op het scherm
wordt weergegeven.

1.

2. Probeer het probleem te verhelpen met behulp van de tabel met probleemoplossingen.

3. Schakel het vulsysteem uit en weer in om de werking van het systeem te controleren.

4. Neem contact op met de serviceorganisatie als de fout zich blijft voordoen.

Wanneer u contact met de serviceorganisatie opneemt, wordt u
gevraagd naar het laatste foutbericht en de softwarepakketversie
van de geïnstalleerde software. Zie Software-overzicht om de
softwarepakketversie te bepalen.

Problemen bij het opstarten

ReferentieOplossingMogelijke oorzaakSymptoom

-Sluit het systeem
aan op de
netvoeding.

Systeem is niet
aangesloten op
netvoeding.

Het systeem
kan na inschakeling
niet worden
gestart. -Schakel het systeem

in.
U hebt het systeem
per ongeluk
uitgeschakeld.

-Druk op de
aan/uit-knop naast
het
aanraakscherm.

U hebt niet op de
aan/uit-knop naast
het
aanraakscherm
gedrukt.

-Sluit de kappen.Een kap is geopend.
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Problemen bij de envelopverzegeling

ReferentieOplossingMogelijke oorzaakSymptoom

Zie het symptoom
Flap
niet voldoende
bevochtigd.

-Onvoldoende
bevochtiging.

De envelop is
niet goed gesloten.

JobprogrammeringControleer of de job
geprogrammeerd
is om enveloppen te
verzegelen.

De huidige job omvat
geen
envelopverzegeling.

-Zorg ervoor dat
het document- en
bijlageformaat gelijk
zijn
aan de
jobinstellingen.

Het document
of de bijlage
is niet compatibel
met de
jobspecificaties.

Zijgeleiders van
de documentfeeder
aanpassen.

Zorg ervoor dat de
zijgeleiders van
de documentfeeders
in de juiste positie
staan.

Documenten zijn niet
correct ingevoerd.

EnveloppositieControleer de
stoppositie
van de envelop
en pas deze zo nodig
aan.

VerzegelpositieWijzig in het menu
Supervisor de
instellingen voor de
betreffende envelop.

De verzegelpositie
is niet correct
ingesteld.

De inhoud van de
envelop is nat.

Het systeem reinigenMaak de uitvoerrol
schoon.

De uitvoerrol is nat.
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Het reservoir met
verzegelingsvloeistof
vullen

Controleer het
waterniveau en voeg
zo nodig water toe.

Waterniveau laag.Flap niet
voldoende
bevochtigd.

Onderhoud door
operator

Controleer borstels
en vervang deze
zo nodig door de
extra bevochtigde set.

Borstels droog.

Onderhoud door
operator

Controleer borstels
en
reinig deze zo nodig.

Borstels vuil

Onderhoud door
operator

Borstels vervangen.Borstels versleten.

-Selecteer een job
met
envelopverzegeling.

De huidige job omvat
geen
envelopverzegeling.

Envelop- en
invoegspecificaties

Zorg ervoor
dat de envelop
voldoet
aan de specificaties.

Envelop voldoet
niet aan de
specificaties.

-Verzegel een envelop
handmatig om
de kleefkwaliteit te
testen.

Slechte kwaliteit
van de enveloppen.

-Wijzig de
envelopinstellingen in
het
menu Supervisor.

De verzegelpositie
is niet correct
ingesteld.
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Problemen met invoer van enveloppen

ReferentieOplossingMogelijke oorzaakSymptoom

Enveloppen bijvullenControleer dit en
plaats de enveloppen
zo nodig opnieuw.

Enveloppen zijn niet
correct in het
magazijn geplaatst.

Enveloppen worden
dubbel ingevoerd.

Enveloppen bijvullenControleer de
zijgeleiders en pas
deze zo nodig aan.

Zijgeleiders van het
envelopmagazijn zijn
te breed ingesteld.

Envelop stopt
schuin.

Enveloppen bijvullenVul magazijn
opnieuw.

Magazijn is
bijna leeg.

Enveloppen worden
onregelmatig
ingevoerd. Enveloppen bijvullenControleer de

zijgeleiders en pas
deze zo nodig aan.

Zijgeleiders zijn te
smal ingesteld.

Envelop- en
invoegspecificaties

Controleer de
specificaties
en gebruik
zo nodig andere
enveloppen.

Envelop voldoet niet
aan
specificaties.

Flap is verkreukeld
en soms niet
geopend.

Envelop- en 
invoegspecificaties

Bewaar enveloppen
volgens de
specificaties.

Flap plakt.

Envelop- en
invoegspecificaties

Enveloppen zijn
onjuist bewaard
of geproduceerd.

Flap gekruld.
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Problemen met invoer van documenten

ReferentieOplossingMogelijke oorzaakSymptoom

De
documentfeederlade
bijvullen

Vul feeder opnieuw.Feeder leeg.Geen
documentinvoer.

Zijgeleiders van
de documentfeeder 
aanpassen

Pas de zijgeleiders
aan.

Zijgeleiders zijn te
smal ingesteld.

Documenten bijvullenDuw de hendel om de
feeder te
vergrendelen.

Feederladen zijn niet
vergrendeld.

Zijgeleiders van
de documentfeeder 
aanpassen

Stel zijgeleiders bij.Zijgeleiders zijn te
breed ingesteld.

Documenten
zijn schuin ingevoerd.

Documenten bijvullenDuw de hendel om de
feeder te
vergrendelen.

Feederladen zijn niet
vergrendeld.

Zijgeleiders van de
documentfeeder
aanpassen

Pas de zijgeleiders
aan.

Zijgeleiders zijn te
smal ingesteld.

Verschoven
documenten
in feederladen.

Documenten bijvullenDuw de hendel om de
feeder te
vergrendelen.

Feederladen zijn niet
vergrendeld.

Reinig de
feederrollen.

Feederrollen vuil.

-Gebruik dagpost
om verschillende
documenttypen te
verwerken.

Er zijn verschillende
typen documenten
ingevoerd.

Er zijn
dubbele documenten
ingevoerd, maar
dit is niet
gedetecteerd. Document-

specificaties
Controleer de
documentspecificaties.

Documenten vallen
buiten de
specificaties.
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Invoegproblemen

ReferentieOplossingMogelijke oorzaakSymptoom

Enveloppen bijvullenControleer de
instellingen
van de envelopinvoer.
Plaats
enveloppen op de
juiste wijze in het
magazijn.

Enveloppen zijn
omgekeerd in het
magazijn gestapeld.

Het systeem stopt
op de invoegpositie
met de envelop
(flap niet geopend).

Envelop- en
invoegspecificaties

Bewaar enveloppen
volgens de
specificaties.

Envelopflap plakt.

Envelop- en
invoegspecificaties

Gebruik andere
enveloppen volgens
de specificaties.

Verkeerd enveloptype
gebruikt (niet volgens
specificaties of
jobinstellingen).

EnveloppositieControleer de
stoppositie
van de envelop
en pas deze zo nodig
aan.

Envelop stopt te
vroeg.

Vingers zijn boven
op de envelop
geplaatst.

-Zorg ervoor dat
het document- en
bijlageformaat gelijk
zijn
aan de
jobinstellingen.

Ingevoegd document
is te lang of
onjuist gevouwen.

Systeem stopt
tijdens het
invoegen (opstopping
bij invoegpunt).

Envelop- en
invoegspecificaties

Controleer de
envelopspecificaties.

Enveloprand is
onjuist.

-Verwijder
verkeerde
enveloppen.

Envelop is aan
binnenzijde
vastgeplakt.

-Verwijder
verkeerde
enveloppen.

Venster niet goed
vastgeplakt.
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-Zorg ervoor dat
het document- en
bijlageformaat gelijk
zijn
aan de
jobinstellingen.

Ingevoegd document
is te groot.

Envelop wordt
niet altijd uit het
verzegelgebied
geworpen.

EnveloppositieControleer de
instellingen van de
envelopstoppositie.

Document niet
diep genoeg
geplaatst.

Onderhoud door
operator

Verzegelgebied
schoonmaken.

Verzegelgebied vuil.

AdrespositieControleer de
adrespositie.

Adrespositie is niet
goed opgegeven.

Adres niet
leesbaar door het
venster
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Specificaties8

Technische specificaties

DS-40i, FPi 700, FD 6104, TSI-2.0s/TSI-2.5s, C400iModel

Vouw- en vulsysteem voor kleine kantoren.Type:

1350 vullingen per uur, afhankelijk van toepassingTheoretische
maximale
snelheden

100-240 VAC/ 50-60 Hz /1,3 - 0,6AEnergieverbruik

100-240 VAC: +6% / -10%
230 VAC: +10% / -10%

Tolerantie
spanning

100/115 Vac: T 5,0 A, 125 V.Zekering

Vertraging, 5,0 ampère, opgegeven stroomsterkte, 125 V.

230 Vac: T 2,5 A H, 250 V.

Vertraging, 2,5 ampère opgegeven stroomsterkte, hoog
uitschakelvermogen, 250 V.

RED (Radio Equipment Directive) 2014/53/EU
FCC-certificaat conform 47CFR, deel 15
CB-certificaat conform IEC 62368-1
UL-keuring voor IT-apparatuur conform UL-IEC 62368-1, dossier
E153801
Conform NEN-EN-IEC 62368-1 en daarvan afgeleide normen.

Goedkeuringen

< 65 dBAGeluidsproductie

10°C - 40°CBedrijfstemperatuur

30%-80%Luchtvochtigheid
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Afmetingen en gewicht

zonder opvanglademet opvanglade

540 mm (21,3")680 mm (26,8")Hoogte

420 mm (16,5")420 mm (16,5")Breedte

658 mm (25,9")793 mm (31,2")Lengte

37 kg (81.6 lb)37,9 kg (83,6 lb)Gewicht

Capaciteit van hopper en feeder

100 enveloppen (80 g/m² / 21 lb bond)Envelopmagazijn

100 vellen (80 g/m² / 21 lb bond) per
feederlade

Documentfeederlade 1 en 2

100 BRE's/tussenvoegselsBRE-/bijlagefeederlade 3
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Documentspecificaties

minimaal 60 g/m² (16 lb bond)
maximaal 120 g/m² (32 lb bond)

Kwaliteit papier

Minimale breedte: 142 mm (5,6")
Maximumbreedte: 225 mm (8,9")
Minimale lengte: 90 mm (3,5")
Maximale lengte: 356 mm (14,0")

Papierformaat

V-vouw - 5 vellen (max. 80 g/m² / 21 lb bond)
C-vouw - 3 vellen (max. 80 g/m² / 21 lb bond)
Dubbele V-vouw - 2 vellen (max. 80 g/m² /
21 lb bond)

Vouwcapaciteit

Standaardretourenveloppen
Maximale lengte: 158 mm (6,22")

Bijlageformaten

Retourenvelop, minimaal: 75 g/m² (20 lb
bond)
Retourenvelop, maximaal: 120 g/m² (32 lb
bond)
Vulling, minimaal: 75 g/m² (20 lb bond)
Vulling, maximaal: 250 g/m² (67 lb bond)

Kwaliteit bijlagen
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Envelop- en invoegspecificaties.

Minimaal: 75 g/m² (20 lb bond)
Maximaal: 120 g/m² (32 lb bond)

Kwaliteit enveloppen

GFEDCBA

70 g/m290 mm*142 mm10 mm32 mm105 mm229 mmMin.
afmetingen

1,5 mmB-6 mmA-12
mm**

35 mm54 mm162 mm241 mmMax.
afmetingen

3,5"5,6"0.40"1.3"4.1"9.0"Min.
afmetingen

0.06"B-0.24"A-0.47"**1.4"2.1"6.4"9.5"Max.
afmetingen

* In geval van alleen vouwen (niet invoegen): hoogte > 120 mm / 4.7". Als de Tri-Fold optie
wordt gebruikt: hoogte = 99 mm / 3.9".
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** Wanneer vulling dikker is dan 1 mm (0,04 inch): A-15 mm / A-0.6 inch

Opmerkingen:

• Maximumspecificaties van vulling zijn gebaseerd op enkele bladen. Bij gebruik van
meer bladen, is meer ruimte in de envelop nodig, afhankelijk van de toepassing.

• Bij de specificaties van de papierverwerkende apparatuur is de breedte vaak groter
dan die van de gebruikte enveloppen en documenten. De staat van het gebruikte
materiaal beperkt de opgegeven omgevingscondities.

• Het gebruikte materiaal kan het beste worden bewaard bij een temperatuur van 20°C
en een relatieve luchtvochtigheid van 50%. Als de temperatuur in de opslagruimte
en in de postruimte niet gelijk is, moet het materiaal ten minste 24 uur voordat het
wordt gebruikt in de buurt van het systeem worden geplaatst.

• Bij gebruik van zelfkopiërend papier kunnen de rubberen onderdelen sneller slijten.
Het rubber dat in dit systeem is gebruikt is het beste bestand tegen materiaal van
Wiggins Teape.
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Terminologie9

Terminologiebeschrijving

BeschrijvingTerm

De adresdrager is het document dat het adres bevat van de persoon
waarvoor de postset is bedoeld. De adresdrager kan uit een of meer
bladen bestaan, waarvan het eerste blad het adres moet bevatten. Het
adres moet zichtbaar blijven terwijl bijlagen worden toegevoegd en de
documentset wordt gevouwen. Het vouwtype en de geselecteerde
envelop moeten ervoor zorgen dat het adres achter het venster in de
envelop zichtbaar is. Voor persoonlijke mailings is er altijd een
adresdrager aanwezig zo lang als het afdrukken op enveloppen niet
wordt ondersteund. Gewoonlijk is er één adresdrager.

Adresdrager

Positie van het adres op de adresdrager, gemeten vanaf de
linkerbovenhoek. De adrespositie bestaat uit een horizontale x-
coördinaat, een verticale y-coördinaat, een horizontale breedte b en

een verticale hoogte h.

Adrespositie

Envelop in uitgaande postsets bedoeld voor respons van de
geadresseerde.

Retourenvelop
(BRE)
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Vouwtype waarbij een documentset tweemaal wordt gevouwen en
waarbij de gevouwen flappen op elkaar liggen. Deze vouw wordt in de
onderstaande afbeelding geïllustreerd. De positie van beide vouwen
kan worden ingesteld.

Synoniem: Wikkelvouw.

C-vouw

Mogelijkheid van een vulsysteem om handmatig postsets een voor een
in het systeem te plaatsen, die vervolgens in een envelop worden
gedaan. Optioneel kunnen, afhankelijk van instellingen, extra bijlagen
worden toegevoegd en kan de postset worden gevouwen. Die functie
is bedoeld voor kleine hoeveelheden post die elk een andere
samenstelling kunnen hebben.

Dagpost

Een document is een van de componenten van een postset. Een
document kan uit een of meer bladen bestaan. Documenten kunnen
zijn verdeeld in adresdragers en bijlagen. Bij persoonlijke mailings is er
altijd één adresdrager en een optioneel aantal bijlagen.

Document

De documentset is de fysieke verzameling van adresdrager en bijlage(n)
die in productie is in het vulsysteem. De documentset wordt voltooid
tijdens productie en wordt in de envelop gedaan. Het aantal bijlagen
kan variëren van 0 tot de limiet die wordt bepaald door het aantal
beschikbare feeders. Zodra de documentset in een envelop is gedaan,
wordt deze postset genoemd.

Documentset

DFC (Double Feed Control) is de sensor die de dikte van een blad meet 
om te controleren of het vulsysteem niet per ongeluk meer bladen neemt 
dan bedoeld. DFC-sensoren bevinden zich op feeders (detectie van 
dubbele bladen). Momenteel voeren DFC's relatieve metingen uit, wat 
betekent dat zij een cyclus nodig hebben om de 'dikte' van een vel te 
leren. De lengte van het document wordt ook gemeten zodat 
gedeeltelijk overlappende bladen worden ontdekt.

DFC (Double
Feed Control)
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BeschrijvingTerm

De dubbele V-vouw is een type vouw waarbij het document eerst
halverwege wordt gevouwen en de resulterende gevouwen set opnieuw

Dubbele V-vouw

halverwege wordt gevouwen. Deze vouw wordt in de onderstaande
afbeelding geïllustreerd. De positie van beide vouwen kan worden

ingesteld.

Synoniem: dubbele parallelvouw

De envelop is de verpakking van een postset. Vensterenveloppen zijn
enveloppen met een doorzichtig gedeelte waardoor het adres op de

Envelop

adresdrager kan worden gelezen. Naast de gewone enveloppen die
aan de bovenkant sluiten, zijn er ook enveloppen die aan de onderkant
sluiten.

Situatie waarin de bedrukte zijde van een blad naar onder is gericht als
het blad in een documentfeeder wordt geplaatst.

Bedrukte zijde
onder

Situatie waarin de bedrukte zijde van een blad naar onder is gericht en
de kop van het blad zich het dichtst bij de scheidingseenheid in een
documentfeeder bevindt.

Bedrukte zijde
onder, kop voor

Situatie waarin de bedrukte zijde van een blad naar onder is gericht en
de voet van het blad zich het dichtst bij de scheidingseenheid in een
documentfeeder bevindt.

Bedrukte zijde
onder, voet voor

Situatie waarin de bedrukte zijde van een blad naar boven is gericht als
het blad in een documentfeeder wordt geplaatst.

Bedrukte zijde
boven

Situatie waarin de bedrukte zijde van een blad naar boven is gericht en
de kop van het blad zich het dichtst bij de scheidingseenheid in een
documentfeeder bevindt.

Bedrukte zijde
boven, kop voor

Situatie waarin de bedrukte zijde van een blad naar boven is gericht en
de voet van het blad zich het dichtst bij de scheidingseenheid in een
documentfeeder bevindt.

Bedrukte zijde
boven, voet voor

Een feeder is een module voor het invoeren van documenten naar het
vulsysteem. De feeder scheidt documenten blad voor blad van de stapel
documenten in de feederlade.

Feeder
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De mogelijkheid om twee feeders te vullen met hetzelfde documenttype
waarbij het vulsysteem automatisch naar een tweede feeder overschakelt
wanneer de eerste feeder leeg is en omgekeerd. In de tussentijd kan
de eerste feeder opnieuw worden gevuld, zodat het vulsysteem kan
blijven draaien zonder dat hoeft te worden gestopt om de feeders
opnieuw te vullen.

Feeders
koppelen

Gedeelte van de feeder dat de stapel documenten bevat.Feederlade

• Met invoegen wordt het invoegen van een documentset in een
envelop bedoeld.

• Voor Engelstalige klanten kan met 'insert' ook een bijlage, meestal
in de vorm van een kort, ongevouwen document, worden bedoeld.

Invoegen

Een vulsysteem is de module waarbij de documentset in de envelop
wordt gedaan, de envelop wordt gesloten en zo nodig wordt verzegeld.

Vulsysteem

9

N
ed

erlan
d

s

63

| Pagina 63 | Jan-15-2019 02:58 | Terminologie



BeschrijvingTerm

Het systeem van alle modules die samenwerken om de vulfunctie uit
te voeren (documentset verzamelen, vouwen en invoegen) en één
bedieningspunt hebben.

Vulsysteem

Een job is een daadwerkelijk geproduceerde verzameling van postsets
op basis van een bepaalde jobdefinitie op een bepaald tijdstip voor een
specifiek doel. Deze bestaat uit:

Job

• De jobdefinitie die voor de productie wordt gebruikt
• Informatie over de batchgrootte

De teller die het aantal postsets registreert dat wordt geproduceerd als
onderdeel van een bepaalde job.

Jobteller

Zie Feeders koppelen.Koppelen

De functie van een vulsysteem waarbij meer dan één blad van een
feeder wordt genomen.

Multi-invoer

De persoon die een vulsysteem bedient.Operator

Monteur die als taak het oplossen van problemen met systemen in het
veld heeft. Naast het verhelpen van problemen zijn onderhoudsmonteurs
ook verantwoordelijk voor preventief onderhoud.

Persoon die verantwoordelijk is voor de technische staat van het
systeem. Gewoonlijk heeft een supervisor toegang tot
programmeerfuncties, die beperkt zijn voor standaardgebruikers.

Supervisor

Het proefvullen is bedoeld om de instellingen van het vulsysteem te
valideren:

Proefvullen

• De stoppositie van de envelop inspecteren en instellen.
• De vouwinstellingen voor één set controleren.
• Controleren of het adres juist is gepositioneerd achter het

envelopvenster.

Bevat een stapel papier voor een printer of vulsysteem. Dit papier wordt
aan het systeem geleverd voor verdere verwerking.

Lade
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Een V-vouw geeft aan dat de documentset eenmaal is gevouwen. De
vouwpositie kan worden ingesteld. Deze vouw wordt in de onderstaande
afbeelding geïllustreerd:

Synoniem: Enkelvouw

V-vouw
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