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Bevezetés

A kézikönyv a gép részletes üzemeltetési és karbantartási utasításait tartalmazza. A készülék sokrétû 
lehetõségeinek maximális kiaknázása céljából figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, és kövesse a 
benne található utasításokat. A kézikönyvet tartsa a készülék közelében, könnyen hozzáférhetõ 
helyen.

A készülék használatba vétele elõtt olvassa el a Másoló kézikönyvben ismertetett Biztonsági 
tájékoztatót! A FELHASZNÁLÓ BIZTONSÁGA és A KÉSZÜLÉK HIBÁINAK MEGELÕZÉSE terén 
fontos információkat tartalmaz.

Megjegyzések:

Egyes ábrák némileg különbözhetnek az Ön készülékétõl.

Nem minden változat kapható minden országban. A helyi forgalmazó részletes ismertetést ad .

Készüléktípusok

A berendezések típusának neve a következõ oldalakon nincs feltüntetve. Ellenõrizze saját 
készülékének típusát a kézikönyv elolvasása elõtt. (A részletekhez lásd 1.o. “Készüléktípusok”)

A kézikönyvben kétféle méretrendszer használatos. Ennél a készüléknél a metrikus verzió 
alkalmazandó.

Fontos

Ezen kézikönyv részei elõzetes figyelmeztetés nélküli változtatások tárgyát képezhetik. A forgalmazó 
semmilyen esetben nem vállal felelõsséget a készülék kezelésébõl, vagy mûködtetésébõl adódó 
közvetlen, közvetett, speciális, véletlenszerû, vagy következmény-jellegû károsodásokért.

Védjegyek

Az Adobe® és az Acrobat® az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegyei. 

A Microsoft®, a Windows®, a Windows NT® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült 
Államokban és/vagy más országokban. 

A Macintosh az Apple Computer Incorporated bejegyzett védjegye.
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Megfelelõségi nyilatkozat

Figyelmeztetés az EEA országok felhasználói számára

Ez a termék megfelel az Európa Parlament 1999/5/EC számú utasítása alapvetõ követelményeinek és 
rendelkezéseinek, továbbá a rádió-berendezésekre és telekommunikációs terminál berendezésekre, 
valamint azok megfelelõségének kölcsönös elismerésére vonatkozó 1999. március 9-i tanácskozás 
határozatainak.

Figyelmeztetés analóg PSTN hozzáférésû felhasználók számára az EEA országokban

Ez a termék úgy lett megtervezve, hogy lehetõvé tegye az analóg PSTN hozzáférést minden EEA 
országban. A helyi PSTN kompatibilitás a szoftverkapcsoló beállításaitól függ. Lépjen kapcsolatba a 
szerviz képviselõjével, ha más országba telepíti át a készüléket. Probléma esetén elsõként a szerviz 
képviselõjével vegye fel a kapcsolatot.
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FIGYELEM

R FIGYELEM:

 
Az olyan vezérlések, beállítások, vagy más munkafolyamatok, amelyek nem 
szerepelnek ebben a felhasználói kézikönyvben, olyan eredménnyel járhatnak, 
mely során a felhasználót veszélyes sugárzás érheti.
A készülékhez árnyékolt összekötõ kábeleket kell használni az érvényes 
rádiófrekvenciás sugárzási korlátozások betartása érdekében.

A lézersugár közvetlenül (vagy közvetve, visszaverõdés útján) a szembe jutva komoly 
szemkárosodást okozhat. Biztonsági óvintézkedések és beépített logikai áramkörök ügyelnek 
arra, hogy a lézersugár soha ne juthasson a felhasználó szemébe.
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Hogyan olvassa ezt a kézikönyvet?

Szimbólumok

Ebben a kézikönyvben az alábbi jelölések használatosak:

R FIGYELMEZTETÉS:

Ez a szimbólum potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amikor a készülék nem 
megfelelõ használata és az utasítások be nem tartása halálhoz, vagy súlyos 
sérüléshez vezethet. Mindenképpen olvassa el az utasítások mindegyikét, 
amelyek a Másoló kézikönyv Biztonsági információk címû részében találhatók!

R FIGYELEM:

Ez a szimbólum potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amikor a készülék nem 
megfelelõ használata és az utasítások be nem tartása könnyebb vagy közepes 
sérüléshez, illetve anyagi kár bekövetkezéséhez vezethet. Mindenképpen 
olvassa el az utasítások mindegyikét, amelyek a "Másoló kézikönyv" Biztonsági 
információk címû részében találhatók!

* A fenti mondatok az Ön biztonságát szolgáló megjegyzések.

Fontos
Ha nem követi ezt az utasítást, a papír tönkremehet, az eredeti példányok 
megsérülhetnek, vagy adatok veszhetnek el, ezért mindenképpen olvassa ezt el.

Elõkészítés
Ez a jelölés a mûködtetés elõtti elõzetes tájékozódásra vagy elõkészületekre 
vonatkozik.

Megjegyzés
Ez a jelölés a mûködtetéssel kapcsolatos óvintézkedéseket, valamint a helytelen 
használat utáni tennivalókat jelöli.

Korlátozások
Ez a jelölés a mennyiségi korlátokat jelöli, illetve olyan funkciókat amelyeket 
nem lehet egyidejûleg igénybe venni, vagy olyan helyzeteket amelyekben 
bizonyos funkciókat nem lehet használni.

Referencia
Ez a jelölés valamilyen hivatkozásra utal.

{ }
A készülék vezérlõpaneljébe épített gombok.
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Kézikönyvek ehhez a készülékhez

A készülékhez két fax kézikönyv tartozik, az Alapvetõ funkciók és a Speciális 
funkciók kézikönyv. Szükség szerint használja a megfelelõt.

Alapvetõ funkciók (ez a kézikönyv)

Az Alapvetõ funkciók kézikönyv a leggyakrabban használt fax mûveletek és 
funkciók leírását tartalmazza. 

Továbbfejlesztett funkciók (a CD-ROM-on) 

Minden nyelvi verzió külön mappában található a CD lemezen, PDF 
formátumban. Nyissa meg a Fax mappát és válassza ki az Önnek elõnyös nyelvi 
verziót. A fájlok olvasásához az Adobe Acrobat Reader szükséges. Ha az Adobe 
Acrobat Reader nincs telepítve a számítógépre, telepítse a Speciális 
tulajdonságok kézikönyvet tartalmazó CD lemezrõl.

Megjegyzés
� Elõfordulhat, hogy a PDF fájl nem megfelelõen jelenik meg, vagy nem lehet 

helyesen kinyomtatni a használt környezet és a nyelv függvényében.
A Speciális funkciók kézikönyvben a fejlettebb funkcióknak, valamint a fõ 
operátor beállításainak leírása található.

���� 1. fejezet: Küldési beállítások
Leírja, hogy hogyan lehet megadott idõben faxot küldeni anélkül, hogy a 
készülék mellett kellene lenni, és így kihasználni a kedvezményes idejû 
hívásokkal járó árkülönbözetet.

���� 2. fejezet: Feladat információ 
Leírja, hogy hogyan lehet egy memóriában tárolt faxüzenetet törölni, 
valamint hogy hogyan lehet a memóriában lévõ fájlok tartalmát ellenõrizni.

���� 3. fejezet: Egyéb küldési funkciók 
Leírja a küldéssel kapcsolatos hasznos funkciókat. Megtudhatja, hogyan lehet 
egyszerûen tárcsázni a számokat.

���� 4. fejezet: Vételi funkciók
Leírja a vételi funkciókat. Ismerteti, hogyan lehet kiszûrni névtelen küldõk 
üzeneteit. 

���� 5. fejezet: Fax felhasználói eszközök
Elmagyarázza a gyakran használt funkciók programozását a Felhasználói 
funkciógombokhoz, valamint a dátum és az idõpont beállítását.

���� 6. fejezet: Rendszergazda beállítások
Elmagyarázza a funkciókat, amelyeket a fõ operátor kezel. Itt megtudhatja 
hogyan változtassa meg a felhasználói paramétereket. 
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���� 7. fejezet: Hibaelhárítás
Elmagyarázza, mi a teendõ Hibajelentés kinyomtatása, illetve 
áramkimaradás esetén.

���� 8. fejezet: Függelék 
Ellenõrizheti a készülék mûszaki adatait.

Rendszerkövetelmények

A FAX CD-ROM kézikönyv futtatásához a következõ szükséges:

Rendszer: Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 
2000 vagy Macintosh

Azonban a mûködés nem garantált minden körülmény között. Elõfordulhat, 
hogy a kézikönyv nem használható egyes számítógépeken és/vagy operációs 
rendszereken.
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1. Bevezetés

Készüléktípusok

Ebbõl a készülékbõl négyféle modell létezik.

A Modell B Modell

1-es típus 2-es típus 1-es típus 2-es típus

Másolási sebesség 12 másolat/
perc 

(A4, 81/2"×11" )

12 másolat/
perc 

(A4, 81/2"×11" )

13 másolat/
perc 

(A4, 81/2"×11" )

13 másolat/
perc 

(A4, 81/2"×11" )

A kézi adagolótálca 
papírkapacitása 

1 lap 1 lap 100 lap 100 lap

Papíradagoló egység Nem elérhetõ Nem elérhetõ Opció Opció

Fax modul Opció Standard Opció Standard

Dokumentum adagoló Opció Standard Opció Standard
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Az alkotórészek áttekintése

Elülsõ nézet

A következõ ábra a B Modellre vonatkozik.

1. Expozíciós üveglap fedél
Helyezze az eredetiket az expozíciós 
üveglapra és csukja rá annak fedelét.

2. Dokumentum adagoló (ADF) 
(Opció az 1-es típushoz)
Az eredetiket a készülék automatikusan 
húzza be.

3. Expozíciós üveglap
Helyezze az eredeti dokumentumot az 
expozíciós üveglapra úgy, hogy annak 
bal felsõ sarkát az expozíciós üveglap bal 
felsõ sarkában lévõ referenciajelhez 
igazítja. A dokumentum behelyezése 
után csukja le az expozíciós üveglap 
fedelét.

4. Fõkapcsoló
Amennyiben a fénymásoló gép nem 
mûködik a kezelõkapcsoló lenyomását 
követõen, ellenõrizze, hogy be van-e 
kapcsolva a fõkapcsoló. Ha ki van 
kapcsolva, kapcsolja be. Mindemellett, 
ha a készülék a faxkiegészítõvel lett 
telepítve, ne kapcsolja ki a fõkapcsolót.
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Megjegyzés
� A fõkapcsolót általános esetben a 

szerviz képviselõje állítja be. Ne 
nyúljon ehhez a kapcsolóhoz!

� Ha a mûködtetõ kapcsoló be van 
kapcsolva, és a gépben továbbra sincs 
áram, kapcsolja be a fõkapcsolót.

� Ha 12 óránál hosszabb ideig 
kikapcsolt állapotban hagyja a 
készüléket, a memóriában lévõ összes 
fájl elvész.

5. Mûködtetõ kapcsoló
Nyomja meg ezt a kapcsolót a készülék 
áram alá helyezéséhez (a Be lámpa 
felgyullad). A készülék kikapcsolásához 
nyomja meg újra ezt a gombot (a Be 
lámpa kialszik). Lásd: 8. oldal “A 
készülék bekapcsolása”.

6. Papíradagoló
Ide helyezze a másolópapírt.

7. Papíradagoló egység (Kiegészítõ 
csak a B Modellhez)
További másolópapírok helyezhetõk ide.
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Oldalnézet

1. Kézi lapadagoló
A készülék a faxüzenet kinyomtatásához 
az idehelyezett papírt használja. (Csak B 
Modell esetén)

2. Külsõ telefon csatlakozója

3. G3 vonal csatlakozó
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Kezelõpanel

1. Vételi fájl jelzõlámpa
Kigyullad, ha egy üzenet vételkor a 
memóriába került. 

2. Kommunikáció jelzõlámpa
Faxüzenet küldése és vétele során világít.

3. {{{{Munka információk}}}} gomb
Nyomja meg egy speciális mûveletre 
vonatkozó információ kereséséhez.

4. {{{{Átviteli opció}}}} gomb
Nyomja meg az adatátviteli kiegészítõ 
beállítások megváltoztatásához. A 
jelzõlámpa világít, ha a kiegészítõ 
beállítások meg lettek változtatva.

5. {{{{Fax}}}} gomb
Nyomja meg a fax üzemmódra 
váltáshoz. 

6. {{{{Rövidhívó}}}} gomb
Nyomja meg a Gyorshívás 
kiválasztásához.

7. Lámpa
Ez a lámpa hibákat jelez, vagy a készülék 
állapotát mutatja. 

8. {{{{Mégse}}}} gomb
Nyomja meg egy mûvelet 
visszavonásához vagy a kijelzõ elõzõ 
állapotához való visszatéréshez.

9. LCD képernyõ
A feladatok elvégzésekor vezeti a 
felhasználót, és tájékoztat a berendezés 
állapotáról. Itt jelennek meg az üzenetek.

10. 0000 1111 gombok
A kurzor mozgatásához vagy a funkciók 
kiválasztásához használja ezt a gombot.

11. {{{{OK}}}} gomb
Nyomja meg a kijelzõn megjelenõ 
kérdésre adott "Igen" válaszhoz. 

12. {{{{Felhasználói eszközök}}}} gomb
Nyomja meg a felhasználói eszközök 
üzemmódba való belépéshez. Ezek az 
eszközök lehetõvé teszik az 
alapbeállítások testre szabását.

13. {{{{Törlés/Stop}}}} gomb
Törlés:
Töröl egy karaktert vagy számjegyet.
Stop:
Megszakítja az aktuális mûveletet 
(küldést, szkennelést, másolást vagy 
nyomtatást).
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14. {{{{Alapállapot}}}} gomb

15. Fõkapcsoló lámpa

16. Bekapcsolva lámpa

17. Közvetlenhívó gombok
Egyszeri gombnyomással tárcsázhat 
ezekkel a gombokkal, vagy pedig betûket 
és szimbólumokat adhat be. Ugyancsak 
ezeket használja a Csoporthívó 
funkcióhoz.

18. Felhasználói funkció gombok
E gombok mindegyike programozható, 
ami lehetõvé teszi a gyakran használt 
funkciók gyors elérését.

���� Az alapbeállításban beprogramozott 
funkciók

19. {{{{Felbontás}}}} gomb
Nyomja meg a Standard, Részletes és 
Finom beállítások közötti 
átkapcsoláshoz. Ha a lámpa nem világít, 
akkor a Standard beállítás van 
érvényben.

20. {{{{Memória átvitel}}}} gomb
Nyomja meg a gombot a memória átvitel 
( Memória átvitel ) és az Azonnali átvitel 
( Azonnali átvitel ) üzemmódok közötti 
váltáshoz.
Amikor a lámpa nem világít az Azonnali 
átvitel, ha a lámpa világít, akkor a 
Memória átvitel van kiválasztva.

21. {{{{Szünet/Újrahívás}}}} gomb
Szünet:
Faxszámok tárcsázásánál vagy 
eltárolásánál beilleszthet egy szünetet. A 
szünet nem lehet az elsõ számjegy 
helyén.
Újrahívás:
Nyomja meg az utolsó tíz szám 
egyikének újrahívásához.

22. {{{{Tárcs. kagyló lent}}}} gomb
E gomb segítségével a 
számbillentyûzetrõl telefonálhat, a külsõ 
telefon felemelése nélkül.

23. {{{{Képfényerõsség}}}} gombok (iiii és jjjj)
A képfényerõsség beállításának 
megváltoztatásához használja.

24. {{{{Dokumentumtípus}}}} gomb
Nyomja meg a dokumentum típusának 
kiválasztásához, Szöveg vagy Fénykép. 
Ha a dokumentum típusa ki lett 
választva, a megfelelõ jelzés világít.

25. Számgombok
Faxszámok tárcsázásához vagy a 
másolatok számának beadásához 
használhatja.

26. {{{{Start}}}} gomb
Minden mûveletet ezzel a gombbal 
indíthat.

27. Mûködtetõ kapcsoló
Nyomja meg a kapcsolót a készülék 
bekapcsolásához (a Be lámpa kigyullad). 
A készülék kikapcsolásához nyomja meg 
újra ezt a gombot (a Be lámpa kialszik).

Gomb Funkció

F1 Kézi vétel

F2 Vételi mód

F3 Napló nyomtatása
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A készülék elindítása

A készülék bekapcsolásához kapcsolja be a mûködtetõ kapcsolót.

Megjegyzés
� A készülék automatikusan energiatakarékos üzemmódba kapcsol, vagy 

kikapcsol, ha egy bizonyos ideig nem használja. Lásd a 2. fejezetet 
“Beállítások, amelyeket meg tud változtatni a Felhasználói eszközök 
segítségével” a Rendszerbeállítások kézikönyvben.

----Tápkapcsolók
Ez a gép kettõ tápkapcsolóval rendelkezik: Lásd 2. oldal “Az alkotórészek 
áttekintése”.

���� Mûködtetõ kapcsoló
A készülék aktiválásához használja ezt a kapcsolót. Ha a készülék 
bemelegedett, másolatokat készíthet vagy faxokat küldhet.

���� Fõkapcsoló
Amennyiben a fénymásoló gép nem mûködik a kezelõkapcsoló lenyomását 
követõen, ellenõrizze, hogy be van-e kapcsolva a fõkapcsoló. Ha ki van 
kapcsolva, kapcsolja be.

Fontos
� A memóriában tárolt faxfájlok a fõkapcsoló kikapcsolása után még 12 órán át 

megmaradnak, ha a készülék a kikapcsolást megelõzõen legalább egy hétig 
be volt kapcsolva. Azonban alacsony környezeti hõmérséklet esetén a tárolási 
idõ hossza rövidebb lehet.

� Ha 12 óránál hosszabb ideig kikapcsolt állapotban hagyja a készüléket, a 
memóriában lévõ összes faxfájl elvész. Lásd 8. oldal “A készülék 
kikapcsolása”.
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A készülék bekapcsolása

AAAA Ellenõrizze, hogy a tápkábel rendesen be van-e dugva a fali csatlakozóba, 
és a fõkapcsoló be van-e kapcsolva.

BBBB Kapcsolja be a mûködtetõ kapcsolót. A Be lámpának ki kell gyulladnia.

A kijelzõpanel bekapcsolódik.

Megjegyzés
� Ha a mûködtetõ kapcsoló bekapcsolásakor nem történik semmi, 

ellenõrizze, hogy a fõkapcsoló be van-e kapcsolva.

A készülék kikapcsolása

AAAA Kapcsolja ki a mûködtetõ kapcsolót. A Be lámpa kialszik.

Fontos
� Mielõtt kihúzza a hálózati kábelt, gyõzõdjön meg arról, hogy a 

fennmaradó szabad memória 100 %-os szintet mutat-e a Fax üzemmód 
kijelzõjén.
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A fõkapcsoló kikapcsolása

Ha a fõkapcsolót egy fax funkció használata közben kikapcsolja, a várakozó fax 
és nyomtatási feladatok törölve lesznek, és nem lehet bejövõ faxot fogadni. 
Általában csak a szerviz képviselõje használja ezt a kapcsolót. Ha valamilyen 
okból mégis ki kell kapcsolnia ezt a kapcsolót, kövesse az alábbi eljárást. 

Fontos
� Mielõtt kikapcsolja a fõkapcsolót vagy kihúzza a tápkábelt, ellenõrizze, hogy 

100% látható-e a fax készenléti állapot kijelzõjén. A fõkapcsoló kikapcsolása 
vagy a hálózati tápkábel kihúzása után 12 órával a memóriában tárolt fax 
fájlok elvesznek.

AAAA Gyõzõdjön meg róla, hogy a Be lámpa nem világít.

BBBB Kapcsolja ki a fõkapcsolót.

A fõkapcsoló lámpája kialszik.
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Üzemmódok váltása

A készülék faxként és másolóként is használható. Ha a készülék nem fax 
üzemmódban van, nyomja meg a {{{{Fax}}}} gombot a fax funkció mûködtetéséhez.
Beállíthatja úgy a készüléket, hogy a bekapcsolást követõen azonnal a Fax 
üzemmód jelenjen meg. Lásd a 2. fejezetet “Beállítások, amelyeket meg tud 
változtatni a Felhasználói eszközök segítségével” a Rendszerbeállítások 
kézikönyvben.

Korlátozások
� Az alábbi körülmények között nem tud üzemmódot váltani: 

• Fax beolvasása közben

• Azonnali küldés közben
• A rendszerbeállítások módosítása közben

• A kihangosítással történõ tárcsázás alatt

Dr. COPY Irodatechnikai Bt. www.drcopy.hu

Fénymásoló, nyomtató, fax, számítógép forgalmazás, javítás, bérbeadás. Festékpatron, toner forgalmazás.



A kijelzõ használata

11

1

A kijelzõ használata

A kijelzõn a készülék állapota és az utasítások láthatóak.

Megjegyzés
� Az ebben a könyvben szereplõ összes eljárás azt feltételezi, hogy a készülék 

fax üzemmódban van. Ha a készülék nem fax üzemmódban van, nyomja meg 
a {{{{Fax}}}} gombot a fax funkció megváltoztatásához. Beállíthatja, hogy a 
készülék fax üzemmódban induljon. Lásd a 2. fejezetet "Beállítások, 
amelyeket meg tud változtatni a Felhasználói eszközök segítségével" a 
Rendszerbeállításokban.

� Ha bizonyos ideig nem használja a készüléket, akkor az visszatér készenléti 
üzemmódba. A fax alapállapot idõzítésben állíthatja be ezt a késleltetést. 
További tájékoztatásért tanulmányozza a Speciális funkciók kézikönyv “A 
fax visszatérési idõzítõ beállítása” címû fejezetét (5. fejezet).

A kijelzõ olvasása és a gombok használata

A Kijelzi a készülék állapotát vagy a pillanatnyilag kiválasztott funkciót.

B Kijelzi az üzeneteket.
A kiválasztható vagy meghatározható tételeket mutatja.

C Kijelzi a kiválasztható tételeket.

Megjegyzés
� Nyomja meg a  0 vagy a 1  gombot egy másik funkció kijelzéséhez az 

LCD kijelzõn vagy mozgassa a zárójeleket egy másik érték 
kiválasztásához.

� Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot egy kiválasztott funkció vagy megadott 
érték beállításához és az elõzõ kijelzõhöz való visszatéréshez. 

� Nyomja meg a {{{{Mégse}}}} gombot a kiválasztott funkció vagy megadott érték 
visszavonásához és az elõzõ kijelzõhöz való visszatéréshez.

� Nyomja meg az {{{{Alapállapot}}}} gombot a beállítások visszavonásához és a 
kezdeti kijelzéshez való visszatéréshez.
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Készenléti képernyõ

Miközben a gép készenléti állapotban van (azonnal a gép bekapcsolása után 
vagy a {{{{Mégse}}}} gomb megnyomása után), az alábbi kép látható. 

Megjegyzés
� Az alábbi mûveletek egyikével a készüléket visszaállíthatja a készenléti 

állapotba:

• Ha már betette az eredetit, de még nem nyomta meg a {{{{Start}}}} gombot, 
vegye ki az eredetit.

• Ha nem tette be az eredetit, nyomja meg a {{{{Mégse}}}} gombot.
• Ha a Felhasználói eszközök üzemmódban van, nyomja meg a {{{{Felhasználói 

eszközök}}}} gombot vagy a {{{{Mégse}}}} gombot.

Kommunikáció képernyõ

A készülék kommunikációja közben megjelenik az állapot.

���� A kijelzõ a memória átvitel vagy a memória vétel alatt: 
A célállomás neve vagy faxszáma jelenik meg az LCD kijelzõ felsõ részén.

Megjegyzés
� Attól még, hogy a gép éppen a memóriából továbbít vagy a memóriába 

vesz faxüzenetet, a következõ oldalt beolvashatja a memóriába. 

���� Azonnali átvitel:
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Üzenetek a kijelzõn

Az adott szituációtól függõen a készülék különféle üzeneteket jelenít meg a 
kijelzõn.

���� Utasítások és kérések

���� Kérdések

���� Választási lehetõségek

���� Állapot
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2. Fax küldése és fogadása

Átviteli módok

Kétféle küldési típus használható.

���� Memória átvitel
Ha egy faxüzenetet a memóriában tárol, a küldés automatikusan elindul. 
Ez akkor hasznos, ha gyorsan szüksége van a dokumentumra. 
Ugyanazt az üzenetet egy mûveletben több helyre is elküldheti. Ezt az eljárást 
körfaxnak nevezik.

���� Azonnali átvitel
A készülék azonnal tárcsáz, és a faxot szkennelés közben elküldi.
Ez akkor hasznos, ha azonnal el szeretne küldeni egy üzenetet, és ellenõrizni 
szeretné, hogy sikeresen létrejött-e a kapcsolat a másik fél faxkészülékével.
A faxüzenet nem lesz tárolva a memóriában.

Fontos
� Ha áramkimaradás van, a fõkapcsoló ki van kapcsolva, vagy a hálózati kábel 

ki van húzva a csatlakozóból 12 óránál hosszabb ideig, a memóriában tárolt 
összes fájl törlõdik. Mihelyt az áramellátás helyreáll, a készülék kinyomtat 
egy áramkimaradás jelentést, hogy segítsen meghatározni, hogy melyik 
fájlok törlõdtek ki. További tájékoztatásért tanulmányozza a Speciális 
funkciók kézikönyv "Áramkimaradási jelentés" címû fejezetét (7. fejezet). 

GDRH230E

GDRH240E

Küldő

(ez a készülék)

Vevő
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Választás a memória átvitel és az azonnali átvitel között

Nyomja meg a {{{{Memória átvitel}}}} gombot a memória átvitel és az azonnali átvitel 
közötti választáshoz. Ha a {{{{Memória átvitel}}}} gomb lámpája nem világít, akkor az 
azonnali átvitel van kiválasztva. Ha a {{{{Memória átvitel}}}} gomb lámpája világít, 
akkor a memória átvitel van kiválasztva. 

Megjegyzés
� A felhasználói paraméterekkel beállíthatja, hogy a készülék az indítás után 

Memória átvitel, vagy Azonnali átvitel üzemmódba kerüljön. Lásd a Speciális 
funkciók kézikönyv "Felhasználói paraméterek" címû fejezetét (6. fejezet) (00. 
kapcsoló, 6. bit).

� A felhasználói paraméterekkel beállíthatja, hogy az átviteli mód minden 
indított átvitel után visszatérjen az alapbeállításba. Lásd a Speciális funkciók 
kézikönyv "Felhasználói paraméterek" címû fejezetét (6. fejezet) (01. 
kapcsoló, 7. bit).
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A dokumentumok behelyezése

A dokumentumokat a dokumentum-adagolóba vagy az expozíciós üveglapra is 
helyezheti. Egyes dokumentumtípusok nem alkalmasak a dokumentum-
adagolóból történõ adagolásra, ezért ezeket az expozíciós üveglapra kell helyezni.

Egy dokumentum behelyezésének módja függ annak méretétõl, továbbá attól, 
hogy a dokumentum-adagolót vagy az expozíciós üveglapot használja. 

���� Hogyan helyezzünk be A4, B5, A5, 51/2"××××81/2", 81/2"××××11", 81/2"x14" és 8"x13" méretû 
dokumentumokat

���� Hogyan helyezzünk be A5 és 81/2"×××× 51/2"méretû dokumentumokat

Megjegyzés
� Faxok küldésekor a célállomáson megjelenõ kép az ott használatos papír 

méretétõl és tájolásától függ. Ha a vevõ készülék nem a dokumentummal 
megegyezõ méretû és tájolású papírt használ, a faxolt kép lekicsinyítõdik, a 
gép mindkét végén levághat belõle, vagy a kép két vagy több lapon jelenhet 
meg. Ha fontos dokumentumot továbbít, ajánlatos megkérdezni a címzettet, 
hogy milyen méretû és tájolású papírt használnak a célállomáson.

� Gyõzõdjön meg arról, hogy az eredeti dokumentumon minden tinta, javító 
folyadék stb., teljesen megszáradt, mielõtt azt a gépbe helyezné. Ha nedvesen 
helyezi be, az expozíciós üveg szennyezõdik, ami a vett képen is megjelenik.

� A {{{{Start}}}} gomb megnyomása elõtt bármikor behelyezheti az eredetit.
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Egyoldalas dokumentum elhelyezése az expozíciós üveglapon

Az expozíciós üveglapra egyesével helyezze azokat a dokumentumokat, 
amelyeket nem lehet a dokumentum-adagolóba helyezni (például könyveket).

AAAA Emelje fel az expozíciós üveglap fedelét. Helyezze el a dokumentumot 
nyomtatott oldalával lefelé, és illessze a bal felsõ sarkát az expozíciós 
üveglap bal felsõ sarkában lévõ referenciajelhez. 

1. Referenciajel
2. Vonalzó

BBBB Zárja le az expozíciós üveglap fedelét.  

Megjegyzés
� Ha kötött dokumentumot küld, a vett kép fekete területeket tartalmazhat. 

Ez a hatás csökkenthetõ, ha lenyomva tartja a dokumentumot, hogy a 
kötésnél ne emelkedjen fel. 

Eredetik betöltése a dokumentum-adagolóba

Ha egy mûveleten belül egy köteg dokumentumot szeretne beolvasni, használja 
a dokumentum-adagolót. A dokumentum-adagoló egyoldalas dokumentumok 
kezelésére alkalmas.

Korlátozások
� A maximális dokumentum hossz 1260mm (49,6”) kézi beállítás esetén.
� Egyetlen kötegben helyezze be a továbbítandó eredetiket. 

� A dokumentum-adagolóba nem helyezheti be a dokumentumokat laponként 
vagy kis kötegekben.

� Ne nyissa ki a dokumentum-adagolót a dokumentum beolvasása közben, 
ellenkezõ esetben a dokumentum elakadhat.
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Megjegyzés
� Ha a dokumentum elakad, nyomja meg a {{{{Törlés/Stop}}}} gombot, majd 

óvatosan távolítsa el a dokumentumot. 

� Ha a dokumentum hullámos vagy gyûrött, simítsa ki, mielõtt a készülékbe 
helyezi. 

� A vékony dokumentumokat helyezze az expozíciós üveglapra. 

Referencia
A dokumentum-adagolóba helyezhetõ dokumentumok méretével és 
számával kapcsolatban lásd 8. fejezet “Eredeti dokumentumok” a 
Továbbfejlesztett funkciók kézikönyvben.

AAAA A lapterelõ kart állítsa a dokumentum méretéhez. Egyenletes kötegbe 
rendezze a dokumentumokat, majd helyezze be a dokumentum-adagolóba 
a nyomtatott oldallal felfelé. A lapterelõ kart állítsa a dokumentum 
méretéhez.

1. Korlátozó jel

2. Lapterelõ
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A dokumentum-adagolóban (ADF) nem használható eredetik

Ne helyezze az alábbi típusú dokumentumokat a dokumentum-adagolóba, 
mert azok megsérülhetnek. Inkább helyezze azokat az expozíciós üveglapra.

• Tûzõkapcsokat vagy gemkapcsokat tartalmazó dokumentumok

• Perforált vagy szakadt dokumentumok

• Hullámos, gyûrött vagy szamárfüles dokumentum
• Ragasztott eredetik

• Bármilyen bevonatos dokumentum, például hõérzékeny faxpapír, mûnyomó 
papír, alumíniumfólia, karbonpapír vagy vezetõképes papír

• Címkékkel, fülekkel vagy más kiálló részekkel rendelkezõ dokumentumok 
• Tapadós dokumentumok, például áttetszõ papír

• Vékony és kis merevségû dokumentumok

• Nem megfelelõ súlyú dokumentumok

• Kötött dokumentumok (például könyvek)
• Átlátszó dokumentumok, például írásvetítõ fóliák vagy áttetszõ papír

Nehezen felismerhetõ dokumentumméretek

A készülék az alábbi típusú eredetik méreteit nehezen ismeri fel.

• Eredetik címkékkel, fülekkel vagy más kiálló részekkel

• Átlátszó dokumentumok, például írásvetítõ fóliák vagy áttetszõ papír

• Sötét dokumentumok sok szöveggel és ábrával
• Dokumentumok, melyek részben tömör képeket is tartalmaznak

• Dokumentumok, melyek széleinél tömör képek vannak
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Memória átvitel

A memória átvitel a következõk miatt kényelmes:

• A fax dokumentumok sokkal gyorsabban olvashatóak be. A beolvasott 
dokumentumot a készülék a memóriában tárolja és innen automatikusan 
küldi el, vagyis az elküldésre nem kell várni.

• A fax küldése közben mások is használhatják a készüléket (nem kell sokat 
várni a készülék mellett).

• Ugyanazt a dokumentumot egy mûveletben több helyre is elküldheti. 
(Körfax)

• Kétféle memóriából történõ küldés létezik: párhuzamos és normál. Lásd a 
"Párhuzamos memória átvitel" címû részt a Speciális funkciók kézikönyvben 
(3. fejezet).

Fontos
� Ha áramszünet van (a fõkapcsoló ki van kapcsolva) vagy a hálózati tápkábel 

12 óránál tovább ki van húzva, a memóriában lévõ összes fájl törlésre kerül. 
Mihelyt az áramellátás helyreáll (a fõkapcsoló be van kapcsolva), a készülék 
kinyomtat egy áramkimaradás jelentést, hogy segítsen meghatározni, hogy 
mely fájlok törlõdtek ki. Ha csak a mûködtetõ kapcsolót kapcsolja ki, a fájlok 
nem vesznek el.

Korlátozások
� Ha a memória tele van (a kijelzõ 0%-ot mutat), a memória átvitel nem 

használható. Helyette használja az azonnali átvitelt.

Megjegyzés
� A Memóriaátviteli fájlok maximális száma: 133 
� A memória átvitelenként használható célállomások maximális száma: 133 

� Az összes eltárolható célállomás száma: 300 

� A számgombokkal beírható célállomások számának elméleti maximuma 67, 
de ez az aktuálisan rendelkezésre álló memória mennyiségétõl függ.

� A memóriában eltárolható oldalak száma a dokumentum képektõl és a 
beolvasási beállításoktól függ. Legfeljebb 80 szabványos oldalt lehet eltárolni 
(ITU-T #1 táblázat, felbontás: Standard, Dokumentumtípus: Szöveg). 

� Azt is beállíthatja, hogy a gép minden átvitel után visszatérjen az 
alapértelmezett átviteli módba. Ezt megváltoztathatja úgy, hogy mindig a 
kívánt üzemmód maradjon bekapcsolva. Lásd a “Felhasználói paraméterek” 
címû részt a Továbbfejlesztett funkciók kézikönyvben (6. fejezet) (01. 
kapcsoló, 7. bit).
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AAAA Gyõzõdjön meg arról, hogy a memória átvitel lámpája világít. 

Amennyiben nem világít, nyomja meg a {{{{Memória átvitel}}}} gombot.

BBBB Helyezze be az eredetit.

Korlátozások
� Az elsõ oldalakat elküldheti az expozíciós üveglapról, majd a fennmaradó 

oldalakat a dokumentum-adagolóból. Miután az utolsó lapot az 
expozíciós üveglapra helyezte, 60 másodperc áll a rendelkezésére, hogy a 
fennmaradó lapokat a dokumentum-adagolóba helyezze. 

� Jegyezze meg, hogy nem teheti az expozíciós üveglapra az oldalakat, 
miután a dokumentum-adagolót kezdte el használni.

� Ne nyissa ki a dokumentum-adagolót, miközben az dokumentumokat 
olvas be.

Megjegyzés
� A memóriában eltárolandó dokumentumokat helyezze az expozíciós 

üveglapra vagy a dokumentum-adagolóba. Ha többlapos dokumentumot 
szeretne eltárolni az expozíciós üveglapról, akkor azt oldalanként 
helyezze oda.

Referencia
17. oldal “A dokumentumok behelyezése” 

CCCC Válassza ki a kívánt beolvasási beállításokat. Lásd 33. oldal “Beolvasási 
beállítások”.

DDDD Tárcsázzon. Amennyiben egynél több célállomásnak szeretné elküldeni 
ugyanazt az üzenetet, nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot és tárcsázza a következõ 
célállomást. Ismételje meg ezt a lépést az összes célállomásnál.

Ha hibásan adta meg a számot, nyomja meg a {{{{Törlés/Stop}}}} gombot, majd írja 
be újból a helyes számot.
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Megjegyzés
� Ha meghatározott egy célállomást a Közvetlen hívás használatával, a 

célállomás hozzáadódik akkor is, ha nem nyomta meg az {{{{OK}}}} gombot.

Referencia
36. oldal “Tárcsázás” 

EEEE Nyomja meg a {{{{Start}}}} gombot.

A készülék megkezdi az eredeti beolvasását.

A készülék tárcsázza a célállomást. A másik félnél Saját név- vagy Saját 
faxszám-azonosítóként beprogramozott név vagy faxszám megjelenik a 
kijelzõ felsõ részén.

Referencia
45. oldal “Saját név/Faxfejléc/Saját faxszám regisztrálása” 

Az átvitel után a készülék visszatér a készenléti üzemmódba. 
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Eredetik küldése az expozíciós üveglapról

AAAAHelyezze a dokumentum elsõ oldalát nyomtatott oldallal lefelé az 
expozíciós üveglapra.

BBBB Tárcsázzon.

CCCCNyomja meg a {{{{Start}}}} gombot.

A készülék megkezdi az eredeti beolvasását.
DDDDHelyezze a következõ dokumentumot az expozíciós üveglapra 60 

másodpercen belül azt követõen, hogy a készülék befejezte az elsõ 
dokumentum beolvasását.

Megjegyzés
� Ismételje meg a C - D. lépéseket, ameddig minden eredeti beolvasása 

megtörténik.

EEEENyomja meg a {{{{qqqq}}}} gombot a befejezéshez.
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Memóriából történõ küldés visszavonása

A Start gomb megnyomása elõtt

AAAA Nyomja meg az {{{{Alapállapot}}}} gombot.

Megjegyzés
� Ha a dokumentumot a dokumentum-adagolóba helyezi, annak egyszerû 

kivételével visszavonhatja az adattovábbítást.

Az eredeti beolvasása közben

AAAA Nyomja meg a {{{{Törlés/Stop}}}} gombot.

A készülék leállítja a dokumentum eltárolását, és az adatok nem 
továbbítódnak.
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Átvitel közben.

Ezt az eljárást olyankor alkalmazza, ha a dokumentum beolvasása után szeretné 
leállítani az átvitelt.

Korlátozások
� Ha az átvitel befejezõdik az eljárás közben, az átvitel visszavonása nem 

következik be.

Megjegyzés
� Ha a fájlt annak továbbítása közben visszavonja, a továbbítást a készülék 

leállítja, amint befejezte ezt az eljárást. A faxüzenet egyes oldalai viszont 
esetleg továbbítódhatnak és megjelentek a hívott fél készülékén. 

AAAA Gyõzõdjön meg arról, hogy a készülék fax üzemmódban van, és a 
készenléti állapot kijelzõje látható.

BBBB Nyomja meg a {{{{Munka információk}}}} gombot és ellenõrizze, hogy a 
"1.Adás/Vét.Leáll." megjelenik.

Megjelenik az információ menü.

CCCC Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot.

DDDD Jelölje ki a törölni kívánt fájlt. 

Adja meg a fájl számát a számjegybillentyûzet segítségével, vagy keresse meg 
a 0 vagy a 1 gombok használatával.

EEEE Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot.

Dr. COPY Irodatechnikai Bt. www.drcopy.hu

Fénymásoló, nyomtató, fax, számítógép forgalmazás, javítás, bérbeadás. Festékpatron, toner forgalmazás.



Memóriából történõ küldés visszavonása

27

2

FFFF Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot az "Igen" kiválasztásához. 

GGGG Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot.

A fájl törlésre kerül és a gép visszatér a készenléti üzemmódba.

Míg az eredeti átvitelre vár

Korlátozások
� A célállomásra elküldött oldalakat az átvitel törlésével sem lehet visszavonni. 

Az átvitel megtörténhet a törlés elõtt, még akkor is ha az átvitel törlését még 
a küldés elõtt kezdeményezte. 

AAAA Nyomja meg a {{{{Munka információk}}}} gombot és ellenõrizze, hogy az 
"1.Adás/vét.leáll." megjelenik. 

BBBB Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

CCCC Jelölje ki a törölni kívánt fájlt. 

Adja meg a fájl számát a számjegybillentyûzet segítségével, vagy keresse meg 
a 0 vagy a 1 gombok használatával. 

Ha a fájl nem található, akkor az elküldése már megtörtént. 
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DDDD Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

EEEE Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot az "Igen" kiválasztásához.

FFFF Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

A fájl törlésre kerül és a gép visszatér a készenléti üzemmódba.
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Azonnali átvitel

Az Azonnali küldés a következõ esetekben kényelmes:

• A beolvasással egy idõben kívánja elküldeni a dokumentumot.

• Gyorsan ellenõrizni szeretné, hogy létrejött-e a kapcsolat a másik fél 
faxkészülékével.

• A készülék memóriája megtelt.

A készülék azonnal tárcsáz, amint megnyomja a {{{{Start}}}} gombot. Az üzenetet a 
készülék laponként beszkenneli és el is küldi anélkül, hogy azt a memóriában 
tárolná.

Megjegyzés
� Azonnali átvitel esetén csak egy célállomás adható meg.

� A felhasználói paraméterekkel beállíthatja, hogy a készülék az indítás után 
Memória átvitel, vagy Azonnali átvitel üzemmódba kerüljön.

� Azonnali átvitel esetén a készülék nem tárcsáz újra.

AAAA Ellenõrizze, hogy nem világít-e a memória átvitel kijelzõje.

Ha világít, nyomja meg a {{{{Memória átvitel}}}} gombot.

BBBB Helyezze be a dokumentumot.

Referencia
17. oldal “A dokumentumok behelyezése” 

CCCC Válassza ki a kívánt beolvasási beállításokat. Lásd 33. oldal “Beolvasási 
beállítások”.
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DDDD Tárcsázzon.

Ha hibásan adta meg a számot, nyomja meg a {{{{Törlés/Stop}}}} gombot, majd írja 
be újból a helyes számot.

Referencia
36. oldal “Tárcsázás” 

Lásd a 3. fejezetet “Lánctárcsázás” a Továbbfejlesztett funkciók 
kézikönyvben.

EEEE Nyomja meg a {{{{Start}}}} gombot.

A készülék tárcsázza a célállomást. Tárcsázás közben a kijelzõn a hívott fél 
készülékén beprogramozott Saját név- vagy Saját faxszám-azonosító jelenik 
meg. Ha létrejön a kapcsolat, a gép elkezdi az eredeti dokumentum 
beolvasását.

Referencia
45. oldal “Saját név/Faxfejléc/Saját faxszám regisztrálása” 

Az átvitel után a készülék visszatér készenléti üzemmódba.
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Eredetik küldése az expozíciós üveglapról

AAAAHelyezze a dokumentum elsõ oldalát nyomtatott oldallal lefelé az 
expozíciós üveglapra.

BBBB Tárcsázzon.

CCCCNyomja meg a {{{{Start}}}} gombot.

A készülék megkezdi az eredeti beolvasását.
DDDDHelyezze a következõ dokumentumot az expozíciós üveglapra 10 

másodpercen belül azt követõen, hogy a készülék befejezte az elsõ 
dokumentum beolvasását.

Megjegyzés
� Ismételje meg a C - D. lépéseket, ameddig minden eredeti beolvasása 

megtörténik.

EEEENyomja meg a {{{{qqqq}}}} gombot a befejezéshez.
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Azonnali átvitel visszavonása

A Start gomb megnyomása elõtt

AAAA Nyomja meg a {{{{Alapállapot}}}} gombot. 

Megjegyzés
� Ha már behelyezte az eredetit, úgy is visszavonhatja az azonnali átvitelt, 

hogy kiveszi az eredeti dokumentumot a berendezésbõl.

A Start gomb megnyomása után

AAAA Nyomja meg a {{{{Törlés/Stop}}}} gombot, majd távolítsa el a dokumentumot.

Megjegyzés
� Ha a továbbítás befejezõdik, miközben ezt a mûveletet végzi, az átvitel 

visszavonása nem következik be.
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Beolvasási beállítások

Sok különféle típusú faxüzenet továbbítására lehet szüksége. Ezek közül 
néhányat esetleg nehéz reprodukálni a hívott fél készülékén. Az ön gépe viszont 
háromféle beállítással rendelkezik, amelyek segítenek a dokumentum lehetõ 
legjobb képminõségû továbbításában. 

���� Felbontás:
Standard, Részletes, Finom 

���� Az eredeti dokumentum típusa:
Szöveg, Fénykép 

���� Fényerõsség (Kontraszt):
Kézi fényerõsség

Felbontás

A képeket és a szöveget a készülék úgy olvassa be, hogy kis pontok halmazává 
alakítja azokat. A pontok sûrûsége határozza meg a kép minõségét, valamint a 
továbbítás idejét. Így a nagy felbontással (Finom) beolvasott képek nagyon jó 
minõségûek, de tovább tart elküldeni õket. A kis felbontással (Standard) 
kevésbé lesz jó a képminõség, de a dokumentum továbbítása gyorsabb. Válassza 
az igényeinek megfelelõ beállítást az átviteli sebesség és a képminõség közötti 
kompromisszum alapján.

���� Standard (8××××3,85 vonal/mm, 200××××100dpi)
Normál nagyságú karakterek esetében válassza. 

���� Részletes (8××××7,7 vonal/mm, 200××××200dpi)
Kis karaktereket tartalmazó dokumentumok esetén válassza, illetve ha 
tisztább képminõségre van szüksége. Ez a felbontás kétszer olyan finom, mint 
a Normál. 

���� Finom (8××××15,4 vonal/mm, 200××××400dpi)
Nagyon finom részletekkel rendelkezõ dokumentumok esetén válassza, 
továbbá ha a lehetõ legjobb tisztaságú képminõségre van szüksége. Ez a 
felbontás négyszer olyan finom, mint a Standard.

Korlátozások
� Ha a hívott fél készüléke nem támogatja a továbbításhoz kiválasztott 

felbontást, a gép automatikusan átkapcsol a támogatott felbontási beállításra.

� A Finom felbontással történõ továbbításhoz szükséges, hogy a hívott fél gépe 
képes legyen a Finom felbontású faxüzenetek fogadására. 
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Megjegyzés
� A felbontás beállítása minden egyes továbbítás után visszatér az 

alapbeállításba. Ezt a felhasználói paraméterek segítségével változtathatja 
meg. Lásd a 6. fejezetet “Felhasználói paraméterek (01. kapcsoló, 7. bit)” a 
Speciális funkciók kézikönyvben.

AAAA Nyomja meg a {{{{Felbontás}}}} gombot, hogy váltson a felbontás beállításai 
között. A gomb feletti jelzõlámpák mutatják az aktuális választást. Ha 
egyik lámpa sem világít, akkor a Standard beállítás van érvényben.

Az eredeti dokumentum típusa

Ha az eredeti dokumentum fényképeket, ábrákat vagy grafikonokat tartalmaz 
összetett árnyékolt mintázattal vagy szürke fokozatokkal, a képminõség 
optimalizálásához válassza ki a megfelelõ dokumentumtípust. 

���� Szöveg 
Válassza a Szöveg beállítást, ha erõsen kontrasztos fekete-fehér képet 
tartalmazó eredetit küld. Használja ezt a beállítást, ha az eredeti szöveget és 
fényképeket tartalmaz, és ha tisztábban látható szöveget kíván továbbítani. 

���� Fénykép 
Válassza a Fotó beállítást, ha a továbbítandó dokumentum 
szürkefokozatokkal rendelkezõ képet, például fényképet tartalmaz, illetve 
színes dokumentumok esetén.

Korlátozások
� Ha kiválasztja a Fénykép beállítást, a felbontás beállítása automatikusan a 

Részletes lesz. Még ha ismét a Szöveget is választja, a felbontás nem tér vissza 
a Standard beállításra.
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Megjegyzés
� Ha a Fénykép beállítást választja, a továbbítás tovább fog tartani, mint a 

Szöveg választása esetén. 

� Ha a Fénykép beállítással továbbít egy faxüzenetet és a megérkezõ kép 
háttere nagyon sötét, csökkentse a fényerõsséget, majd küldje el újból a faxot.

� A készülék bekapcsolásakor, illetve az üzemmódok törlésekor a 
dokumentum típusára a Szöveg beállítás van érvényben. 

� A felhasználói paraméterekkel beállíthatja, hogy a készülék mindig 
visszatérjen az alapbeállításnak megfelelõ eredeti típusához minden indított 
átvitel után. Lásd a 6. fejezetet “Felhasználói paraméterek (01. kapcsoló, 7. 
bit)” a Speciális funkciók kézikönyvben.

AAAA Nyomja meg a {{{{Dokumentumtípus}}}} gombot a kívánt típushoz.

Fényerõsség (Kontraszt)

Az eredeti dokumentumban a szövegnek és a grafikonoknak jól el kell válnia 
annak a papírnak a hátterétõl, amelyre nyomtatásra kerültek. Amennyiben a 
dokumentum a normálisnál sötétebb hátterû (például egy kivágott újságcikk 
esetén), vagy ha a nyomtatott szöveg halvány, módosítsa a fényerõsséget.

Használja a {{{{Képfényerõsség}}}} gombokat a fényerõsség öt szintje közötti 
váltáshoz.

AAAA Nyomja meg a iiii vagy a jjjj gombokat a fényerõsség változtatásához az öt 
fényerõsségi szint között.
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Tárcsázás

Négy fõbb módja van a telefonszámok tárcsázásának.

���� A számok közvetlen bevitele:
Lásd 36. oldal “A számok közvetlen bevitele”. 

���� Közvetlenhívó használata:
Lásd 38. oldal “Közvetlenhívó számok használata”. 

���� Gyorshívószámok használata:
Lásd 39. oldal “A Gyorshívó használata”. 

���� Csoporthívók használata:
Lásd 41. oldal “Csoporthívók használata”. 

A számok közvetlen bevitele

A vezérlõpanel jobb oldalán lévõ számgombok segítségével közvetlenül írja be 
a számokat.

Megjegyzés
� Egy faxszám legfeljebb 254 számjegybõl állhat.

� A faxszámba szüneteket és TONE jeleket is beilleszthet. Lásd 37. oldal 
“Szünet” , 38. oldal “Tone hangjelzés” . 

AAAA Ellenõrizze, hogy a készülék készenléti állapotban van-e.

BBBB Helyezze be az eredeti dokumentumot, és válassza ki a kívánt beolvasási 
beállításokat.

CCCC Írja be a faxszámot a számgombok segítségével.

A számjegyek egymás után megjelennek a kijelzõn.

Megjegyzés
� Ha eltéveszti, nyomja meg a {{{{Törlés/Stop}}}} gombot, és próbálja újra.
� Amennyiben egynél több célállomásnak szeretné elküldeni ezt az 

üzenetet, nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot és adja meg a következõ 
célállomást. 

DDDD Nyomja meg a {{{{Start}}}} gombot.
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----Korlátozások a számgombokkal történõ tárcsázás során 
A számjegybillentyûzet segítségével megadott faxszámok a gép belsõ 
memóriájában kerülnek eltárolásra (külön a dokumentum adatainak 
eltárolására szolgáló memóriától). Ezért a számgombok használatával legfeljebb 
67 számot programozhat be az alábbi esetekben:

• A Memória átvitelben meghatározott célállomások (a Lehívó vételt is 
beleértve)

• Egy csoportban meghatározott célállomások 

Például ha 60 célállomás került beprogramozásra egy csoportban a 
számjegybillentyûzet segítségével, a Memória átvitelben csak 7 állomás 
tárcsázható a számjegybillentyûzettel.

Megjegyzés
� Ha a memóriában egy fájl vár továbbításra és megjelenik a "A maximum 

átlépve.nem adható hozzá"  amikor a számbillentyûkkel tárcsáz, nem tud 
további számokat felhívni. Ez azért van, mert a faxszámoknak a számgombok 
segítségével való hívása közben néhány fájl elküldésre vár. Amikor a 
várakozó fájlokat elküldték és a hozzájuk tartozó faxszámokat kitörölték a 
memóriából, további faxszámokat lehet hívni.

� A kijelzõ az eltárolható eredeti dokumentumok szempontjából mutatja a 
szabad memória százalékos értékét. Mivel a faxszámok egy külön 
memóriában kerülnek eltárolásra, a számgombokkal történõ tárcsázás nem 
változtatja meg a kijelzõn látható százalékos értéket.

Szünet

Nyomja meg a {{{{Szünet/Újrahívás}}}} gombot a tárcsázás vagy a faxszám eltárolása 
közben, ha egy kettõ másodperces szünetet szeretne beilleszteni a számba. 

Korlátozások
� A faxszám elsõ számjegye elé nem illeszthet be szünetet.
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Megjegyzés
� A szünetet a kijelzõn egy "-" szimbólum jelzi. 

� Szünetet a Közvetlenhívókban és a gyorshívókban eltárolt számokba is 
beilleszthet.

Tone hangjelzés

Ez a funkció lehetõvé teszi, hogy egy PULSE tárcsázású vonalhoz csatlakoztatott 
készülékrõl TONE jelzéseket küldjön (ha például TONE tárcsázású vonalon 
szeretne speciális szolgáltatásokat használni). Ha megnyomja a {{{{pppp}}}} gombot, a 
készülék a számokat a TONE jelzések segítségével tárcsázza. 

Korlátozások
� A faxszám elsõ számjegye elé nem illeszthet TONE jelzést.

� Egyes szolgáltatások nem érhetõek el, ha a {{{{pppp}}}} gombot használja.

Megjegyzés
� A TONE jelet a kijelzõn a "•" szimbólum jelzi. 

Közvetlenhívó számok használata

A Közvetlenhívó segítségével egyszerûen megadhatja a célállomásokat.
A célállomás faxszámát elõzõleg be kell programozni egy Közvetlenhívóba.

Továbbá a Közvetlenhívókba a célállomás neve is eltárolható. 

Megjegyzés
� Egy Közvetlenhívó regisztrálásához, szerkesztéséhez vagy törléséhez lásd 52. 

oldal “Közvetlenhívó” 
� A Közvetlenhívók tartalmának ellenõrzéséhez nyomtassa ki a Közvetlenhívó 

listáját. Lásd az 5. fejezetet “Jelentések/Listák nyomtatása” a Speciális 
funkciók kézikönyvben.

� Beállíthatja, hogy a hívott fél készüléke kinyomtassa a Közvetlenhívóval 
együtt tárolt címkét a vett üzenet elsõ oldalára.

Referencia
36. oldal “Tárcsázás” 

AAAA Ellenõrizze, hogy a készülék készenléti állapotban van-e.

BBBB Helyezze be az eredeti dokumentumot, és válassza ki a kívánt beolvasási 
beállításokat.
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CCCC Nyomja meg azt a Közvetlenhívó gombot, ahová beprogramozta a 
célállomás telefonszámát.

Ha a célállomás megnevezése is be lett programozva, a név megjelenik a 
kijelzõn. Ellenkezõ esetben a kijelzõ a faxszámot mutatja.

Megjegyzés
� Ha eltéveszti, nyomja meg a {{{{Törlés/Stop}}}} gombot, és próbálja újra.
� Ha egy további célállomást szeretne tárcsázni, nyomja meg az {{{{OK}}}} 

gombot, majd tárcsázza a következõ faxszámot.

DDDD Nyomja meg a {{{{Start}}}} gombot.

A Gyorshívó használata

Egyszerûen adhatja meg a célállomásokat a {{{{Rövidhívó}}}} gomb és a gyorshívó 
kód (00-tól 49-ig) segítségével.

A célállomás faxszámát elõzõleg el kell tárolni egy Gyorshívóba. Továbbá a 
gyorshívókba a célállomás neve is eltárolható. 

Megjegyzés
� Egy gyorshívó regisztrálásához, szerkesztéséhez vagy törléséhez lásd: 61. 

oldal “Gyorshívó” 

� A gyorshívók tartalmának ellenõrzéséhez nyomtassa ki a Gyorshívó listáját. 
Lásd az 5. fejezetet “Jelentések/Listák nyomtatása” a Speciális funkciók 
kézikönyvben.

� A 00-49 kódokat használhatja Gyorshívóként.

� Ha a Gyorshívóval egy keresõ betû is be lett programozva, gyorsan 
megkeresheti ezt a számot a Telefonkönyv funkció segítségével. Lásd a 3. 
fejezetet “Telefonkönyv” a Speciális funkciók kézikönyvben.

� Beállíthatja, hogy a hívott fél készüléke kinyomtassa a Gyorshívó eltárolt 
címkéjét a továbbított üzenet elsõ oldalára.
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AAAA Ellenõrizze, hogy a készülék készenléti állapotban van-e.

BBBB Helyezze be az eredeti dokumentumot, és válassza ki a kívánt beolvasási 
beállításokat.

CCCC Nyomja meg a {{{{Rövidhívó}}}} gombot.

DDDD Írja be a célállomás kétszámjegyû kódját (00 és 49 között) a számgombok 
segítségével.

Megjegyzés
� Ha el lett tárolva egy név a célállomáshoz, megjelenik a név, míg ha nem 

lett név eltárolva, a faxszám jelenik meg.

� Ha egy további célállomást szeretne tárcsázni, nyomja meg az {{{{OK}}}} 
gombot, majd tárcsázza a következõ faxszámot.

� Ha eltéveszti, nyomja meg a {{{{Törlés/Stop}}}} gombot, és próbálja újra.

EEEE Nyomja meg a {{{{Start}}}} gombot.
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Csoporthívók használata

Több célállomást egyetlen Csoporthívonként tárolhat el és egyszerûen adhat 
meg egy konkrét Csoporthívót.

A célállomás faxszámát elõzõleg el kell tárolni egy Csoporthívóba.
Továbbá a Csoporthívóba a célállomás neve és a csoport neve is eltárolható.

A Csoporthívók megadásának módja a programozástól függ.

• Programozott Közvetlenhívás esetén: nyomja meg a Közvetlenhívás gombot.

• Ellenkezõ esetben: elõször programozza a Csoporthívó funkciót egy 
Felhasználói funkció gombra ( {{{{F1}}}} -tõl {{{{F3}}}} -ig). Egy célállomás 
megadásához nyomja meg azt a Felhasználói funkció gombot, melyre 
elõzõleg a Csoporthívó funkció be lett programozva és adja meg a 
Csoporthívó számát a számgombokkal. (Lásd a "Felhasználói funkciók 
gombjai" címû fejezetet (5.fejezet) a Speciális funkciók kézikönyvben.)

Korlátozások
� A Csoporthívonként beprogramozott Közvetlenhívót nem lehet egyéb 

funkcióhoz használni.

� Csoporthívók küldése esetén a közvetlen átvitel nem használható. Erre a célra 
kizárólag a Memória átvitel alkalmas.

Megjegyzés
� Csoporthívók regisztrálásához, szerkesztéséhez vagy törléséhez lásd: 68. 

oldal “Csoporthívók” 

� A csoporthívók tartalmának ellenõrzéséhez nyomtassa ki a listát. Lásd az 5. 
fejezetet, "Jelentések/Listák nyomtatása" a Speciális funkciók kézikönyvben.

Csoporthívó megadása Közvetlenhívó segítségével

Ha a Memória átvitel lámpája nem világít, nyomja meg a {{{{Memória átvitel}}}} 
gombot.

Megjegyzés
� Elõször a Csoporthívókat kell a Közvetlenhívóhoz regisztrálnia. Lásd 68. 

oldal “Csoporthívók”. 

AAAA Ellenõrizze, hogy a készülék készenléti állapotban van-e.

BBBB Helyezze be az eredeti dokumentumot, és válassza ki a kívánt beolvasási 
beállításokat.
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CCCC Nyomja meg a Közvetlenhívó gombot, amelyre beprogramozta a csoportot.

Megjegyzés
� Ha eltéveszti, nyomja meg a {{{{Törlés/Stop}}}} gombot, és próbálja újra.
� Ha egy további célállomást szeretne tárcsázni, nyomja meg az {{{{OK}}}} 

gombot, majd tárcsázza a következõ faxszámot.

DDDD Nyomja meg a {{{{Start}}}} gombot.

Csoporthívó megadása Csoport gomb segítségével

Ha a Memória átvitel lámpája nem világít, nyomja meg a {{{{Memória átvitel}}}} gombot.

Megjegyzés
� Elõbb a Csoporthívó funkciót egy felhasználói funkció gombra kell 

programozni. Lásd az 5. fejezetet “Felhasználói funkciók gombjai” a Speciális 
funkciók kézikönyvben.

AAAA Ellenõrizze, hogy a készülék készenléti állapotban van-e.

BBBB Helyezze be az eredeti dokumentumot, és válassza ki a kívánt beolvasási 
beállításokat.

CCCC Nyomja meg azt a Felhasználói funkció gombot, amelyre elõzõleg a 
Csoporthívót beprogramozta.

DDDD Írja be a csoport számát (1 és 5 között) a számgombok segítségével.

Megjegyzés
� További Csoporthívó megadásához nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot, majd 

ismételje meg a C lépést.

� Ha eltéveszti, nyomja meg a {{{{Törlés/Stop}}}} gombot, és a képernyõ visszatér 
a B. lépésnek megfelelõ állapotba.

EEEE Nyomja meg a {{{{Start}}}} gombot.
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Vételi módok

A készülék háromféleképpen tudja kezelni a bejövõ faxüzeneteket és 
telefonhívásokat.

���� Kézi vétel
Akkor használja ezt a beállítást, ha a vonalon egy fax és egy telefon osztozik, 
de minden hívást Ön szeretne fogadni és eldönteni, hogy az faxüzenet vagy 
telefonhívás. Egy fax fogadásához meg kell nyomni a {{{{Start}}}} gombot.
A készülék folyamatosan kicseng, amíg nem válaszol a hívásra, ezért mindig 
a készülék közelében kell lenni. A Kézi vétel lámpa világít, ha a készülék 
ebben az üzemmódban van.

���� Automatikus vétel
Akkor használja ezt az üzemmódot, ha a faxkészülék külön vonalhoz 
csatlakozik. A készülék feltételezi, hogy minden bejövõ hívás faxüzenet. A 
beérkezõ hívást egy csöngéssel jelzi, majd megkezdi az üzenet fogadását.

���� Automatikus kiválasztás
Ebben az üzemmódban a készülék néhányszor kicseng. A készülék 
csengetése alatt reagálhat a hívásokra. Ha nem reagál a hívásra, a készülék 
átvált fax vételi üzemmódba.

Megjegyzés
� A csengetések száma változtatható. Lásd az 5. fejezetet “Az automatikus 

csengés idejének beállítása” a Speciális funkciók kézikönyvben. 
� Ha a másik fél egy faxüzenetet küld, akkor a készülék automatikusan 

fogadja az üzenetet.

� Az Automatikus kiválasztás segítségével üzenetrögzítõt csatlakoztathat a 
készülékhez.

� Az üzenetrögzítõnek kevesebb csengetést állítson be, mint a fax 
készüléknek.

� A helyes mûködés feltétele a megfelelõen üzembe helyezett üzenetrögzítõ.
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A Vételi mód kiválasztása

Ehhez a funkcióhoz is szükség van egy felhasználói funkciógombra.  
Alapbeállításként az {{{{F2}}}} gomb van kijelölve, mint {{{{ Vételi mód }}}} gomb.

AAAA Nyomja meg a {{{{Vételi mód}}}} gombot.

BBBB Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot a Vételi üzemmód kiválasztásához.

CCCC Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot.
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3. Regisztrálás

Saját név/Faxfejléc/Saját faxszám 
regisztrálása

Bizonyosodjon meg arról, hogy minden szükséges beállítás elkészült, mielõtt a 
készüléket a telefonvonalra kapcsolja.

���� Saját név
Ez a saját neve vagy a vállalatának a neve legyen, legfeljebb 20 karakterrel. A 
kommunikáció során, ha a másik fél faxkészüléke támogatja a Saját 
névazonosítót, ez helyettesíti a Saját faxszám azonosítót. Ez a név megjelenik 
a másik fél faxkészülékének kijelzõjén, és az azon a készüléken regisztrált név 
megjelenik az Önén.

Korlátozások
� A regisztrált név nem lesz használható, hacsak a másik fél nem 

rendelkezik egy ugyanolyan gyártmányú, hasonló készülékkel, amely 
támogatja a Saját név funkciót.

���� Faxfejléc
Ez általában a saját neve vagy a vállalat neve. Az Ön faxfejléce legfeljebb 32 
karakterbõl állhat és kinyomtatásra kerül az összes Ön által elküldött oldal 
fejlécén.

���� Saját faxszám (Nemzetközi törvény szerint szükséges)
Ez az Ön faxkészülékének telefonszáma, amelynek tartalmaznia kell az 
ország és a terület körzetszámát, 20 vagy kevesebb karakterben. Bármely 
kommunikáció során az Ön Saját faxszáma megjelenik a másik fél kijelzõjén. 
(Ezzel egyidejûleg a másik fél saját faxszáma megjelenik az Ön kijelzõjén.)

Megjegyzés
� Egyes területeken a Saját faxszám a szerviz képviselõje által elõzetesen 

beprogramozásra kerül és nem tudja a felhasználó újraprogramozni.

Fontos
� Fax küldése esetén a nemzetközi törvények szerint szükséges a Saját faxszám. 

Nem csatlakoztathat legálisan faxkészüléket telefonhálózatra, ha a Saját 
faxszám nincs beprogramozva. 

Megjegyzés
� Ellenõrizheti a Saját név, Fax fejléc és Saját faxszám beállításokat a 

Felhasználói paraméterek listában. Lásd a 6. fejezetet (“Felhasználói 
paraméterek listájának nyomtatása”) a Speciális funkciók kézikönyvben.
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Regisztrálás

Az alábbi eljárás leírja, hogyan kell elvégezni a kezdeti beállításokat. 

AAAA Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök}}}} gombot. 

BBBB Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot, amíg a "4.Fax beállítások" megjelenik.

CCCC Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot.

DDDD Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot, amíg a "3.Beállítások" megjelenik. 

EEEE Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

FFFF Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot, amíg a "7. Fax információ" megjelenik. 
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GGGG Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

Gyõzõdjön meg arról, hogy a "1.Saját név" jelenik meg.

HHHH Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

IIII Adja meg az Ön Saját nevét. 

Megjegyzés
� Ha egy névbeli karaktert törölni kíván, nyomja meg a {{{{Törlés/Stop}}}} 

gombot. 

Referencia
Karakterek beírásához lásd: 85. oldal “Karakterek beírása”.

JJJJ Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

Az Ön Saját neve be lett programozva. 

KKKK Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot, amíg a "2.Fax fejléc" megjelenik. 

LLLL Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

A beprogramozott Saját név megjelenik. 

MMMM Adja meg az Ön Faxfejlécét. 

Ha az Ön Faxfejléce megegyezik az Ön Saját nevével, menjen a N lépésre. 
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NNNN Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

Az Ön Faxfejléce be lett programozva. 

OOOO Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot, amíg a "3.Saját faxszám" megjelenik. 

PPPP Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

QQQQ Adja meg az Ön Saját faxszámát. 

Megjegyzés
� A szám formátuma általános esetben az alábbi: Nemzetközi elõhívószám, 

Az Ön országának hívószáma, Az Ön körzetszáma (ne illesszen szünetet a 
körzetszám után), ezt követõen az Ön telefonszáma. A nemzetközi 
elõhívószámot és az országhívószámot a helyi telefonszolgáltatótól 
tudhatja meg.

A karakterek, amelyeket megadhat, számokat tartalmaznak 0-tól 9-ig, plusz 
jeleket (+) és szüneteket.

RRRR Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

Az Ön Saját faxszáma be lett programozva. 

SSSS Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök}}}} gombot a készenléti kijelzéshez való 
visszatéréshez. 
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Szerkesztés 

Az alábbi eljárás leírja, hogyan kell a kezdeti beállításokat szerkeszteni.

AAAA Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök}}}} gombot. 

BBBB Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot, amíg a "4.Fax beállítások" megjelenik.

CCCC Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot.

DDDD Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot, amíg a "3.Beállítások" megjelenik. 

EEEE Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

FFFF Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot, amíg a "7. Fax információ" megjelenik. 
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GGGG Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

HHHH Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot a szerkesztendõ elem kiválasztásához. 

IIII Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

JJJJ Nyomja meg a {{{{Törlés/Stop}}}} gombot, majd írja be újra a számot vagy a 
nevet.

KKKK Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

LLLL Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök}}}} gombot a készenléti kijelzéshez való 
visszatéréshez. 

Törlés 

Az alábbi eljárás leírja, hogyan kell a kezdeti beállításokat törölni.

AAAA Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök}}}} gombot. 

BBBB Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot, amíg a "4.Fax beállítások" megjelenik.

CCCC Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot.
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DDDD Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot, amíg a "3.Beállítások" megjelenik. 

EEEE Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

FFFF Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot, amíg a "7. Fax információ" megjelenik. 

GGGG Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

HHHH Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot a törlendõ elem kiválasztásához. 

IIII Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

JJJJ Nyomja meg a {{{{Törlés/Stop}}}} gombot.

KKKK Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

LLLL Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök}}}} gombot a készenléti kijelzéshez való 
visszatéréshez. 
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Közvetlenhívó

Idõmegtakarítás céljából a gyakran használt faxszámokat beprogramozhatja a 
Közvetlenhívó gombokra. Ezután, ha bármikor faxüzenetet továbbít az adott 
helyre, elég megnyomnia a Közvetlenhívó gombot a szám tárcsázásához.

Regisztrálás 

Ez az eljárás leírja, hogy hogyan regisztrálhat faxszámokat a Közvetlenhívó 
gombokra. Összesen 16 Közvetlenhívó áll rendelkezésére. 
A következõket programozhatja az egyes gombokra:

• Célállomás faxszáma (legfeljebb 254 számjegy)

• A célállomás neve (legfeljebb 20 karakter)

• Címkeillesztés (a célállomás nevének kinyomtatása az adott számra küldött 
faxokban)

Fontos
� Ajánlatos kinyomtatni a Közvetlenhívók listáját és kéznél tartani, amikor a 

faxszámokat beprogramozza vagy megváltoztatja. Lásd az 5. fejezetet 
“Jelentések/Listák nyomtatása” a Speciális funkciók kézikönyvben.

Korlátozások
� Ha egy regisztrált Közvetlenhívó gomb használatban van a készenléti 

Memória átvitel során, a "A közv.h. haszn-ban. Nem változtatható" 
üzenet látható és nem tudja megváltoztatni az ehhez a gombhoz tartozó 
célállomást.

Megjegyzés
� A Közvetlenhívókban tárolt faxszámokat a Közvetlenhívó listájában 

ellenõrizheti. Lásd az 5. fejezetet, "Jelentések/Listák nyomtatása" a Speciális 
funkciók kézikönyvben.

AAAA Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök}}}} gombot. 
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BBBB Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot, amíg a "4.Fax beállítások" megjelenik.

CCCC Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot.

Gyõzõdjön meg arról, hogy a "1.Program/törlés" jelenik meg. 

DDDD Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

Gyõzõdjön meg arról, hogy az "1.Közv.hívó progr." jelenik meg. 

EEEE Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot.

FFFF Jelenítse meg a regisztrálni kívánt Közvetlenhívó gomb számát.

Nyomja meg a Közvetlenhívó gombot vagy keressen a 0 vagy a 1 
használatával.

Megjegyzés
� Ha egy Közvetlenhívó már el lett tárolva, annak tartalma jelenik meg. 

Nyomja meg a 0 vagy a 1 gombot egy olyan Közvetlenhívó 
kiválasztásához, amely nincs beprogramozva, majd nyomja meg az {{{{OK}}}} 
gombot.

GGGG Írja be a faxszámot a számgombok segítségével.
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Megjegyzés
� Ha eltéveszti, nyomja meg a {{{{Törlés/Stop}}}} gombot, és próbálja újra.
� Ha megnyomja a {{{{Szünet/Újrahívás}}}} gombot, az utolsó 10 hívott faxszám 

jelenik meg. Nyomja meg a 0 vagy a 1 gombot a meghatározni kívánt 
faxszám kiválasztásához, majd nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot.

� Bizonyosodjon meg arról, hogy egy Tárcsázó opció lett eltárolva az egyik 
Felhasználói funkciógombban, majd adja meg a másik fél faxszámát és 
nyomja meg azt a Felhasználói funkciógombot, amely a Tárcsázó opciót 
tartalmazza. Meghatározhat SUB-ot vagy SEP-et, SID-et és PWD-t. (Llásd 
a 3. fejezetet “SEP Kód” vagy “SUB kód” a Speciális funkciók 
kézikönyvben.)

HHHH Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot.

A faxszám be lett programozva.

IIII Írja be a célállomás nevét.

Megjegyzés
� Ritka esetben dõlt karakterek jelenhetnek meg a név regisztrálása során, ha 

a {{{{Szünet/Újrahívás}}}} gombot használja más országokban lévõ partnerek 
faxszámának megjelenítéséhez. Ha ez történik, egyszerûen törölje a dõlt 
karaktereket a 0 vagy a 1 és a {{{{Törlés/Stop}}}} gombok használatával, majd 
folytassa a név megadását.

JJJJ Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot.

A név be lett programozva.

KKKK Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot a "Be" vagy a "Ki" kiválasztásához. 

Megjegyzés
� A címke beillesztése lehetõvé teszi, hogy a címzettnek a Közvetlenhívóba 

vagy a Gyorshívóba beprogramozott neve kinyomtatásra kerüljön a faxon, 
annak vételekor. Lásd az 1. fejezetet "Címke beillesztése" a Speciális 
funkciók kézikönyvben.
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LLLL Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot.

Ha egy másik Közvetlenhívótkíván tárolni, menjen a E.lépésre.

MMMM Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök}}}} gombot a készenléti kijelzéshez való 
visszatéréshez.

Szerkesztés 

Ez az eljárás leírja, hogy hogyan szerkesztheti a Közvetlenhívó gombokra 
programozott faxszámokat.

AAAA Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök}}}} gombot. 

BBBB Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot, amíg a "4.Fax beállítások" megjelenik.

CCCC Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot.

Gyõzõdjön meg arról, hogy a "1.Program/törlés" jelenik meg. 
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DDDD Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

Gyõzõdjön meg arról, hogy a "1.Közv.hívó progr." jelenik meg. 

EEEE Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot.

FFFF Jelenítse meg a szerkeszteni kívánt Közvetlenhívó gomb számát.

Nyomja meg a Közvetlenhívó gombot vagy keressen a 0 vagy a 1 
használatával.

GGGG Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot.

HHHH Nyomja meg a {{{{Törlés/Stop}}}} gombot, majd írja be újra a faxszámot a 
számgombokkal.

Megjegyzés
� Ha eltéveszti, nyomja meg a {{{{Törlés/Stop}}}} gombot, és próbálja újra.
� Ha megnyomja a {{{{Szünet/Újrahívás}}}} gombot, az utolsó 10 hívott faxszám 

jelenik meg. Nyomja meg a 0 vagy a 1 gombot a meghatározni kívánt 
faxszám kiválasztásához, majd nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot.

� Bizonyosodjon meg arról, hogy egy Tárcsázó opció lett eltárolva az egyik 
Felhasználói funkciógombban, majd adja meg a másik fél faxszámát és 
nyomja meg azt a Felhasználói funkciógombot, amely a Tárcsázó opciót 
tartalmazza. Meghatározhat SUB-ot vagy SEP-et, SID-et és PWD-t. (Lásd a 
3. fejezetet “SEP Kód” vagy “SUB kód” a Speciális funkciók kézikönyvben).

IIII Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot.

JJJJ Nyomja meg a {{{{Törlés/Stop}}}} gombot, majd írja be újra a célállomás nevét.

Megjegyzés
� Ritka esetben dõlt karakterek jelenhetnek meg a név regisztrálása során, ha 

a {{{{Szünet/Újrahívás}}}} gombot használja más országokban lévõ partnerek 
faxszámának megjelenítéséhez. Ha ez történik, egyszerûen törölje a dõlt 
karaktereket a 0 vagy a 1 és a {{{{Törlés/Stop}}}} gombok használatával, majd 
folytassa a név megadását.

KKKK Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot.

A név be lett programozva.
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LLLL Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot a "Be" vagy a "Ki" kiválasztásához. 

Megjegyzés
� A címke beillesztése lehetõvé teszi, hogy a címzettnek a Közvetlenhívóba 

vagy a Gyorshívóba beprogramozott neve kinyomtatásra kerüljön a faxon, 
annak vételekor. Lásd az 1. fejezetet “Címke beillesztése” a Speciális 
funkciók kézikönyvben.

MMMM Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot.

Ha egy másik Közvetlenhívót kíván tárolni, menjen a E. lépésre.

NNNN Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök}}}} gombot a készenléti kijelzéshez való 
visszatéréshez.

Törlés

Ez az eljárás leírja, hogy hogyan lehet törölni a Közvetlenhívó gombokhoz 
rendelt faxszámokat.

Korlátozások
� Ha egy regisztrált Közvetlenhívó gomb használatban van a készenléti 

Memóriaátvitel során, a "A közv.h. haszn-ban. Nem törölhetõ" üzenet 
látható és nem tudja törölni az ehhez a gombhoz tartozó célállomást.

AAAA Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök}}}} gombot. 
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BBBB Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot, amíg a "4.Fax beállítások" megjelenik.

CCCC Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot.

Gyõzõdjön meg arról, hogy a "1.Program/törlés" jelenik meg. 

DDDD Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot.

EEEE Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot, amíg a "2.Közv.hívó törlés" 
megjelenik.

FFFF Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot.

GGGG Jelenítse meg a törölni kívánt Közvetlenhívó gombot.

Nyomja meg a Közvetlenhívó gombot vagy keressen a 0 vagy a 1 
megnyomásával.

A Közvetlenhívó gomb száma és a faxszám vagy a név jelenik meg.

HHHH Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot.

A tárolt adat (faxszám és név) törlésre került.

Ha egy másik Közvetlenhívó gombot kíván törölni, menjen a F lépésre.

IIII Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök}}}} gombot a készenléti kijelzéshez való 
visszatéréshez.
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Közvetlenhívó gombok címkéje (Tárcsázási címke)

Kinyomtathat egy sablont, amellyel címkéket készíthet a Közvetlenhívó 
gombokhoz. A sablon tartalmazni fogja a Közvetlenhívó gombokra 
programozott célállomás vagy Csoporthívó nevét.

Korlátozások
� A címkepapírt fekvõ helyzetben helyezze a Kézi lapadagolóba. Álló helyzetû 

behelyezés esetén nem megfelelõ méretben történik a nyomtatás.

Megjegyzés
� A címke mintasablon nyomtatásához lásd az 5. fejezetet “Jelentések/Listák 

nyomtatása” a Speciális funkciók kézikönyvben.
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Címkepapír

1. A Közvetlenhívógomb száma 2. Célállomás neve
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Gyorshívó

Regisztrálás 

Ha számokat regisztrál egy Gyorshívóba, egyszerûen megadhatja a faxszámot a 
{{{{Rövidhívó}}}} gomb megnyomásával, és a kétjegyû Gyorshívó szám beírásával. 
Ez az eljárás leírja, hogy hogyan regisztrálhat faxszámokat a Gyorshívó 
gombokra.

Az alábbiakat programozhatja be az egyes Gyorshívókba:

• A célállomás fax száma (legfeljebb 50 szám, és számonként legfeljebb 254 
számjegy)

• A célállomás neve (legfeljebb 20 karakter)

• Keresõ betû a telefonkönyvhöz (A-tól Z-ig)

• Címkeillesztés (a célállomás nevének kinyomtatása az adott számra küldött 
faxokban)

Fontos
� Ajánlatos kinyomtatni a gyorshívók listáját és kéznél tartani, amikor a 

célállomásokat beprogramozza vagy megváltoztatja.

Korlátozások
� Ha egy regisztrált Gyorshívó gomb használatban van a készenléti Memória 

átvitel során, a "A közv.h. haszn-ban. Nem változtatható" üzenet 
látható és nem tudja megváltoztatni a Gyorshívóhoz tartozó célállomást .

Megjegyzés
� 00 és 49 közötti kódokat adhat meg.

� A Gyorshívókban tárolt faxszámokat a Gyorshívó listájában ellenõrizheti. 
Lásd az 5. fejezetet, "Jelentések/Listák nyomtatása" a Speciális funkciók 
kézikönyvben.

AAAA Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök}}}} gombot. 
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BBBB Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot, amíg a "4.Fax beállítások" megjelenik.

CCCC Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot.

Gyõzõdjön meg arról, hogy a "1.Program/törlés" jelenik meg. 

DDDD Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot.

EEEE Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot, amíg a "3.Rövidhívó progr." megjelenik.

FFFF Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

GGGG Jelenítse meg a regisztrálni kívánt Gyorshívó számát (00-tól 49-ig). 

Adja meg a Gyorshívó számát a számgombok segítségével, vagy keresse meg 
a 0 vagy a 1 gombok használatával.

Megjegyzés
� Ha eltéveszti, nyomja meg a {{{{Törlés/Stop}}}} gombot, és próbálja újra.
� Ha egy Gyorshívó szám már el lett tárolva, annak tartalma jelenik meg. 

Nyomja meg a 0 vagy a 1 gombot egy még be nem programozott szám 
kiválasztásához, majd nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot.

HHHH Írja be a faxszámot a számgombok segítségével.

Megjegyzés
� Ha eltéveszti, nyomja meg a {{{{Törlés/Stop}}}} gombot, és próbálja újra.
� Ha megnyomja a {{{{Szünet/Újrahívás}}}} gombot, az utolsó 10 hívott faxszám 

jelenik meg. Nyomja meg a 0 vagy a 1 gombot a meghatározni kívánt 
faxszám kiválasztásához, majd nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot.
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IIII Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

A faxszám be lett programozva.

JJJJ Adja meg a célállomás nevét. 

Megjegyzés
� Ha egy Gyorshívó gombra már eltárolta egy célállomás nevét, a kijelzõn ez 

a név jelenik meg. Ha meg kívánja változtatni a célállomás nevét, nyomja 
meg a {{{{Törlés/Stop}}}} gombot és adjon meg egy másik nevet.

KKKK Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

A keresõ betû regisztrálva lett. 

LLLL Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot a "Be" vagy a "Ki" kiválasztásához. 

Megjegyzés
� A címke beillesztése lehetõvé teszi, hogy a célállomásnak a 

Közvetlenhívóba vagy a Gyorshívóba beprogramozott neve 
kinyomtatásra kerüljön a faxon, annak vételekor. Lásd az 1. fejezetet 
"Címke beillesztése" a Speciális funkciók kézikönyvben.

MMMM Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

Ha egy másik Gyorshívó számot kíván tárolni, menjen a F lépésre. 

NNNN Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök}}}} gombot a készenléti kijelzéshez való 
visszatéréshez. 
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Szerkesztés

Ez az eljárás leírja, hogy hogyan szerkesztheti a Gyorshívó gombokra regisztrált 
faxszámokat.

AAAA Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök}}}} gombot. 

BBBB Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot, amíg a "4.Fax beállítások" megjelenik.

CCCC Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot.

Gyõzõdjön meg arról, hogy a "1.Program/törlés" jelenik meg. 

DDDD Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot.

EEEE Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot, amíg a "3.Rövidhívó progr." 
megjelenik.

FFFF Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 
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GGGG Jelenítse meg a szerkeszteni kívánt Gyorshívó számát (00-tól 49-ig). 

Adja meg a Gyorshívó számát a számgombok segítségével, vagy keresse meg 
a 0 vagy a 1 gombok használatával.

HHHH Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

IIII Nyomja meg a {{{{Törlés/Stop}}}} gombot, majd írja be újra a faxszámot a 
számgombokkal.

Megjegyzés
� Ha eltéveszti, nyomja meg a {{{{Törlés/Stop}}}} gombot, és próbálja újra.
� Ha megnyomja a {{{{Szünet/Újrahívás}}}} gombot, az utolsó 10 hívott faxszám 

jelenik meg. Nyomja meg a 0 vagy a 1 gombot a meghatározni kívánt 
faxszám kiválasztásához, majd nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot.

JJJJ Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

A faxszám be lett programozva.

KKKK Nyomja meg a {{{{Törlés/Stop}}}} gombot, majd írja be újra a célállomás nevét. 

LLLL Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

A keresõ betû regisztrálva lett. 

MMMM Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot a "Be" vagy a "Ki" kiválasztásához. 

Megjegyzés
� A címke beillesztése lehetõvé teszi, hogy a célállomásnak a 

Közvetlenhívóba vagy a Gyorshívóba beprogramozott neve 
kinyomtatásra kerüljön a faxon, annak vételekor. Lásd az 1. fejezetet 
"Címke beillesztése" a Speciális funkciók kézikönyvben.
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NNNN Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

Ha egy másik Gyorshívó számot kíván szerkeszteni, menjen a F lépésre. 

OOOO Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök}}}} gombot a készenléti kijelzéshez való 
visszatéréshez. 

Törlés 

Ez az eljárás leírja, hogy hogyan törölhet a Gyorshívó gombokra regisztrált 
faxszámokat.

Korlátozások
� Ha egy regisztrált Gyorshívó gomb használatban van a készenléti Memória 

átvitel során, a "A közv.h. haszn-ban. Nem törölhetõ" üzenet látható és 
nem tudja megváltoztatni a Gyorshívóhoz tartozó célállomást.

AAAA Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök}}}} gombot. 

BBBB Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot, amíg a "4.Fax beállítások" megjelenik.

CCCC Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot.

Gyõzõdjön meg arról, hogy a "1.Program/törlés" jelenik meg. 
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DDDD Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

EEEE Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot, amíg a "4.Rövidhívó törlés" 
megjelenik. 

FFFF Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot.

GGGG Jelenítse meg a törölni kívánt Rövidhívó számát (00-tól 49-ig). 

Adja meg a Gyorshívó számát a számgombok segítségével, vagy keresse meg 
a 0 vagy a 1 gombok használatával. 

A Gyorshívó száma és a faxszám vagy a név jelenik meg.

HHHH Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

A beprogramozott adat (faxszám és név) törlésre került. 

Ha egy másik nevet kíván törölni, menjen a F lépésre. 

IIII Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök}}}} gombot a készenléti kijelzéshez való 
visszatéréshez. 
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Csoporthívók

Ha gyakran küld üzeneteket ugyanazokra a számokra, akkor azokat a számokat 
csoportokba rendezheti. Ezután elég kiválasztania a csoportot, és a készülék 
egymás után automatikusan tárcsáz minden egyes számot. 

A Csoporthívókat kétféleképpen programozhatjuk: 

���� Csoporthívók regisztrálása Közvetlenhívó gombokra
Ha egy Csoporthívót egy Közvetlenhívóra programoz, az adott csoportot 
egyszerûen megadhatja a Közvetlenhívó gomb megnyomásával. Ha a 
Közvetlenhívó gombokat Csoporthívók regisztrálására használja, kevesebb 
Közvetlenhívó gombot regisztrálhat. 

Korlátozások
� Egy csoport által már használt Közvetlenhívó gombra nem tárolhat el más 

funkciót. Sõt, egy másik funkció által használt Közvetlenhívó gombra nem 
tárolhat el csoportot. 

���� Csoporthívó funkciók hozzárendelése a Csoporthívó gombokhoz
Csoporthívó funkciók Csoporthívó gombokhoz való hozzárendeléséhez, 
elõször a Csoporthívó funkciót egy Felhasználói funkció gombhoz kell 
hozzárendelni. Fax küldéséhez nyomja meg a Csoporthívó gombot és írja be 
a Hívószámcsoport számát (1-tõl 5-ig). A Csoporthívó használatakor a 
csoport kiválasztásához eggyel több lépés szükséges, mint amikor a 
Közvetlenhívót használjuk. A Közvetlenhívó gombok hatékonyabb 
használata érdekében egy Csoporthívó gombra több Csoporthívót is 
eltárolhat (maximum 5-öt).

Regisztrálás 

Egy csoport a következõket tartalmazza:

• Faxszámok
• Csoport neve (legfeljebb 20 karakter)

Megadhatja a célállomások számait a Közvetlenhívó gombokkal, Gyorshívókkal 
vagy a számjegybillentyûzettel.

Megjegyzés
� Legfeljebb 5 csoportot hozhat létre.
� Egyetlen csoport legfeljebb 133 kimenõ faxszámot tartalmazhat.

� Az összes csoport legfeljebb 133 faxszámot tartalmazhat. Ez állhat 16 
Közvetlenhívószámból, 50 Gyorshívó számból és 67 olyan számból, amelyet 
a számgombokkal ad meg.
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� A számbillentyûk segítségével megadható faxszámok száma attól függ, hogy 
hogyan használja a készüléket. Elméletileg a csoportokban összesen 67 
számbillentyûkkel megadott faxszám szerepelhet.

� Ha 67-nél több számot kíván regisztrálni, akkor a szám gombokkal történõ 
Memória átvitel nem elérhetõ, csak az Azonnali átvitel. 

� Ha van továbbítandó fájl és regisztrál egy Csoporthívót a számgombok 
segítségével, a következõ üzenet látható. Elõfordulhat hogy további 
célállomások nem regisztrálhatóak, még akkor sem ha 66, vagy annál 
kevesebb célállomást adtunk meg.

� Ajánljuk, hogy nyomtassa ki a Csoporthívó listát, és tartsa meg arra az esetre, 
ha a csoporton módosításokat szeretne végrehajtani. Lásd az 5. fejezetet, 
"Jelentések/Listák nyomtatása" a Speciális funkciók kézikönyvben.

� Ha ugyanazon a faxszámot különbözõ csoportokban regisztrálja, akkor az 
csak egy új számnak számít.

� A faxszámok megszámlálása.

AAAA Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök}}}} gombot. 

Regisztrált kimenõ faxszámok A bejegyzések száma összesen

1.
 c
so
p
or
t Közvetlenhívószám: [01], [03], [05]

Gyorshívó szám: [02], [04], [06]

szám gomb: 12345678

9

2.
 c
so
po
rt Közvetlenhívószám: [01], [05]

Gyorshívó szám: [02], [04], [09]

szám gomb: 12345678, 
87654321
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BBBB Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot, amíg a "4.Fax beállítások" megjelenik.

CCCC Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot.

Gyõzõdjön meg arról, hogy a "1.Program/törlés" jelenik meg. 

DDDD Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

EEEE Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot, amíg a "5.Csoporth. progr." megjelenik. 

FFFF Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

GGGG Jelenítse meg a regisztrálni kívánt Csoporthívót számát (1-tõl 5-ig). 

Adja meg a Csoporthívót számát a számgombok segítségével, vagy keresse 
meg a 0 vagy a 1 gombok használatával. 

Megjegyzés
� Ha eltéveszti, nyomja meg a {{{{Mégse}}}} gombot, és próbálja újra.
� Ha egy Csoporthívót már el lett tárolva, annak tartalma jelenik meg. 

Nyomja meg a 0 vagy a 1 gombot egy olyan Csoportszám 
kiválasztásához, amely nincs beprogramozva, majd nyomja meg az {{{{OK}}}} 
gombot. 

� Ha egy csoport be van programozva, de nincs név meghatározva, csak a 
csoport száma jelenik meg a kijelzõ alsó vonalán. 
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HHHH Határozza meg a célállomást az alábbi három módszer egyikének 
használatával: 

Írja be a faxszámot a számgombok segítségével. 

Nyomjon meg egy Közvetlenhívó gombot. 

Nyomja meg a {{{{Rövidhívó}}}} gombot, majd adja meg a Gyorshívó számot. 

IIII Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

A célállomás be lett programozva. 

JJJJ Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot a "Hozzáad" vagy a "Kilép" 
kiválasztásához. 

KKKK Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

Ha a "Kilép"-et választotta, menjen a M lépésre. 

LLLL Ismételje meg a lépéseket GGGG-tól KKKK-ig mindegyik célállomás esetében, 
amelyeket regisztrálni kíván a Csoporthívóba. 

MMMM Adja meg a Csoporthívót nevét. 

Megjegyzés
� Amennyiben a Csoport neve már regisztrálva lett, az megjelenik a kijelzõn. 

Ha meg kívánja változtatni a Csoport nevét, nyomja meg a {{{{Törlés/Stop}}}} 
gombot és adjon meg egy másik nevet.

NNNN Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot a Csoporthívót regisztrálásához. 
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OOOO Ha a csoportot a Közvetlenhívó gombhoz kívánja rendelni nyomja meg a 
0000 vagy a 1111  gombot az "Igen" vagy a "Nem" kiválasztásához. Nyomja meg 
az {{{{OK}}}} gombot.

Ha a "Nem"-et választotta, menjen a R lépésre. 

PPPP Nyomja meg a Közvetlenhívó gombot, amelyet regisztrálni kíván a 
Csoporthívóban. 

QQQQ Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

RRRR Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök}}}} gombot a készenléti kijelzéshez való 
visszatéréshez. 

Dr. COPY Irodatechnikai Bt. www.drcopy.hu

Fénymásoló, nyomtató, fax, számítógép forgalmazás, javítás, bérbeadás. Festékpatron, toner forgalmazás.



Csoporthívók

73

3

Szerkesztés

Szerkesztheti a programozott csoporthívók nevét, vagy célállomásokat adhat 
hozzá. A célállomások szerkesztéséhez: 

• A Közvetlenhívóban vagy Gyorshívóban eltárolt célállomások 
szerkesztéséhez módosítsa a Közvetlenhívó vagy Gyorshívó tartalmát. 

• A számgombokkal programozott célállomások szerkesztéséhez törölje a 
szerkeszteni kívánt célállomást a csoportból, majd írja be az új célállomást. 

Csoport nevének szerkesztése

AAAA Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök}}}} gombot. 

BBBB Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot, amíg a "4.Fax beállítások" megjelenik.

CCCC Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot.

Gyõzõdjön meg arról, hogy a "1.Program/törlés" jelenik meg. 

DDDD Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

EEEE Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot, amíg a "5.Csoporth. progr." megjelenik. 
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FFFF Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

GGGG Jelenítse meg a szerkeszteni kívánt csoport számát (1-tõl 5-ig). 

Adja meg a Csoporthívót számát a számgombok segítségével, vagy keresse 
meg a 0 vagy a 1 gombok használatával. 

HHHH Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

IIII Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot a "Nem" kiválasztásához. 

JJJJ Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

KKKK Nyomja meg a {{{{Törlés/Stop}}}} gombot, és írja be az új nevet. 

Megjegyzés
� Ha a név egy karakterét kívánja törölni, nyomja meg a {{{{Törlés/Stop}}}} 

gombot. 

� Ha megnyomja a {{{{Mégse}}}} gombot, a képernyõ visszatér a E lépésnek 
megfelelõ állapotba. 

LLLL Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

A név módosítva lett. 

MMMM Ha csoport Közvetlenhívóban volt tárolva, nyomja meg a 0000 vagy a 1111 
gombokat a "Igen" kiválasztásához, ellenkezõ esetben válassza a "Nem" 
lehetõséget. 
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NNNN Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

Ha a "Nem"-et választotta, menjen a P lépésre.

Megjegyzés
� Programozott Közvetlenhívó gomb szerkesztéséhez nyomja meg a 

Közvetlenhívó gombot, majd az {{{{OK}}}} gombot. 

OOOO Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot.

Ha egy másik csoportnevet kíván programozni, menjen a F lépésre. 

PPPP Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök}}}} gombot a készenléti állapotba való 
visszatéréshez. 

Faxszám hozzáadása csoporthívóhoz

AAAA Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök}}}} gombot. 

BBBB Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot, amíg a "4.Fax beállítások" megjelenik.
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CCCC Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot.

Gyõzõdjön meg arról, hogy a "1.Program/törlés" jelenik meg. 

DDDD Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

EEEE Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot, amíg a "5.Csoporth. progr." megjelenik. 

FFFF Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

GGGG Jelenítse meg a szerkeszteni kívánt csoport számát (1-tõl 5-ig). 

Adja meg a Csoporthívó számát a számgombok segítségével, vagy keresse 
meg a 0 vagy a 1 gombok használatával. 

HHHH Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

IIII Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot az "Igen" kiválasztásához. 

JJJJ Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot

Megjegyzés
� Ha a célállomások hozzáadása befejezõdött, válassza a "Kilép" lehetõséget 

és menjen a Q lépésre.
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KKKK Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot az "Hozzáad" kiválasztásához. 

LLLL Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot.

MMMM Határozza meg a célállomást az alábbi három módszer egyikének 
használatával:

Írja be a faxszámot a számgombok segítségével. 

Nyomjon meg egy Közvetlenhívó gombot. 

Nyomja meg a {{{{Rövidhívó}}}} gombot, majd adja meg a Gyorshívó számot. 

Megjegyzés
� Nem létezõ Közvetlenhívó vagy Gyorshívó megadása esetén "Ez a gomb 

nincs be-programozva" üzenet jelenik meg. Adja meg újra a célállomást. 

NNNN Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

A célállomás be lett programozva. 

OOOO Újabb célállomás hozzáadása esetén ismételje meg a KKKK -tól NNNN -ig lépéseket. 

PPPP Ha a célállomások hozzáadása befejezõdött, válassza a "Kilép" lehetõséget.
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QQQQ Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

Megjegyzés
� Ha a csoport nevét meg szeretné változtatni, nyomja meg a {{{{Törlés/Stop}}}} 

gombot, és adjon be egy másik nevet.

RRRR Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

SSSS Ha csoport Közvetlenhívóban volt tárolva, nyomja meg a 0000 vagy a 1111 
gombokat a "Igen" kiválasztásához, ellenkezõ esetben válassza a "Nem" 
lehetõséget. 

TTTT Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

Ha a "Nem"-et választotta, menjen a V lépésre. 

Megjegyzés
� Programozott Közvetlenhívó szerkesztéséhez nyomja meg a 

Közvetlenhívó gombot, majd az {{{{OK}}}} gombot. 

UUUU Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

Ha egy másik célállomást kíván a csoporthoz hozzáadni, menjen a F lépésre. 

VVVV Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök}}}} gombot a készenléti állapotba való 
visszatéréshez. 
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Törlés

Ez az eljárás leírja, hogy hogyan törölhet egy célállomást egy csoportból. 

• Közvetlenhívóban vagy Gyorshívóban tárolt csoport egy célállomásának 
törlése esetén a Közvetlenhívó vagy Gyorshívó tartalma nem törlõdik. 

Célállomás törlése Csoporthívóból

AAAA Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök}}}} gombot. 

BBBB Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot, amíg a "4.Fax beállítások" megjelenik.

CCCC Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot.

Gyõzõdjön meg arról, hogy a "1.Program/törlés" jelenik meg. 

DDDD Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

EEEE Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot, amíg a "5.Csoporth. progr." megjelenik. 
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FFFF Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

GGGG Jelenítse meg a törölni kívánt célállomás csoportjának számát (1-tõl 5-ig). 

Adja meg a Csoporthívó számát a számgombok segítségével, vagy keresse 
meg a 0 vagy a 1 gombok használatával. 

HHHH Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

IIII Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot az "Igen" kiválasztásához. 

JJJJ Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot.

KKKK Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot a "Törl" kiválasztásához. 

LLLL Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot.

MMMM Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot a törölni kívánt célállomás 
megjelenítéséhez. 
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NNNN Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

Újabb célállomás törlése esetén ismételje meg a L -tól N -ig lépéseket.

OOOO Ha a célállomások törlése befejezõdött, nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot 
a "Kilép" kiválasztásához. 

PPPP Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot.

QQQQ Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

RRRR Ha csoport Közvetlenhívóban volt tárolva, nyomja meg a 0000 vagy a 1111 
gombokat a "Igen" kiválasztásához, ellenkezõ esetben válassza a "Nem" 
lehetõséget. 

SSSS Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

Ha a "Nem"-et választotta, menjen a U lépésre. 

Megjegyzés
� Programozott Közvetlenhívó gomb szerkesztéséhez nyomja meg a 

Közvetlenhívó gombot, majd az {{{{OK}}}} gombot. 

TTTT Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez. 

Ha egy másik célállomást kíván a csoportból törölni, menjen a F lépésre. 
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UUUU Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök}}}} gombot a készenléti állapotba való 
visszatéréshez. 

Egy teljes Csoporthívó törlése

AAAA Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök}}}} gombot. 

BBBB Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot, amíg a "4.Fax beállítások" megjelenik.

CCCC Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot.

Gyõzõdjön meg arról, hogy a "1.Program/törlés" jelenik meg. 

DDDD Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

EEEE Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot, amíg a "6.Csoporth.törlés" megjelenik. 

FFFF Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 
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GGGG Jelenítse meg a törölni kívánt csoport számát (1-tõl 5-ig). 

Adja meg a Csoporthívó számát a számgombok segítségével, vagy keresse 
meg a 0 vagy a 1 gombok használatával. 

HHHH Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

A teljes csoport törölve lett. 

IIII Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök}}}} gombot a készenléti kijelzéshez való 
visszatéréshez. 

----Csoportként programozott Közvetlenhívók megváltoztatása és 
törlése:

Ha egy teljes csoportot kíván egy másik Közvetlenhívó gombra tárolni, vagy a 
Közvetlenhívóval együtt törölni kívánja a csoportot akkor kövesse az alábbi 
eljárást:

A Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök}}}} gombot. 
B Nyomja meg a 0 vagy a 1 gombot, amíg a "4.Fax beállítások" megjelenik.

C Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 
D Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot, majd a 0 vagy a 1 gombot, a "5.Csoporth. 

progr." megjelenítéséhez.  
E Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 
F Adja meg a csoport számát (1 és 5 között). 

G Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot.
H Nyomja meg a 0 vagy a 1 gombot az "Nem" kiválasztásához, majd nyomja 

meg az {{{{OK}}}} gombot.
I Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 
J Ha meg kívánja változtatni a Közvetlenhívó gombot, nyomja meg a "Igen"-t, 

ha törölni szeretné, nyomja meg a "Nem"-t. 
K Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

Ha a "Nem" van kiválasztva a I lépésben, a Közvetlenhívó gomb törlésre 
került. Menjen a M. lépésre. 

L A Közvetlenhívó gomb megváltoztatásához nyomja meg az új Közvetlenhívó 
gombot. 

Dr. COPY Irodatechnikai Bt. www.drcopy.hu

Fénymásoló, nyomtató, fax, számítógép forgalmazás, javítás, bérbeadás. Festékpatron, toner forgalmazás.



Regisztrálás

84

3

M Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 
A Közvetlenhívó gomb megváltozik. 

N Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök}}}} gombot a készenléti állapotba való 
visszatéréshez. 
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Karakterek beírása

Ez a fejezet leírja, hogyan írhat be karaktereket. 

Rendelkezésre álló karakterek

• Betûk:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz

• Szimbólumok:
– _ (szóköz) . , ( ) / @ & $ ! ' # * % + : ; < = > ? ^ [ ] ` { | } ∼

• Számok:
0123456789

Gombok

1. 01 Közvetlenhívótól 09 
Közvetlenhívóig (A-tól Z-ig)
Ezeket a gombokat nyomja meg a 
nagybetû vagy kisbetû megadásához.
Amikor ugyanazt a Közvetlenhívó 
gombot nyomja meg, a Közvetlenhívó 
gombon szereplõ 3 betû egyike jelenik 
meg a kijelzõn. Például ha a 01 
Közvetlenhívót nyomja le, a kijelzõn a 
betûk megváltoznak A → B → C → A -ra 
a gombnyomás hatására. A kurzor 
mozgatásához nyomja meg a 1 gombot 
és írja be a következõt. 

2. {{{{Nagybetû}}}} gomb (14-es 
Közvetlenhívó)
A nagybetû és kisbetû közötti váltáshoz 
használja.

3. {{{{Szókõz}}}} gomb (15-ös 
Közvetlenhívó)
Szóköz beírásához.

4. {{{{Szimbólumok}}}} gomb (16-os 
Közvetlenhívó)
Szimbólumok beírásához.

5. 0000 vagy 1111
A kurzor jobbra és balra mozgatásához 
valamint a szimbólum kiválasztásához 
használható.

6. Számgombok
Számok beírásához.
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7. {{{{Törlés/Stop}}}} gomb
A kurzor helyén lévõ karaktert törli ki. A 
sor jobb végén akkor is kitörölhet egy 
karaktert, ha a kurzor a karakter mellett 
jobbra van.

Karakterek beírása

Az alábbi eljárás leírja, hogyan írhat be karaktereket.

Megjegyzés
� Ha beír egy karaktert, az a kurzor helyén jelenik meg. Ha a kurzor helyén van 

egy karakter, a beírt karakter ez elõtt jelenik meg.

AAAA Betûk, szimbólumok és számok bevitele.

Ezzel beírt egy karaktert, és a kurzor tovább lép.

• Betûk beírásához használja a Közvetlenhívó gombokat (01-tõl 09-ig). Ha a 
kívánt betû jelenik meg a kijelzõn nyomja meg a 1 gombot.

• Szimbólumok megadásához nyomja meg a {{{{Szimbólumok}}}} gombot és a 
szimbólum kiválasztásához használja a 0 vagy a 1 gombot, és nyomja 
meg az {{{{OK}}}} gombot.

• Számok beviteléhez használja a számgombokat.

Megjegyzés
� Ha hibát követ el, nyomja meg a {{{{Törlés/Stop}}}} gombot.
� Karakter beszúrásához mozgassa a kurzort pontosan arra a pozícióra 

ahova a karaktert be kívánja szúrni. A kurzor pozíció bal oldalán látható a 
beszúrt karakter.

BBBB Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot.

----Joker karakterek
Amikor a másik fél Saját név- vagy Saját faxszám-azonosítóját regisztrálja több 
célállomás számára, regisztrálhatja ezeknek az azonosítóknak a közös 
karaktersorrendjét Joker karakterként, ahelyett, hogy mindegyik azonosítót 
regisztrálná.

Ha egy célállomásnak joker karaktert tartalmazó Saját név- vagy Saját faxszám-
azonosítója van, a készülék megállapítja, hogy a célállomás megegyezik a 
regisztrált célállomással. 
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���� Joker karakterek használata nélkül

���� Joker karakter használatával

Korlátozások
� Legfeljebb 30 joker karaktert tárolhat el.

Megjegyzés
� Hasonlítsa össze az azonosításokat úgy, hogy nem veszi figyelembe a 

szóközöket.

� A joker karaktereket az alábbi funkciókkal használhatja:

• Lásd a 6. fejezetet (“Memóriazár”) a Speciális funkciók kézikönyvben.
• Lásd a 6. fejezetet (“Utánküldés”) a Speciális funkciók kézikönyvben.

Regisztrálni kívánt célállomás (Saját név) A regisztrált azonosítók száma 

NEW YORK-I FIÓK 

HONG KONG-I FIÓK

SYDNEY-I FIÓK 

3

Regisztrálni kívánt célállomás (Saját név) A regisztrált azonosítók száma 

FIÓK 1
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4. Hibaelhárítás

Hangerõ beállítása

A készülék alábbi hangjelzéseinek a hangerejét változtathatja meg.

���� Kihangosítás
Hangok a {{{{Tárcs. kagyló lent}}}} gomb megnyomásakor.

���� Átvitel
Akkor hallatszik, amikor a készülék elküld egy üzenetet.

���� Vétel
Akkor hallatszik, amikor a gép üzenetet fogad.

���� Tárcsázás
Miután megnyomta a {{{{Start}}}} gombot, ez a hang hallatszik, amíg a készülék 
kapcsolatot nem létesít a célállomással.

���� Gombnyomás hang
Akkor hallatszik, ha a Vezérlõpanel gombjait használja.

���� Figyelmeztetõ hangjelzés
Hangjelzés hiba esetére.

AAAA Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök}}}} gombot. 

BBBB Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot, amíg a "4.Fax beállítások" megjelenik.
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CCCC Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot.

Gyõzõdjön meg arról, hogy a "1.Program/törlés" jelenik meg. 

DDDD Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot, amíg a "3.Beállítások" megjelenik. 

EEEE Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

Gyõzõdjön meg arról, hogy a "1.Hangerõ figy." jelenik meg.

FFFF Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

GGGG Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot a beállítani kívánt elem 
kiválasztásához, majd nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

HHHH Nyomja meg a 0000 vagy a 1111 gombot a hangerõ beállításához. 

IIII Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot. 

Beállította a hangerõt. 

Ha egy másik elemet kíván beállítani, ismételje meg a lépéseket G-tól I-ig. 

JJJJ Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök}}}} gombot a készenléti kijelzéshez való 
visszatéréshez. 
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Hibaüzenetek 

Ha hiba történik, a következõ hibaüzenetek jelenhetnek meg a kijelzõn. Néha 
csak rövid idõre villannak fel, ezért ott kell lennie a gépnél, ha biztosan látni 
akarja a gép üzenetét.

Hibaüzenet A hiba és megoldása

Eredeti elakadás!
Vegye ki az elakadt eredetit a behúzóból

Elakadt a dokumentum 

Távolítsa el a dokumentumokat a 
dokumentum-adagolóból.

Helyezze be a dokumentum be nem olvasott 
oldalait, és küldje el újból a dokumentumot.

A dokumentum elakadt az azonnali átvitel 
során. Nyomja meg az {{{{OK}}}} gombot és küldje 
újra azt az oldalt, ami nem lett elküldve.

Hiba történt az azonnali átvitel során. Nyomja 
meg az {{{{OK}}}} gombot, majd küldje el újra a 
dokumentumot. 

Megjegyzés
� Probléma lehet a berendezéssel vagy a 

telefonvonallal (például zajos vonal vagy 
áthallás esetén). Ha a hiba gyakran 
elõfordul, keresse fel a szervizképviseletet. 

Tegye vissza az eredetiket, majd Start. Az eredeti elakadt a memória átvitel során. 
Tegye vissza az eredetit, amelyik nem lett 
beolvasva. 

Memória tele Tárolás leállítva. Az {{{{OK}}}} gomb megnyomása után, 
kiválaszthatja hogy a memóriában tárolt 
oldalakat továbbítani vagy törölni kívánja. Ha 
a továbbítást választotta ellenõrizze a 
Kommunikációs eredmény jelentésen 
szereplõ oldalak számát.

A maximum átlépve.nem adható hozzá Nem tud további számokat hívni. Amikor a 
várakozó fájlokat elküldték és a hozzájuk 
tartozó faxszámokat kitörölték a memóriából, 
további faxszámokat lehet hívni.
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Ha a {{{{Fax}}}} gomb pirosan világít

Ha a {{{{Fax}}}} gomb pirosan világít és a készülék Másoló üzemmódban van, 
nyomja meg a {{{{Fax}}}} gombot és olvassa el a kijelzõn látható üzenetet.
Ha a h lámpa világít, nézze meg az alábbi táblázatot és tegye meg a megfelelõ 
intézkedéseket.

Probléma Megoldás

A papír elfogyott. Pótolja a papírt. 

Lásd a 3. fejezetet “Papír betöltése” a Másoló 
kézikönyvben.

Fax hiba történt. Probléma van a fax mûködésével. Lépjen 
kapcsolatba a szervizképviselettel. A másolási 
funkciók továbbra is mûködnek. 
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Ha a vételi fájl lámpa világít

Ha a Vételi fájl lámpa világít, egy üzenet érkezett, de valamiért nem lehetett 
kinyomtatni. Az üzenetet a gép eltárolta a memóriában (helyettesítõ vétel). Ha 
megoldotta a problémát, az üzenet automatikusan kinyomtatásra kerül. Az 
alábbi táblázatban a helyettesítõ vételt eredményezõ lehetséges problémák és a 
megoldások listáját ismertetjük.

Miért alkalmazta a gép a 
helyettesítõ vételt 

Jelek/állapot Megoldás

Kifogyott a papír h pirosan világít. Pótolja a papírt. 

Lásd a 3. fejezetet “Papír betöltése” a 
Másoló kézikönyvben.

A festékkazetta üres h pirosan világít. Cserélje ki a festékkazettát.

Lásd a 3. fejezetet “Festékkazetta 
cseréje” a Másoló kézikönyvben.

Megjegyzés
� Továbbra is küldhet 

faxüzeneteket még akkor is, ha 
nincs is több festék a gépben.

A papír elakadt h pirosan világít. Távolítsa el az elakadt papírt.

Lásd a 3. fejezetet “Elakadt papír 
eltávolítása” a Másoló 
kézikönyvben.

A fedél nyitva van h pirosan világít. Zárja be a fedelet.

Nyitva van egy fedél, a 
dokumentum-adagoló fedelén 
illetve az elülsõ fedélen kívül.

A készülék egy másik 
funkció feladatát 
nyomtatja

A készülék egy másik 
funkció feladatát 
nyomtatja.

Az üzenetet a készülék 
automatikusan kinyomtatja, amint 
befejezte az aktuális feladatot. 
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Problémák megoldása

A következõ táblázatban egyes gyakori problémákat és azok megoldásait 
ismertetjük. 

Probléma Szükséges mûvelet

A kép háttere piszkosnak tûnik az 
elküldött fax vételekor.

Állítsa be a beolvasási fényerõsséget. 

Referencia
Lásd: 35. oldal “Fényerõsség (Kontraszt)” 

A nyomtatott vagy továbbított képen 
pontok látszanak.

A dokumentum-adagoló (ADF) vagy az expozíciós 
üveglap szennyezett, tisztítsa meg. 

A beillesztés elõtt gyõzõdjön meg arról, hogy a festék 
és a javító folyadék megszáradt az eredetin.

Referencia
Lásd az 5. fejezetet “A készülék karbantartása” a 
Másoló kézikönyvben.

A vett kép túl világos. Kérje meg a küldõt, hogy állítsa sötétebbre a képet. 

Nedves, durva vagy elõhívott papírt használva a 
nyomtatott kép egy része esetleg nem jelenik meg. 
Kizárólag az ajánlott papírtípust használja. 

Referencia
Lásd a Függeléket (“Eredeti dokumentumok”) a 
Speciális funkciók kézikönyvben.

Ha a h jelenik meg a kijelzõn, a festék hamarosan ki 
fog fogyni. A közeljövõben cserélje ki a festékkazettát. 

Referencia
Lásd a 3. fejezetet “Festékkazetta cseréje” a Másoló 
kézikönyvben. 

A célállomásra üres lap érkezik. Az eredetit fordítva helyezte be. Tegye be helyesen.

Referencia
Lásd: 17. oldal “A dokumentumok behelyezése” 

Le akar állítani egy memória átvitelt. Ha a gép éppen a dokumentumot olvassa be, nyomja 
meg a {{{{Törlés/Stop}}}} gombot. 

Referencia
Lásd: 25. oldal “Memóriából történõ küldés 
visszavonása” 

Ha a dokumentum be lett helyezve, használja a 
"Adás/vét.leáll."-t a Munka információs menüben. 

Referencia
Lásd a 2. fejezetet (“Adattovábbítás vagy fogadás 
visszavonása”) a Speciális funkciók kézikönyvben.
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Le akar állítani egy azonnali átvitelt. Nyomja meg a {{{{Törlés/Stop}}}} gombot. 

Referencia
Lásd: 32. oldal “Azonnali átvitel visszavonása” 

Nem lehet megadni a csoportba több 
célállomást annak ellenére, hogy az 
állomások száma még nem érte el a 
maximumot.

67 célállomás lett beprogramozva a számgombokkal. 
Adjon meg további számokat Közvetlenhívó vagy 
gyorshívó gombokkal. 

Referencia
Lásd: 68. oldal “Csoporthívók” 

Probléma Szükséges mûvelet
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