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Estalvi d’energia 

 

Estalvi d’energia 
 Aquí trobaràs tot el que necessites per aprofitar al màxim 

el nou equipament. 
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Estalvi d’energia 

ESTALVI D’ENERGIA  

Tots els equips del Servei d’Impressió incorporen funcions per poder estalviar energia disminuint el consum 

elèctric quan no estan en funcionament. Per defecte, si l’equip està parat durant quinze minuts passa al 

mode inactiu i s’apaga la pantalla tàctil. Per tornar al moda actiu tan sols has de prémer qualsevol tecla del 

Tauler de Control. 

Per configurar la funció d’estalvi d’energia has de seguir el procediment indicat segons l’equip amb el que 

hagis de treballar. 

 

Equips BizHub C224e i BizHub 224e 

Aquest tipus d’equip presenta dos modes d'estalvi d'energia: el mode Baixa energia i el mode Inactiu. El mode 

Inactiu permet estalviar més energia que el mode Baixa energia. No obstant això, el temps necessari per tornar 

al mode normal és més llarg que el necessari per tornar al mode de baixa energia. 

 

Reducció del consum d’energia.  

Per reduir el consum d'energia quan l’equip es troba en espera s’ha de canviar la [Config. tecla alim.] a 

[Interruptor secundari apagat]. Per això has de: 

1. Prem [Utilitat]. 

2. Selecciona 

[Configuració 

administrador] i, a 

continuació, [Ajustos 

sistema]. 

3. Prem [Config. estalvi 

energia] i accedeix a 

[Config. tecla alim.]. 

4. Selecciona [Interruptor 

secundari apagat]. 

 

 

5. Després de canviar l'opció, el mode d'estalvi d'energia canvia en funció de com es prem la tecla Power: 

 Prémer la tecla. 

o La màquina canvia al mode Interruptor secundari apagat. D’aquesta manera, la màquina pot 

rebre dades o faxos, però no es pot escanejar o imprimir un original. 

Lorem ipsum 
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o Si es reben dades o faxos quan la màquina es troba al mode Interruptor secundari apagat, 

s'imprimeixen quan la màquina torna al mode normal. 

 

 Mantenir premuda la tecla Power. 

o La màquina canvia al mode Apagat automàtic ErP. En aquest mode la màquina no pot rebre 

dades o faxos i tampoc pot escanejar ni imprimir un original. 

o Aquesta funció permet estalviar més energia que el mode Interruptor secundari apagat, que 

s'assembla més a l'estat on l'interruptor principal està apagat. 

 

Per tornar la màquina del mode Interruptor secundari apagat o Apagat automàtic ErP al mode normal, prem de 

nou la tecla Power. 

 

 

Equips BizHub C35 i BizHub 36 

Tal i com succeix amb els equips BizHub C224e i BizHub 224e, aquests equips també ofereixen dos modes 

d'estalvi d'energia: el mode Baixa energia i el mode Inactiu. El mode Inactiu permet estalviar més energia que 

el mode Baixa energia. No obstant això, el temps necessari per tornar al mode normal és més llarg que el 

necessari per tornar al mode de baixa energia. 

Si no vols esperar el temps predeterminat i vols posar l’equip en mode inactiu de 

forma automàtica només has de prémer [Ah. Energía] al Tauler de control. 

 


