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Felhasználói kézikönyv

Rendszerbeállítások

A biztonság érdekében a készülék használata elõtt figyelmesen olvassa el ezt a
kézikönyvet, és tartsa könnyen hozzáférhetõ helyen.
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Bevezetés
A kézikönyv a gép részletes üzemeltetési és karbantartási utasításait tartalmazza. A készülék
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 .

Az üzemeltetõ biztonsága:
Ez a készülék I. osztály-besorolású lézeres berendezés, amely biztonságos irodai/számítógépes
adatfeldolgozáshoz történõ használatra. Az eszköz egy 5 milliwattos, 760 800 nanométer
hullámhosszúságú, GaAIAs lézerdiódát tartalmaz. A lézersugár közvetlenül (vagy közvetve, visszaverõdés
útján) a szembe jutva komoly szemkárosodást okozhat. Biztonsági óvintézkedések és a beépített
védõelemek ügyelnek arra, hogy a lézersugár soha ne juthasson a kezelõ szemébe.
A következõ címke található a készülék hátoldalán.

Lézer biztonság:
A védõburkolatos optikai egységet csak egy gyárban vagy a szükséges berendezésekkel felszerelt helyen
lehet javítani. A lézer alrendszert a helyszínen kicserélheti egy szakképzett karbantartó mérnök. A lézerházat
nem lehet javítani a helyszínen. A karbantartó mérnökök ezért kötelesek leadni az összes lézerházat és lézer
alrendszert a gyárban vagy a szervizmûhelyben, ha az optikai alrendszer cseréjére van szükség.
Figyelmeztetés:
Az e kézikönyvben feltüntetettektõl eltérõ szabályozások, vagy beállítások, vagy eljárások sugárveszélyt
okozhatnak.
Megjegyzések:
A berendezések típusa a következõ oldalakon nincs feltüntetve. Ellenõrizze saját készülékének típusát a
kézikönyv elolvasása elõtt. (A részleteket lásd: 3. oldal “Készüléktípusok”.)
• 1-es típus: nincs fax funkció telepítve
• 2-es típus: a fax funkció telepítve van
Bizonyos típusok nem minden országban állnak rendelkezésre. Erre vonatkozóan a területi márkaképviselet
adhat bõvebb információt.
A kézikönyvben kétféle méretrendszer használatos. Ennél a készüléknél a metrikus verzió alkalmazandó.
A gyártó eredeti gyári festék használatát ajánlja a jó minõségû fénymásolat eléréséhez.
A gyártó nem vállal felelõsséget semmi olyan kárért vagy költségért, ami annak következtében léphet fel,
hogy nem az eredeti gyári alkatrészeket használják az irodaeszközökhöz.
Áramforrás:
220-240 V, 50/60 Hz, 4 A vagy több
Gyõzõdjön meg róla, hogy a fentieknek megfelelõen csatlakoztatta-e a hálózati kábelt az elektromos
hálózathoz. A hálózati táplálás részleteivel kapcsolatban tanulmányozza a Másoló kézikönyv ”Hálózati
csatlakozás” címû részét.
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ENERGY STAR program
Az ENERGY STAR partnereként kijelentjük, hogy ez
a típus megfelel az ENERGY STAR útmutató
energiahatékonysági követelményeinek.

Az ENERGY STAR útmutató célja, hogy nemzetközi energiatakarékossági rendszert
biztosítson az energiatakarékos irodaberendezések fejlesztése és bevezetése számára olyan
környezetvédelmi kérdések, mint a globális felmelegedés problémájának kezelése céljából.
Ha egy termék megfelel az ENERGY STAR útmutató energiahatékonysági követelményeinek,
a partner feltüntetheti az ENERGY STAR logo-t az adott géptípuson.
E terméket úgy tervezték, hogy csökkentse az irodaberendezésekre jellemzõ környezeti hatást
olyan energiatakarékossági jellemzõk segítségével, mint például a takarékos üzemmód.

• Alacsony energiafogyasztású üzemmód
Ez a termék az utolsó másolás vagy nyomtatás után 15 perccel automatikusan
csökkenti az energiafogyasztását. A faxvétel és nyomtatás továbbra is
lehetséges az Alacsony energiafogyasztású üzemmódban, de ha másolatokat
kíván készíteni, elsõként a mûködtetõ kapcsolót nyomja meg.
A készülék Alacsony energiafogyasztású üzemmódba lépése elõtti
várakozási idõintervallumának alapbeállítására, illetve annak
megváltoztatására vonatkozó részleteket lásd a “4. Energ.tak.mód idõ” a 19.
oldal “Rendszerbeállítások”-ben.
• Alvó üzemmód (Fax vagy nyomtató telepítve)
Ha a fax vagy a nyomtató funkciók telepítve vannak, ez a termék
automatikusan leszállítja energiafogyasztását további 30 perccel az után,
hogy az utolsó másolási vagy nyomtatási mûvelet befejezõdött. A faxvétel és
nyomtatás továbbra is lehetséges az Alvó üzemmódban, de ha másolatokat
kíván készíteni, elsõként a mûködtetõ kapcsolót nyomja meg.
A készülék Alvó üzemmódba lépése elõtti várakozási idõintervallumának
alapbeállítására, illetve annak megváltoztatására vonatkozó részleteket lásd
a “6. Auto. kikapcsolás” a 19. oldal “Rendszerbeállítások”-ban.
• Automatikus kikapcsolás (csak másolónál)
Az energiatakarékosság miatt ez a készülék az utolsó másolási vagy
nyomtatási feladat befejezése után 30 perccel automatikusan kikapcsolja
magát. Ha másolatokat kíván készíteni, amikor a készülék Automatikus
kikapcsolás üzemmódban van, nyomja meg a fõkapcsolót.
A készülék Automatikus kikapcsolás üzemmódba lépése elõtti várakozási
idõintervallumának alapbeállítására, illetve annak megváltoztatására
vonatkozó részleteket lásd a “6. Auto. kikapcsolás” a 19. oldal
“Rendszerbeállítások”-ban.
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Mûszaki adatok
Csak másoló
Alacsony
Áramfogyaszt 50 Wh
energiafogyas ás
ztású
Idõzítés
15 perc
üzemmód
alapértéke
Visszatérési
idõ
Alvó
üzemmód

Automatikus
kikapcsolás

10 másodperc

Fax vagy nyomtató van
telepítve
60 Wh
15 perc
10 másodperc

Áramfogyaszt ás

20 Wh

Idõzítés
alapértéke

-

30 perc

Visszatérési
idõ

-

20 másodperc

Áramfogyaszt Kevesebb, mint 2 Wh
ás

-

Idõzítés
alapértéke

30 perc

-

Visszatérési
idõ

20 másodperc

-

Újrahasznosított papír
Az ENERGY STAR programmal összhangban azt ajánljuk, hogy
környezetbarát, újrahasznosított papírt használjon. Az értékesítési képviselõnél
érdeklõdhet az ajánlott papírtípusok után.
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Hogyan olvassuk ezt a használati utasítást
Jelölések
Ebben a használati utasításban a az alábbi jelöléseket használtuk:
R FIGYELMEZTETÉS:
Ez a jelölés olyan potenciálisan veszélyes helyzetre utal, amely halálos vagy
súlyos sérüléshez vezethet, amennyiben helytelen módon használja a gépet,
figyelmen kívül hagyva a jellel ellátott utasításokat. Gyõzõdjön meg arról, hogy
elolvasta a Felhasználói Kézikönyv Biztonsági Információk fejezetében
részletezett valamennyi utasítást.
R FIGYELEM:
Ez a jelölés olyan potenciálisan veszélyes helyzetre utal, amely enyhébb vagy
kevésbé súlyos sérüléshez, illetve személyi sérüléssel nem járó anyagi kárhoz
vezethet, amennyiben helytelen módon használja a gépet, figyelmen kívül
hagyva a jellel ellátott utasításokat. Gyõzõdjön meg arról, hogy elolvasta a
Felhasználói Kézikönyv Biztonsági Információk fejezetében részletezett
valamennyi utasítást.

*A fenti megállapítások az Önök biztonságát szolgálják.
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 a készülékhez
Ez egy többfunkciós készülék, amely kombinálja a másolási, nyomtatási és
faxfunkciókat. Mindegyik funkcióhoz egy külön kézikönyv áll rendelkezésre.
Szükség szerint használja a megfelelõ kézikönyvet.

❖ Rendszerbeállítások
Áttekintést nyújt a készülékrõl. Ez a kézikönyv mutatja be a készülék
funkcióit. Itt ismerheti meg azokat a kiegészítõket is, amelyek segítségével
további funkciókat használhat, továbbá a rendszer felhasználói eszközeinek
elérési módját, melyek egyszerûbbé teszik a gép használatát.
Minden egyes nyelvi verzió PDF formátumban a megfelelõ mappában van a
CD-ROM-on. Nyissa meg a mappát és válassza ki az Önnek elõnyös nyelvi
verziót. Ezeknek a fájloknak az áttekintéséhez rendszerint az Adobe Acrobat
Reader szükséges. Ha az Adobe Acrobat Reader nincs telepítve az Ön
számítógépére, telepítse azt a Rendszerbeállítások és a Fénymásoló
kézikönyv tartalmazó CD-ROM-ról.
Megjegyzés
❒ A PDF fájl esetleg nem jeleníthetõ meg vagy nyomtatható ki megfelelõen,
az Ön által használt környezettõl vagy nyelvtõl függõen.

❖ Fénymásoló kézikönyv
A különféle másolási funkciókat mutatja be, a másolás alapjaitól a
továbbfejlesztett funkciókig, mint például a kicsinyítés és nagyítás, illetve a
két eredeti kombinálása egy másolatra.
Minden egyes nyelvi verzió PDF formátumban a megfelelõ mappában van a
CD-ROM-on. Nyissa meg a mappát és válassza ki az Önnek elõnyös nyelvi
verziót. Ezeknek a fájloknak az áttekintéséhez rendszerint az Adobe Acrobat
Reader szükséges. Ha az Adobe Acrobat Reader nincs telepítve az Ön
számítógépére, telepítse azt a Rendszerbeállítások és a Fénymásoló
kézikönyv tartalmazó CD-ROM-ról.
Megjegyzés
❒ A PDF fájl esetleg nem jeleníthetõ meg vagy nyomtatható ki megfelelõen,
az Ön által használt környezettõl vagy nyelvtõl függõen.

❖ Alapvetõ funkciók útmutatója
Elmagyarázza a leggyakrabban használt másolási funkciókat és a
hibakeresést.
❖ Fax kézikönyv Alapvetõ funkciók (kiegészítõ az 1-es típushoz)
Elmagyarázza a leggyakrabban használt faxfunkciókat és kezelésüket.
❖ Fax kézikönyv Speciális funkciók (kiegészítõ az 1-es típushoz)
Leír több továbbfejlesztett faxfunkciót, valamint elmagyarázza a beállításokat
a rendszergazda számára.
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❖ Nyomtató kézikönyv 1 (kiegészítõ)
A készülék nyomtatóként való használatához tartozó rendszerbeállításokat,
mûveleteket és funkciókat írja le.
❖ Nyomtató kézikönyv 2 (kiegészítõ)
A készülék nyomtatóként való használatához szolgáló eljárásokat írja le és
tartalmazza az ehhez szükséges információkat.
❖ Hálózati kártya gyors konfigurálási útmutató (kiegészítõ)
Leírja az eljárásokat és megfelelõ információkkal lát el a nyomtató hálózati
környezetben való telepítéséhez és használatához.
❖ Type 2 PostScript level2 Compatible Kit Felhaszálói kézikönyv utasítások melléklet
(kiegészítõ)
Azokat a menüket és tulajdonságokat írja le, amelyeket a PostScript
nyomtató-meghajtó program használatával tud beállítani.
❖ Hálózati kártya Type 2 Felhasználói kézikönyv (kiegészítõ)
Leírja az eljárásokat és megfelelõ információkkal lát el a nyomtató hálózati
környezetben való telepítéséhez és használatához.
❖ A UNIX konfigurálása (kiegészítõ)
Információkkal lát el a nyomtató beállításáról és használatáról UNIX
környezetben.
Rendszerkövetelmények
A CD-ROM-on lévõ kézikönyv futtatásához az alábbiakat kell követnie:
Rendszer: Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows
2000 vagy Macintosh
Azonban a mûködés nem garantált minden körülmény között. A kézikönyv
esetleg nem használható egyes számítógépeken és/vagy operációs
rendszereken.
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Készüléktípusok
Ezt a készüléket két változatban gyártják. A 2-es típust gyárilag felszerelik fax
egységgel.
1. típus

2. típus

Faxegység

Kiegészítõ

Szabványos

Nyomtató egység

Kiegészítõ

Kiegészítõ
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A belsõ kiegészítõk által nyújtott további
funkciók
A készülék képességeit faxfunkciókkal és nyomtató funkciókkal bõvítheti. Ha
bõvíteni szeretne egy funkciót, vegye fel a kapcsolatot az értékesítési vagy a
szervizképviselettel.

Másolási üzemmód
Másoló üzemmódban készíthet egyszerû másolatokat vagy használhat
bonyolultabb funkciókat, mint például a kicsinyítés és nagyítás, illetve a két
eredeti kombinálása egy másolatra. Telepíthet kiegészítõ memóriát a
dokumentumok tárolásához, így azt számos másolási funkcióhoz használhatja.

Memóriabõvítési kiegészítõk
❖ 32MB-os másoló memória egység
A memória kapacitásának növelése.

Fax üzemmód (kiegészítõ az 1-es típushoz)
Faxüzeneteket küldhet és fogadhat Fax üzemmódban.

Nyomtató üzemmód (kiegészítõ)
Nyomtatóként használhatja ezt a készüléket, ha telepíti a kiegészítõ
nyomtatóvezérlõt.
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1. Üzemmódok
Az üzemmódok megváltoztatása
Nyomja meg a {Másolás}
}, a {Fax}
} vagy a {Nyomtató}
} gombot a Másoló, Fax vagy
Nyomtató üzemmódba való kapcsoláshoz.

Korlátozások
❒ Az alábbi esetekben nem tudja kapcsolni az üzemmódokat:
• Amikor egy elküldendõ faxüzenet beolvasása folyamatban van.
• Azonnali átvitel alatt.
• A felhasználói eszközök beállítása alatt.
• Fax továbbításához kihangosított hívás közben.
• Energiatakarékos üzemmódban.
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Üzemmódok

Többszörös hozzáférés
Miközben a készülék egy bizonyos feladatot hajt végre, egy ettõl eltérõ
funkcióval egy másik feladatot is elvégezhet.
Ezzel hatékonyan végezheti munkáját attól függetlenül, hogy hogyan használja
a készüléket. Például:
• Másolás közben a készülék elküldhet egy, a memóriában tárolt
dokumentumot.
• Másolatot készíthet, miközben a készülék faxot fogad.
• A készülék bármilyen üzemmódban fogadhat nyomtatási adatokat.
Az ilyen többféle funkciók egyidejû mûködtetését hívják többszörös
hozzáférésnek.

1

- Mintamûveletek
A más feltételek mellett történõ mûködés részleteivel kapcsolatban forduljon a
szervizképviselethez.

Fax készenléti üzemmód

Küldés memóriából

Vétel memóriába

A vett adatok automatikus kinyomtatása

A vett adatok kézi kinyomtatása

Kézi vétel üzemmód

Jelentések/listák automatikus nyomtatása

Jelentések/listák kézi nyomtatása

Nyomtató készenléti üzemmód

Adatok fogadása

Nyomtatás

Felhasználói eszközök (számláló)

Felhasználói eszközök (másoló, fax vagy nyomtató)

Nyomtató

Másolás

Fax

Mûködtetés

—

—

❍

✩

✩

✩

❍

✩

✩

❍

❍

✩

✩

✩

❍

Másolás

—

—

×

✩

✩

→

×

✩

→

×

×

✩

→

×

×

Leállás

—

—

❍

✩

✩

→

❍

✩

→

❍

❍

✩

→

✩

❍

Külsõ kézi egység használatával

—

✩

❍

×

×

✩

❍

✩

✩

❍

❍

✩

✩

✩

❍

Választás elõtti üzemmód

Másolás

Másolás

Másolás készenléti üzemmód

A kiválasztás utáni üzemmód
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Többszörös hozzáférés

Küldés memóriából

Vétel memóriába

A vett adatok automatikus kinyomtatása

A vett adatok kézi kinyomtatása

Kézi vétel üzemmód

Jelentések/listák automatikus nyomtatása

Jelentések/listák kézi nyomtatása

Nyomtató készenléti üzemmód

Adatok fogadása

Nyomtatás

Felhasználói eszközök (számláló)

Felhasználói eszközök (másoló, fax vagy nyomtató)

Nyomtató

Fax készenléti üzemmód

Fax

Másolás

Másolás

Másolás készenléti üzemmód

A kiválasztás utáni üzemmód

Mûködtetés

❍

❍

—

✩

✩

✩

❍

✩

✩

❍

❍

✩

✩

✩

×

Eredeti szkennelése memóriából való
küldéshez

×

×

—

✩

✩

✩

×

✩

✩

×

×

✩

✩

×

×

Küldés memóriából

✩

✩

✩

→

—

✩

✩

—

✩

✩

✩

✩

✩

✩

✩

Azonnal küldés

×

×

—

→

—

✩

×

—

✩

×

×

✩

✩

×

×

Vétel memóriába

✩

✩

✩

→

—

✩

✩

—

✩

✩

✩

✩

✩

✩

✩

A vett adatok automatikus
kinyomtatása

✩

→

✩

✩

✩

→

×

✩

→

×

✩

✩

→

✩

A vett adatok kézi kinyomtatása

×

×

—

✩

✩

→

—

✩

→

—

×

✩

→

×

×

Azonnali fogadás

✩

✩

✩

→

—

→

×

—

→

×

✩

✩

→

✩

✩

Választás elõtti üzemmód

1

✩

Nyomtató

Fax

*1

Jelentések/listák automatikus
nyomtatása

✩

→

✩

✩

✩

→

×

✩

→

×

✩

✩

→

✩

✩

Jelentések/listák kézi nyomtatása

×

×

—

✩

✩

→

—

✩

→

—

×

✩

→

×

×

Külsõ kézi egység használatával

✩

✩

✩

→

—

✩

✩

✩

✩

✩

✩

✩

✩

✩

✩

Mûködtetés

✩

✩

✩

✩

✩

✩

✩

✩

✩

✩

—

✩

✩

✩

✩

Adatok fogadása

✩

✩

✩

✩

✩

✩

✩

✩

✩

✩

✩

—

✩

✩

✩

Nyomtatás

✩

→

✩

✩

✩

→

×

✩

→

×

✩

✩

—

✩

✩

Külsõ kézi egység használatával

✩

✩

✩

→

—

✩

❍

✩

✩

❍

—

✩

✩

✩

×

×

×

×

✩

✩

✩

—

✩

✩

—

×

✩

✩

—

—

A Felhasználói eszközök elérése

✩…azt jelenti, hogy ezek a funkciók együtt használhatóak.
❍…azt jelenti, hogy félbeszakíthatja a folyamatban lévõ mûveletet a
funkciógombokkal a következõ mûvelet elvégzéséhez.
→…azt jelenti, hogy amint a készülék befejezi az aktuális feladatot,
automatikusan elkezdi a következõt.
×…azt jelenti, hogy manuálisan kell elindítania egy másik mûveletet az aktuális
feladat befejezése után (vagyis ezek a mûveletek nem használhatóak együtt).
*1

A Fax bekapcsolja a Vétel memóriába üzemmódot és folyamatosan mûködteti.
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Üzemmódok

Másolási üzemmód
Másolási üzemmódba váltás

1

Másolatot mindig készíthet, amikor a készülék nem nyomtat és nem olvas be
faxot.

A Nyomja meg a {Másolás}} gombot.
A kijelzõn megjelenik a másolás képernyõ.

Referencia
A részletekkel kapcsolatban lásd a "Fénymásoló kézikönyv"-et.
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Fax üzemmód

Fax üzemmód
Fax üzemmódba váltás

1

Mindig használhatja a készüléket faxoláshoz, ha nem használja éppen a
szkenner funkciót.

A Nyomja meg a {Fax}} gombot.
A fax kijelzés jelenik meg az LCD kijelzõn.

Megjegyzés
❒ A memória küldés/vétel funkció automatikusan végrehajtásra kerül, még
ha másik funkciót használ is. Nem szükséges átkapcsolnia a kijelzõt.
Amikor az adatok megérkeztek a memóriába, a Vételi fájl lámpa kigyullad.
Referencia
A részletekkel kapcsolatban lásd a Fax kézikönyvet.

Fax küldése
Fax küldése másolás közben

A Nyomja meg a {Fax}} gombot a fax kijelzésre kapcsolásához.
Megjegyzés
❒ Ha megnyomja a {Fax}
} gombot egy dokumentum beolvasása vagy
Másolási üzemmódban Szortírozás közben, távolítsa el a másolási mûvelet
minden eredetijét.

B Végezze el a faxküldésnél szokásos mûveleteket, majd nyomja meg a
{Start}
} gombot.

C A küldés befejezése után nyomja meg a {Másolás}} gombot.
D Tegye vissza a másolási feladat eredeti példányait, majd nyomja meg a
{Start}
} gombot.
A készülék folytatja a megszakított másolási feladatot.
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Üzemmódok

Fax küldése nyomtatás közben

A Nyomja meg a {Fax}} gombot a fax kijelzésre kapcsolásához.
B Végezze el a faxküldésnél szokásos mûveleteket, majd nyomja meg a

1

{Start}
} gombot.

Beérkezett fax kinyomtatása
Ha éppen nem készít másolatokat, a vett faxokat automatikusan kinyomtatja a
készülék. Nem szükséges a készüléket átkapcsolni Fax üzemmódba.
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Nyomtató üzemmód

Nyomtató üzemmód
Nyomtató üzemmódba váltás

1

Amikor egy alkalmazásból nyomtat, nem szükséges nyomtató üzemmódba
váltania.
Referencia
A részletekért lásd a Nyomtató kézikönyv.

Nyomtatás
A készülék másik üzemmódban is képes a nyomtatási adatok fogadására.
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Üzemmódok

1
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2. Felhasználói eszközök
(Rendszerbeállítások)
Gombok a Felhasználói eszközökhöz
(Rendszerbeállítások)
❖ Ha a készüléknek csak másolási funkciója van

❖ Ha a készüléknek nyomtató és/vagy fax kiegészítõje van

1. {Mégse}} gomb
Ez a gomb az elõzõ menübe visz vissza.

2. LCD kijelzõ
Az LCD kijelzõ a mûködési állapotot, a
hibaüzeneteket és a funkciómenüket
jeleníti meg.

3. 0 vagy a 1 gombok (Kurzor
gombok)
Nyomja meg az Elõzõ/Következõ menü
kijelzéséhez vagy az LCD kijelzõn egy
tétel kiválasztásához.

4. {OK}} gomb
Ezen gomb megnyomásával állíthat be új
értékeket és térhet vissza az elõzõ
menübe.
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Felhasználói eszközök (Rendszerbeállítások)

5. {Felhasználói eszközök/Számláló}}
gomb
Lásd: 15. oldal “A Felhasználói eszközök
elérése (Rendszerbeállítások)”.

6. {Törlés/Stop}} gomb
Nyomja meg egy bevitt szám törléséhez
vagy a másolás leállításához.

2

7. {Alapállapot}} gomb
Nyomja meg az elõzõleg megadott
másolási beállítások törléséhez.

8. {Fax}} gomb (csak a fax funkcióval
ellátott készülékeknél)
Nyomja meg a fax funkciók
használatához.

9. {Másolás}} gomb
Nyomja meg a másolás funkciók
használatához.

10. {Nyomtató}} gomb (csak a
nyomtató funkcióval ellátott
készülékeknél)
Nyomja meg a nyomtató funkciók
használatához.

11. Számjegy gombok
Számértékek megadásához használja.

12. {Start}} gomb
Nyomja meg a másolás vagy faxolás
elindításához.

13. Mûködtetõ kapcsoló
Ezt a kapcsolót nyomja meg a készülék
bekapcsolásához vagy a visszatéréshez
az Alacsony energiafogyasztású
üzemmódból, illetve az Alvó vagy az
Automatikus kikapcsolás üzemmódból.
A készülék kikapcsolásához nyomja meg
ismét a kapcsolót.
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A Felhasználói eszközök elérése (Rendszerbeállítások)

A Felhasználói eszközök elérése
(Rendszerbeállítások)
Ez a rész a készülék mûködéséért felelõs kiemelt felhasználóknak szól. A
készülék alapbeállításait változtathatja meg vagy állíthatja be.
Elõkészítés
A Felhasználói eszközök használata után bizonyosodjon meg arról, hogy
visszatér a Másolási üzemmódba.

2

A beállítások nem kerülnek törlésre, még akkor sem, ha a hálózati kapcsoló
ki van kapcsolva vagy az {Alapállapot}
} gomb lett megnyomva.
Referencia
A másolási, a fax és a nyomtatási Felhasználói eszközökrõl részletesebb
információt a megfelelõ kézikönyvben találhat.

A Nyomja meg a {Felhasználói eszközök/Számláló}} gombot.

A Felhasználói eszközök fõmenüje jelenik meg.

B Nyomja meg a 0 vagy a 1 gombot, amíg a “2.Rendszer beáll-ok”
megjelenik, majd nyomja meg az {OK}
} gombot.

Megjegyzés
❒ A készülék által készített nyomtatások összes számának áttekintéséhez
lásd: 17. oldal “A számláló értékének nyomtatása”.

❒ A kijelzõ nyelvének átváltásához válassza ki a “6. Nyelv”-et, majd nyomja
meg az {OK}
} gombot. Nyomja meg a 0 vagy a 1 gombot, amíg a kívánt
menü megjelenik, majd nyomja meg az {OK}
} gombot.
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Felhasználói eszközök (Rendszerbeállítások)

C Nyomja meg a 0 vagy a 1 gombot, amíg a kívánt menü megjelenik, majd
nyomja meg az {OK}
} gombot.

2

Megjegyzés
❒ 1: Nyomja meg a következõ menüre való lépéshez.

❒ 0: Nyomja meg az elõzõ menühöz való visszatéréshez.
Referencia
18. oldal “Felhasználói eszközök menü (Rendszerbeállítások)”
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A Felhasználói eszközök elérése (Rendszerbeállítások)

D A beállítások módosításához kövesse a kijelzõpanelen megjelenõ
üzeneteket, majd nyomja meg az {OK}
} gombot.

Referencia
19. oldal “A Felhasználói eszközök segítségével megváltoztatható
beállítások”
Megjegyzés
❒ {OK}
} : Az új beállítások elfogadásához és az elõzõ menübe történõ
visszatéréshez nyomja meg.
❒ {Mégse}
} : Az elõzõ menübe történõ visszatéréshez nyomja meg, ha
mégsem kívánja megváltoztatni az adatokat.

2

Kilépés a Felhasználói eszközök menübõl

A Miután megváltoztatta a Felhasználói eszközök beállításait, nyomja meg a
{Felhasználói eszközök/Számláló}
} gombot.

A számláló értékének nyomtatása

A Nyomja meg a {Felhasználói eszközök/Számláló}} gombot.

B Bizonyosodjon meg arról, hogy az “1.Számláló” megjelenik, majd nyomja
meg az {OK}
} gombot az oldalak teljes számának megtekintéséhez.

C Nyomja meg a {Start}} gombot.
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Felhasználói eszközök (Rendszerbeállítások)

Felhasználói eszközök menü
(Rendszerbeállítások)

2
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A Felhasználói eszközök segítségével megváltoztatható beállítások

A Felhasználói eszközök segítségével
megváltoztatható beállítások
Referencia
További részletek a Felhasználói eszközök elérésével kapcsolatban: 18. oldal
“Felhasználói eszközök menü (Rendszerbeállítások)”.

2

Rendszerbeállítások
Menü

Leírás

1. Funkció prioritás

Meghatározhatja azt az üzemmódot (Másoló vagy Fax), amely
megjelenik közvetlenül a hálózati kapcsoló bekapcsolása után
vagy a rendszer Alapállapotba állítása bekapcsolásakor.

Megjegyzés
❒ Alapbeállítás: Másoló
2. Más. számlálása

A másolatszámláló beállítható úgy, hogy mutassa az eddig
elkészült másolatok számát (növekvõ számlálás), vagy a még el
nem készült másolatok számát (csökkenõ számlálás).

Megjegyzés
❒ Alapbeállítás: Növekvõ
3. Rendszer alapáll.

A másológép automatikusan visszatér a kezdõállapotba, miután
Ön a másolást befejezte. E funkciónak a “Rendszer alapállapotba
állítása” a neve. Amikor az idõt állítja be, állítsa az “1. Be/Ki”
kapcsolót “Be” állásba, majd a “2. Idõzítõ” segítségével állítsa be
a kívánt idõtartamot. Az idõzítést 10 és 999 perc közötti értékekre
állíthatja be.

Megjegyzés
❒ Alapbeállítás: Be (60 másodperc)
❒ Az elsõbbséget élvezõ üzemmódot a felhasználói eszközökkel
határozhatja meg. Lásd: “1. Funkció prioritás”.
4. Energ.tak.mód idõ

A készülék automatikusan Alacsony energiafogyasztású
üzemmódba lép a mûvelet befejezése után, a kiválasztott idõ
elteltével. Az idõzítést 1 és 240 perc közötti értékekre állíthatja be.
Alacsony energiafogyasztású üzemmódban az energiafogyasztás
5%-kal csökkenthetõ a Készenléti üzemmódhoz képest.

Megjegyzés
❒ Alapbeállítás: 15 perc
❒ Az Energiatakarékos üzemmód nem léphet mûködésbe, ha
egy hibaüzenet van a kijelzõn.
❒ Ha a készülék faxüzenetet vesz vagy nyomtatási feladatot kap
Energiatakarékos üzemmódban, automatikusan kinyomtatja
a faxon vett vagy a kinyomtatandó adatokat.
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Felhasználói eszközök (Rendszerbeállítások)
Menü

Leírás

5. En.tak. mód szint

Kiválaszthatja az Energiatakarékos üzemmód szintjét.

❖ 1. szint
• Áramfogyasztás:
5%-kal csökkentve a Készenléti üzemmódhoz képest.
• Felmelegedési idõ:
kb. 5 másodperc
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❖ 2. szint
• Áramfogyasztás:
40%-kal csökkentve a Készenléti üzemmódhoz képest.
• Felmelegedési idõ:
kb. 10 másodperc

❖ 3. szint
• Áramfogyasztás:
80%-kal csökkentve a Készenléti üzemmódhoz képest.
• Felmelegedési idõ:
kb. 20 másodperc

Megjegyzés
❒ Alapbeállítás: 2. szint
6. Auto. kikapcsolás

A készülék energiamegtakarítás céljából automatikusan
kikapcsol a feladat befejezése után, a megadott idõ elteltével. Ezt
a funkciót “Automatikus kikapcsolás”-nak hívják. Az idõzítést 1
és 240 perc közötti értékekre állíthatja be.

Megjegyzés
❒ Alapbeállítás: 30 perc
❒ Az Automatikus kikapcsolás nem léphet mûködésbe, ha egy
hibaüzenet van a kijelzõn.
❒ Az Automatikus kikapcsolásból a készenléti állapotba való
visszatéréshez ugyanakkora felmelegedési idõre van szüksége
a készüléknek, mint amennyire a bekapcsolás után a készenlét
eléréséig.
❒ Ha a készülék faxüzenetet vesz vagy nyomtatási feladatot kap
Automatikus kikapcsolás üzemmódban, automatikusan
kinyomtatja a vett vagy a nyomtatandó adatokat.
7. A.be/ki(kapcs.be)

Megjegyzés
❒ Ezen funkció részleteit illetõen lépjen kapcsolatba a
márkaszervizzel.

8. Adag. papírmér.

Válassza ki a papírtálcába helyezett papír méretét.

Referencia
Lásd a “Papírméret megváltoztatása” fejezetet a "Fénymásoló
kézikönyv"-ben.
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A Felhasználói eszközök segítségével megváltoztatható beállítások
Menü

Leírás

11Kijelzõ fényerõ

Be tudja állítani a kijelzõ fényerejét.

12Mértékegység

Kiválaszthatja a mértékegységet.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: mm
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Megfelelési Nyilatkozat
“A termék megfelel a 89/336/EEC EMC irányelv és a 73/23/EEC kisfeszültségi irányelv elõírásainak.”
Az IEC 60417 szabvány szerint a gépen a következõ jelöléseket alkalmazzuk a hálózati fõkapcsolóhoz:
a jelentése: BEKAPCSOLVA.
c jelentése: KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD.
Védjegyek
Az Adobe®, az Acrobat® és a PostScript® 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.

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

Dr. COPY Irodatechnikai Bt.

www.drcopy.hu

Felhasználói kézikönyv Rendszerbeállítások

HU

H

B045-8659

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

