
 1022/1027

Felhasználói kézikönyv

Rendszerbeállítások

A termék használata elõtt olvassuk el gondosan ezt a kézikönyvet és tartsuk kéznél, 
hogy szükség esetén tanulmányozhassuk.
A biztonság érdekében tartsuk be a kézikönyv elõírásait.
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Bevezetés

A kézikönyv a gép részletes üzemeltetési és karbantartási utasításait tartalmazza. A gép sokrétû 

lehetõségeinek maximális kiaknázása céljából figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, és kövesse a benne 

található utasításokat. A kézikönyvet tartsa a gép közelében, könnyen hozzáférhetõ helyen.

Kérjük, a készülék használata elõtt olvassa el a biztonsági elõírásokat. A FELHASZNÁLÓ BIZTONSÁGA és 

A KÉSZÜLÉK HIBÁINAK MEGELÕZÉSE terén fontos információkat tartalmaz.

Megjegyzések:

Egyes illusztrációk kissé eltérhetnek az Ön készülékétõl.

Bizonyos kiegészítõk nem minden országban állnak rendelkezésre. Erre vonatkozóan a területi 

márkaképviselet adhat bõvebb információt.

Biztonság:

Ez a gép lézerrel mûködõ (LASER class 1) készülék, irodai használata teljesen biztonságos. A készülékben 

kettõ 5 milliWattos 760-800 nanométer hullámhosszúságú GaAIAs lézerdióda található. A szem 

lézersugárral való közvetlen (vagy visszatükrözõdés esetén közvetett) érintkezése súlyos szemsérüléseket 

okozhat. Biztonsági óvintézkedések és beépített logikai áramkörök ügyelnek arra, hogy a lézersugár soha 

ne juthasson a felhasználó 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 típusának neve a következõ oldalakon nincs feltüntetve. Ellenõrizze saját készülékének 

típusát a kézikönyv elolvasása elõtt. (Részletekért lásd: ⇒ 2. oldal “Készüléktípusok”.)

• 1-es típus: Aficio 1022

• 2-es típus: Aficio 1027

Elõfordulhat, hogy néhány országban nem kapható minden típus. Erre vonatkozóan a területi 

márkaképviselet adhat bõvebb információt.

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

A Ricoh eredeti Ricoh festék használatát ajánlja a jó minõségû fénymásolat eléréséhez.

A Ricoh nem vállal felelõsséget semmi olyan kárért vagy költségért, ami annak következtében léphet fel, 

hogy nem a Ricoh irodaeszközökbe való eredeti Ricoh alkatrészeket használják.

Hálózati táplálás

220 - 240 V,  50/60 Hz,  7 A vagy több

A hálózati zsinórt csak a fentieknek megfelelõ aljzathoz csatlakoztassa! A hálózati táplálás részleteivel 

kapcsolatban tanulmányozza a ”Fénymásoló kézikönyv” ”Hálózati csatlakozás” címû részét.
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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: 

aaaa jelentése: BEKAPCSOLVA.

cccc jelentése: KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD.

Copyright © 2001 Ricoh Co., Ltd.
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Szerzõi jogok és védjegyek

Védjegyek
Az Ethernet® a Xerox Corporation bejegyzett védjegye.

A PostScript® és az Acrobat® az Adobe Systems Incorporated bejegyzett 
védjegyei.

Az AppleTalk, az Apple és a Macintosh az Apple Computer, Incorporated 
bejegyzett védjegyei.

A Novell és a NetWare a Novell, Inc. bejegyzett védjegyei.

Információ a telepített szoftverekrõl

expat

Expat (1.1-es verzió). Szerzõi jog 1998, 1999 James Clark. Minden jog fenntartva.

• A termékre telepített szoftver tartalmazza az expat alkalmazási program 1.1-
es verzióját (a továbbiakban "expat 1.1").

• A termék gyártója nem módosította az expat 1.1 forráskódját.

• A termék gyártója garanciát és támogatást vállal a termék szoftverére, amely 
az expat 1.1-et tartalmazza, és Mr. James Clark-ot, az expat 1.1 készítõjét, 
felszabadítja ezen kötelezettségek alól.

• Az expat 1.1 a Mozilla Public License Version 1.1-en keresztül érhetõ el (a 
továbbiakban "MPL 1.1"), és a termék vezérlõszoftvere megegyezik az MPL 
1.1-ben meghatározott nagyobb munkával. A termékhez tartozó szoftver, az 
expat 1.1 kivételével, a termék készítõjének van bejegyezve, külön 
megegyezés(ek) alapján.

• Az expat 1.1 forráskódja a következõ helyrõl tölthetõ le:
ftp://ftp.jclark.com/pub/xml/expat1_1.zip

• Az MPL 1.1 letölthetõ:
http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html

• Az expat 1.1-gyel kapcsolatos információk itt találhatók:
http://www.jclark.com/xml/expat.html
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NetBSD

A NetBSD szerzõi jogi információi

A termék minden felhasználójának:

A termék NetBSD operációs rendszert tartalmaz:

Legtöbb esetben a NetBSD operációs rendszert felépítõ szoftverek nem a public 
domain részei, szerzõjüket illeti a szerzõi jog.

Az alábbi szöveg a NetBSD forráskódok nagy részéhez használt szerzõi jogi 
megjegyzéseket mutatja. Az egyes fájlokhoz/bináris állományokhoz tartozó 
pontos szerzõi jogi információkhoz meg kell vizsgálni a forráskódok fastruktúráját.

A teljes forráskód megtalálható a http://www.netbsd.org/ címen.

Szerzõi jog © 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc.

Minden jog fenntartva.

A forrás és bináris formátumban történõ felhasználás és terjesztés, 
módosításokkal vagy azok nélkül, engedélyezett a következõ feltételek mellett:

A A forráskódoknak tartalmazniuk kell a fenti szerzõi jogi információt, 
valamint a következõ megjegyzést.

B A bináris formátumban terjesztett fájloknak meg kell jeleníteniük a fenti szerzõi 
jogi információt, a feltételek listáját, valamint a következõ megjegyzést a 
dokumentációban és/vagy a terjesztéshez használt más anyagokban.

C A szoftver tulajdonságaira vagy felhasználására vonatkozó 
reklámanyagoknak tartalmazniuk kell a következõ megjegyzést:
A termék a NetBSD Foundation, Inc. és a közremûködõi által készített 
szoftvert tartalmaz.

D Sem a The NetBSD Foundation nevét, sem a közremûködõk neveit nem 
szabad használni az ebbõl a szoftverbõl származó termékek ajánlásához 
kifejezett elõzetes írásos engedély nélkül.

EZT A SZOFTVERT (A JELENLEGI ÁLLAPOTÁBAN) A NETBSD 
FOUNDATION, INC. ÉS EGYÜTTMÛKÖDÕ PARTNEREI BIZTOSÍTJÁK, 
AKIK EGYÉRTELMÛEN KIZÁRNAK BÁRMILYEN MÁS, KIFEJEZETT VAGY 
HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT, KÜLÜNÖSEN IS BÁRMELY 
SZAVATOSSÁGOT ELADHATÓSÁGRA VAGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA 
VALÓ FELHASZNÁLHATÓSÁGRA NÉZVE. A FOUNDATION ÉS AZ 
EGYÜTTMÛKÖDÕ PARTNEREK SEMMI ESETBEN SEM FELELÕSEK 
OLYAN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLENSZERÛ, EGYEDI, 
PÁRHUZAMOSAN VAGY KÖVETKEZMÉNY SZERÛEN 
BEKÖKÖVETKEZETT KÁROKÉRT (IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A 
HELYETTESÍTÕ TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSÁT, A 
SZOFTVER HASZNÁLATÁNAK KORLÁTAIT, ADATVESZTÉST VAGY 
PROFITVESZTESÉGET VAGY AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG 
MEGSZAKADÁSÁT), AMELYEK BÁRMILYEN MÓDON IS KELETKEZTEK, 
SZERZÕDÉSBÕL FAKADÓAN, KÖZVETLEN FELELÕSSÉG VAGY 
KÁROKOZÁS (IDEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT ILL. MÁS MÓDOKAT) 
ÚTJÁN, HA AZOK A SZOFTVER NEM MEGFELELÕ HASZNÁLATÁBÓL 
FAKADNAK, ÉS A KORLÁTOZÁS ARRA AZ ESETRE IS ÉRVÉNYES, 
AMIKOR A KÁR BEKÖVETKEZTÉNEK LEHETÕSÉGÉRÕL A 
TÁJÉKOZTATÁS MEGTÖRTÉNT.
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A szerzõk listája

Az itt említett nevek a tulajdonosaik védjegyei.

A következõ megjegyzések szükségesek a dokumentációban említett szoftver 
szerzõi jogi feltételeinek kielégítéséhez:

• A termék a University of California, Berkeley és a közremûködõi által 
készített szoftvert tartalmaz.

• A termék Jonathan R. Stone által a NetBSD Project számára készített szoftvert 
tartalmaz.

• A termék a NetBSD Foundation, Inc. és a közremûködõi által készített 
szoftvert tartalmaz.

• A termék Manuel Bouyer által készített szoftvert tartalmaz.

• A termék Charles Hannum által készített szoftvert tartalmaz.

• A termék Charles M. Hannum által készített szoftvert tartalmaz.

• A termék Christopher G. Demetriou által készített szoftvert tartalmaz.

• A termék a TooLs GmbH által készített szoftvert tartalmaz.

• A termék Terrence R. Lambert által készített szoftvert tartalmaz.

• A termék Adam Glass és Charles Hannum által készített szoftvert tartalmaz.

• A termék Theo de Raadt által készített szoftvert tartalmaz.

• A termék Jonathan Stone és Jason R. Thorpe által a NetBSD Project számára 
készített szoftvert tartalmaz.

• A termék a University of California, Lawrence Berkeley Laboratory és a 
közremûködõi által készített szoftvert tartalmaz.

• A termék Christos Zoulas által készített szoftvert tartalmaz.

• A termék Christopher G. Demetriou által a NetBSD Project számára készített 
szoftvert tartalmaz.

• A termék Paul Kranenburg által készített szoftvert tartalmaz.

• A termék Adam Glass által készített szoftvert tartalmaz.

• A termék Jonathan Stone által készített szoftvert tartalmaz.

• A termék Jonathan Stone által a NetBSD Project számára készített szoftvert 
tartalmaz.

• A termék a Winning Strategies, Inc.által készített szoftvert tartalmaz.

• A termék Frank van der Linden által a NetBSD Project számára készített 
szoftvert tartalmaz.

• A termék Frank van der Linden által a NetBSD Project számára készített 
szoftvert tartalmaz.

• A termék Jason R. Thorpe által a NetBSD Project számára készített szoftvert 
tartalmaz.

• A szoftvert a University of California, Berkeley készítette.

• A termék Chris Provenzano, a University of California, Berkeley és a 
közremûködõi által készített szoftvert tartalmaz.
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JPEG könyvtár

• A termékhez adott szoftver egyes részei a Független JPEG Csoport 
(Independent JPEG Group) által kidolgozott eljárásokon alapulnak.
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ENERGY STAR program

• Alacsony fogyasztású üzemmód és Kikapcsolási üzemmód vagy Alvó 
üzemmód.
A készülék automatikusan csökkenti a teljesítményfelvételét, ha egy 
bizonyos ideig nem történik beavatkozás a kezelõ részérõl (ez az idõtartam 
alapértelmezésben 1 perc). Ezt az üzemmódot “Kikapcsolási üzemmódnak” 
nevezzük az egyfunkciós másológépeknél, ill. “Alvó üzemmódnak” a 
többfunkciós, kiegészítõ fax és nyomtató funkcióval ellátott gépek esetében.
Kikapcsolási üzemmód: Megfelel annak az állapotnak, amikor a mûködtetõ 
kapcsolót kikapcsolják. 
Alvó üzemmód: Megfelel annak az állapotnak, amikor a mûködtetõ kapcsolót 
kikapcsolják. Fax fogadása és számítógéprõl történõ nyomtatás lehetséges. 
Ha üzemeltetni szeretné a berendezést miközben az a fenti üzemmódok 
valamelyikében van, az alábbiak közül választhat:
- Kapcsolja be a mûködtetõ kapcsolót.
- Helyezzen egy eredetit a dokumentum adagoló (ADF) tálcába.
- Emelje meg majd engedje le az expozíciós üveglap fedelét vagy a 
dokumentum adagolót (ADF).
Az alapértelmezett várakozási idõt - miután a készülék Kikapcsolási 
üzemmódba vagy Alvó üzemmódba lép át - be lehet állítani. A beállítást lásd: 
⇒ 89. oldal “Idõzítõ beállítások”.
Az ENERGY STAR Program két üzemmódot határoz meg a tekintetben, hogy 
bizonyos idõ után - ha közben nem történik beavatkozás - csökkenjen a 
készülék teljesítményfelvétele. Ezek az üzemmódok az Alacsony fogyasztású 
üzemmód és a Kikapcsolási üzemmód vagy Alvó üzemmód. Ennek a 
készüléknek csak egy ilyen - Kikapcsolási vagy Alvó - üzemmódja van. Ez az 
üzemmód azonban teljesíti mind az Alacsony fogyasztású üzemmód, mind a 
Kikapcsolási vagy Alvó üzemmód kritériumait. Ebben a kézikönyvben a 
Kikapcsolási üzemmódot Automatikus kikapcsolási üzemmódnak nevezzük.

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.
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• Kétoldalas másolás alaphelyzetben
 Az ENERGY STAR Program ajánlja a kétoldalas funkció használatát. Ez a 
funkció a papír nyersanyagforrásainak megõrzésével csökkenti a természeti 
terhelést. Azokon a gépeken, amelyek támogatják ezt a funkciót, a kétoldalas 
másolás üzemmód (egyoldalas eredeti→ kétoldalas másolat) kiválasztható 
alapbeállításként, amikor bekapcsolja a mûködtetõ kapcsolót vagy a 
fõkapcsolót, megnyomja az {{{{Energiatakarékos mód}}}} gombot, vagy a készülék 
automatikusan alapállapotba helyezi magát. A kétoldalas másolás 
alaphelyzetben üzemmód beállításaival kapcsolatban olvassa el a 
“Kétoldalas másolás alaphelyzetben“ címû részt a Másoló kézikönyvben.

❖❖❖❖ Mûszaki adatok

Újrahasznosított papír 

Az ENERGY STAR programmal összhangban azt ajánljuk, hogy 
környezetbarát, újrahasznosított papírt használjon. Az értékesítési képviselõnél 
érdeklõdhet az ajánlott papírtípusok után.

Alacsony fogyasztású 
üzemmód, Automatikus 
kikapcsolási üzemmód

Energiafogyasztás 7 W

Az idõzítés alapértéke 1 perc

Visszaállási idõ 10 másodperc, vagy 
kevesebb

Kétoldalas másolás alaphelyzetben 1 oldalas →1 oldalas
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A kézikönyv használatáról

Jelek

A kézikönyvben az alábbi szimbólumok szerepelnek:

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 “Fénymásoló 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 “Fénymásoló kézikönyv” 
Biztonsági információk címû részében találhatók.

* A fenti mondatok az Ön biztonságát szolgáló megjegyzések.

Fontos
Ha nem követi az így jelölt utasítást, elakadhat a papír, megsérülhet a 
dokumentum, vagy adatok veszhetnek el. Mindenképpen olvassa el.

Elõkészítés
Ez a szimbólum olyan elõzetes tudnivalót vagy elõkészületet jelez, amely a 
mûködtetés megkezdéséhez elengedhetetlen.

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

Korlátozások
Ez a szimbólum számbeli határokat, együtt nem használható funkciókat vagy 
olyan körülményeket jelez, amikor egy bizonyos funkció nem használható.

Referencia
Ez a szimbólum egy hivatkozásra utal.

[ ]
A készülék kijelzõjén megjelenõ gombok.

{ }

A készülék vezérlõpaneljébe épített gombok.
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A készülékhez tartozó kézikönyvek

Ez egy többfunkciós készülék, amely másolóként, faxként, nyomtatóként és 
szkennerként használható. Ez a kézikönyv a funkciókhoz tartozó közös 
eljárásokat tárgyalja. A referencia leírja azokat a mûködtetési eljárásokat is, 
amelyek az adott funkcióhoz kapcsolódnak.   Szükség szerint használja a 
megfelelõ kézikönyvet.

❖❖❖❖ Rendszerbeállítások (ez a kézikönyv)
A készülék áttekintése. A kézikönyv bemutatja 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.

❖❖❖❖ Másoló
• Fénymásoló kézikönyv

A különféle másolási funkciókat mutatja be, a másolás alapjaitól a 
bonyolultabb funkciókig, mint például a kicsinyítés és nagyítás, illetve a 
több dokumentum kombinálása egy másolatra.

❖❖❖❖ Fax
• Fax kézikönyv (kiegészítõ)

A készülék faxkészülékként történõ használatát ismerteti.

❖❖❖❖ Nyomtató
• Nyomtató kézikönyv (kiegészítõ)

A készülék nyomtatóként történõ használatához szükséges 
rendszerbeállításokat és eljárásokat ismerteti.

❖❖❖❖ Szkenner
• Szkenner kézikönyv (kiegészítõ)

A készülék szkennerként történõ használatához szükséges 
rendszerbeállításokat és eljárásokat ismerteti.
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Készüléktípusok

Ennek a készüléknek két típusa van, amelyek a másolás sebességében 
különböznek egymástól. A készülék típusát megtalálja az elülsõ borítólap belsõ 
oldalán.

1. típus 2. típus

Másolási sebesség 22 másolat/perc (A4K, 81/2" 
× 11"K)

27 másolat/perc (A4K, 81/2" 
× 11"K)
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A belsõ kiegészítõk által nyújtott további 
funkciók

Kibõvítheti a készülék képességeit, hogy az tartalmazzon fax funkciókat. Ha 
bõvíteni szeretne egy funkciót, vegye fel a kapcsolatot az értékesítési vagy a 
szervizképviselettel.

Másoló üzemmód
Másoló üzemmódban készíthet egyszerû másolatokat vagy használhat 
bonyolultabb funkciókat, mint például a kicsinyítés és nagyítás, illetve a több 
dokumentum kombinálása egy másolatra. Telepíthet kiegészítõ memóriát a 
dokumentumok tárolásához, amelyet aztán számos másolási funkcióhoz 
használhat.

Fax üzemmód (kiegészítõ)
Fax üzemmódban faxüzeneteket küldhet és fogadhat. Kiegészítõ memória 
telepítésével több funkciót használhat, és több adatot tárolhat.

Nyomtató üzemmód (kiegészítõ)
Kiegészítõ memória telepítésével több adatot tárolhat.

Szkenner üzemmód (kiegészítõ)
A készüléket szkennerként használhatja.

Korlátozások
❒ Az alábbi funkciók igénylik a kiegészítõ merevlemez használatát:

• Dokumentum szerver

• Fájlátvitel

• Próbanyomtatás

• Biztonságos nyomtatás
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1. Alapvetõ funkciók

A készülék csatlakoztatása

Ellenõrizze, hogy a csatlakozó alakja és helyzete megfelel-e az ábrán látottnak.

Megjegyzés
❒ Az Ethernet kártya (az Ethernet interfészhez) és az IEEE1394 kártya (az 

IEEE1394 interfészhez) nem telepíthetõ egy idõben a készülékbe. Az alábbi 
illusztráció az összes csatlakozót csak magyarázó célból tünteti fel.

1. 10BASE-T/100BASE-TX 
(opcionális)

2. Párhuzamos port

3. IEEE 1394 portok (opcionális)

Referencia
További információt a párhuzamos port és az IEEE 1394 interfész 
csatlakoztatásával kapcsolatban a nyomtató kézikönyv "A készülék 
csatlakoztatása" fejezetében talál.

2

3

1

ZFFH010E
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Követelmények

Követelmények

A készülék használata elõtt ellenõrizze a környezeti és elektromos 
követelményeknek való megfelelést. Csatlakoztassa a készüléket a 
számítógéphez a párhuzamos porton, az opcionális hálózati kártyán, vagy 
mindkettõn keresztül.

Ellenõrizze, hogy megvan-e a készülék számítógéphez vagy hálózathoz való 
csatlakoztatásához szükséges összes kábel, csatlakozó és csatlakozóaljzat.

Fontos
❒ Az interfész kábel nem tartozék! A szükséges típusú és hosszúságú kábel 

beszerzése az Ön feladata.

Referencia
A párhuzamos port használatával kapcsolatos további tájékoztatásért lásd a 
nyomtató kézikönyvét.

A hálózat használatával kapcsolatos további tájékoztatásért lásd: 6. oldal “A 
hálózati kábellel kapcsolatos követelmények”.

A hálózati kábellel kapcsolatos követelmények

A hálózati kártya (Network Interface Board) segítségével közvetlen kapcsolatot 
lehet létrehozni egy Ethernet hálózattal.

A hálózati interfész kártya a 10BASE-T és a 100BASE-TX kapcsolatokat 
támogatja. 

A gépet a következõ hálózati környezetekben használhatja: 

• A megfelelõ hálózatkezelõ és nyomtatóvezérlõ programok használatával

• A készüléket egy hálózati kiszolgálóhoz (szerver) csatlakoztatva

*1 Windows NT 4.0 környezetben csak az ×86-os CPU támogatott.
*2 A használható Mac OS verziókkal kapcsolatban lásd a "PostScript használati 

útmutató"-t.
*3 Csak Windows 95/98/Me, Windows 2000 és Windows NT 4.0 alatt. Csak 

egyenrangú (peer-to-peer) nyomtatáshoz.

Vegyes hálózati környezetben a protokollváltás automatikusan történik.

 Ügyfél (kliens) Windows 95/98/Me, Windows 2000, Windows NT 4.0 *1 , Mac OS *2  
(a kiegészítõ PostScript 3 Unit Type 1027 szükséges ) , UNIX

 Vezérlõprogram  PCL 6/5e, RPCS™, PostScript 3 

 Fájlkiszolgáló NetWare 3.x, NetWare 4.x, NetWare 5/5.1

 Protokoll TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI *3  , AppleTalk
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Referencia
A hálózat használatával kapcsolatos további tájékoztatásért lásd: 73. oldal 
“Felhasználói eszközök (Rendszerbeállítások)”.

Megjegyzés
❒ Kérje a rendszergazda segítségét a készülék hálózathoz kapcsolása elõtt.

❒ A 89/336/EEC számú FCC és EMC direktívában rögzített emissziós 
határértékek betartása érdekében a gazdaszámítógéphez (és/vagy HUB-hoz) 
való csatlakozáshoz használjon megfelelõen árnyékolt és földelt (UTP, STP, 
Category-5) kábeleket.

A hálózati kábel csatlakoztatása az adatátviteli hálózathoz

Korlátozások
❒ Az IEEE1394 kártya és a hálózati interfész kártya egyidejûleg nem telepíthetõ.

AAAA Kapcsolja ki a fõkapcsolót.

BBBB Alakítson ki két hurkot a hálózati kábelen. A hurok körülbelül 10 cm-re 
legyen a kábel nyomtatóhoz közelebbi végétõl.

CCCC Szerelje fel a ferritgyûrût a hurkokra.

DDDD Csatlakoztassa a kábelt a kártyán található aljzathoz.

ZFFH210E

ZFFH030E

www.drcopy.hu

Dr. COPY Irodatechnikai Bt. -  fénymásoló, nyomtató, fax, számítógép forgalmazás, javítás, bérbeadás. Festékpatron, toner forgalmazás.



Alapvetõ funkciók

8

1

EEEE A kábel másik végét csatlakoztassa a hálózathoz.

FFFF Kapcsolja be a fõkapcsolót.

A hálózati kártya visszajelzõ fényei

1. Jelzõfény (zöld)

A zöld visszajelzõ akkor világít, ha a 
készülék megfelelõen van csatlakoztatva 
a hálózathoz.

2. Jelzõfény (sárga)

A sárga visszajelzõ akkor világít, ha a 100 
BASE-TX kapcsolat aktív.

A 10 BASE-T mûködés alatt nem világít.

ZFFH020E

1

2
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A készülék bekapcsolása

A készülék bekapcsolásához nyomja meg a mûködtetõ kapcsolót.

Megjegyzés
❒ A készülék automatikusan energiatakarékos üzemmódba kapcsol, vagy 

kikapcsol, ha egy bizonyos ideig nem használja. ⇒ 89. oldal “Idõzítõ 
beállítások”.

----Tápkapcsolók
Ez a készülék két tápfeszültség-kapcsolóval rendelkezik. 

❖❖❖❖ Mûködtetõ kapcsoló (a kezelõpanel jobb oldalán)
A készülék beindításához ezt a kapcsolót nyomja meg. Miután a készülék 
bemelegedett, megkezdheti a másolást.

❖❖❖❖ Fõkapcsoló (a készülék bal oldalán)
Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, kapcsolja ki a fõkapcsolót.

A fõkapcsoló bekapcsolása

AAAA Gyõzõdjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó kábel stabilan 
csatlakozik-e a fali csatlakozóaljba.

BBBB Nyissa fel a kapcsoló borítását, és kapcsolja be a fõkapcsolót (ellenõrizze, 
hogy a fõkapcsoló lámpája kigyullad-e).

Fontos
❒ Ne kapcsolja ki a fõkapcsolót közvetlenül bekapcsolás után. Ebben az 

esetben megsérülhet a merevlemez vagy a memória, ami hibás 
mûködéshez vezethet.

On

Off

ZFFH250E
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A készülék bekapcsolása

AAAA Nyomja meg a mûködtetõ kapcsolót, hogy a Be lámpa kigyulladjon.

A kijelzõpanel világítani kezd.

Megjegyzés
❒ Ha a mûködtetõ kapcsoló bekapcsolásakor a készülék nem indul el, 

ellenõrizze, hogy be van-e kapcsolva a fõkapcsoló. Ha nincs, kapcsolja be.

❒ A készülék a bekapcsolást követõ 10. másodpercen belül mûködõképes.

❒ Ha a fénymásoló alapképernyõ helyett egy felhasználói kódot kérõ 
párbeszédmezõ jelenik meg a kijelzõn, akkor üsse be a felhasználói kódját, 
majd nyomja meg a [#] gombot. Lásd: 98. oldal “Felhasználói kód”.

A készülék kikapcsolása

AAAA Ellenõrizze, hogy az expozíciós üveglap vagy a dokumentum adagoló 
megfelelõ helyzetben van-e.

BBBB Nyomja meg a kezelõkapcsolót, hogy a Be jelzés kialudjon.

ZFFH260E

ZFFH260E
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Megjegyzés
❒ A mûködtetõ kapcsoló megnyomása ellenére a következõ esetekben a 

lámpa nem alszik ki, hanem villog:

• Ha az expozíciós üveglap vagy a dokumentum adagoló nyitva van

• Ha egy külsõ berendezéssel lefolytatott kommunikáció történik éppen

• A merevlemez mûködése közben

A fõkapcsoló kikapcsolása

Elõkészítés
A fõkapcsolót általában tartsa bekapcsolva.

Mielõtt kikapcsolja, olvassa el a lenti fontos megjegyzéseket, és kövesse az 
alábbi lépéseket:

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

BBBB Kapcsolja ki a fõkapcsolót, hogy a hálózati tápellátást visszajelzõ fény 
kialudjon.

Fontos
❒ Ne kapcsolja ki a fõkapcsolót, miközben a Be lámpa világít vagy villog. 

Ellenkezõ az esetben megsérülhet a merevlemez vagy a memória.

❒ A tápkábelt a fõkapcsoló kikapcsolása után húzza ki. Ellenkezõ az esetben 
megsérülhet a merevlemez vagy a memória.

❒ Ha kikapcsolja a fõkapcsolót, vagy kihúzza a tápkábelt, a fax memóriában 
tárolt dokumentumok körülbelül egy óra elteltével elvesznek.
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A hálózat beállítása

A hálózat beállítása

Elõkészítés
A készülék Ethernet hálózathoz csatlakoztatása elõtt elõször az opcionális 
hálózati kártyát (Network Interface Board Type 1027) és legalább 64 MB 
memóriát kell telepítenie a gépbe. 

A Network Interface Board Type 1027 az Printer Controller Type 1027 és a 
Printer/Scanner Controller Type 1027 közös csomagolásban érkezik.

*1 Ennek a funkciónak a használatához a Scan Router V2 Lite szükséges (amely a 
Printer/Scanner Controller Type 1027 csomagban található, vagy használja a Scan 
Router V2 Professional-t). A hálózati beállításokon kívül a fájlátvitelhez be kell 
állítania a "Kézbesítõ szerver IP címe" és a "Fax vétele fájlátvitel" paramétereket is.

*2 A szkenner funkció használatakor be kell állítani a hálózati TWAIN szkennert és a 
hálózati kézbesítõ szkennert.

*3 Amikor ezt a funkciót használja, szüksége van a kiegészítõ hálózati interfészkártyára 
és 64 MB memóriára, vagy a Scan Route V2 Lite-ra, amely képes kezelni a 
Printer/Scanner Controller Type 1027 egységet. Ha a Scan Router V2 Professional 
szükséges, lásd: “Szkenner kézikönyv”.

*4 Végezze el hálózati környezetének szükséges beállításait. A beállításokkal 
kapcsolatos további részletekért a “Nyomtató kézikönyv”-et tanulmányozza.

*5 Konfigurálja a TCP/IP-t, ha NetWare 5/5.1 pure IP-t használ.

Ebben a részben az alapvetõ mûködtetõ eljárások szerepelnek. A beállításokkal 
kapcsolatos további tájékoztatásért lásd: 80. oldal “A Felhasználói eszközök 
segítségével megváltoztatható beállítások”.

A TCP/IP-t használó hálózati környezetben használhatja a SmartNetMonitor 
for Admin programot az IP címek beállításához és a Printer Controller Type 
1027 vagy a Printer/Scanner Controller Type 1027 csomagjában található web-
böngészõt.

Referencia
A SmartNetMonitor programmal kapcsolatos további részleteket a "Hálózati 
nyomtatás útmutató"-ban talál.

Üzemmód Hálózati beállítás

Beérkezett faxok 

szétosztása *1 

IP cím, Subnet Mask, Gateway cím, Kézbesítõ szerver IP címe, Fax 
vétele fájlátvitel, Érvényes protokoll (TCP/IP)

Szkenner (Hálózati Twain 

Szkenner) *2 

IP cím, Subnet Mask, Gateway cím, Érvényes protokoll (TCP/IP)

Szkenner (Hálózati 

Kézbesítõ Szkenner) *3 

IP cím, Subnet Mask, Gateway cím, Érvényes protokoll (TCP/IP), 
Kézbesítési szerver IP cím, Újrahívások száma, Újrahívás késleltetése

Nyomtató (TCP/IP) *4 IP cím, Subnet Mask, Gateway cím, Hálózati boot, Érvényes 
protokoll

Nyomtató (NetWare) *5 Érvényes protokoll, NW kerettípus
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A hálózat beállítása a kezelõpanel segítségével
Ebben a részben az alapvetõ eljárások szerepelnek. Használja a hálózatának 
megfelelõ beállításokat.

Fontos
❒ Ajánlott, hogy ezeket a beállításokat a rendszergazda végezze.

Az alábbi táblázatban a kezelõpanel beállítási és alapértelmezett értékei 
láthatók. Ezek a “Hálózat” menü “TCP/IP” menüjében találhatók.

❖❖❖❖ Interfész beállítások/Hálózat

*1 A ❍ azt jelenti, hogy ez a protokoll aktív.

❖❖❖❖ Fájlátviteli beállítások

Megjegyzés
❒ A fájlátviteli funkció igényli a kiegészítõ merevlemez használatát:

Beállítás neve Érték

IP cím 011.022.033.044

Subnet Mask 000.000.000.000

Gateway cím 000.000.000.000

Access Control (hozzáférés-vezérlés) 000.000.000.000

Access Mask (hozzáférési maszk) 000.000.000.000

Hálózati Boot Nincs

NW kerettípus Automatikus kiválasztás

Érvényes protokoll TCP/IP ❍ *1 

NetWare ❍ *1 

NetBEUI ❍ *1 

AppleTalk ❍ *1 

Ethernet sebesség Automatikus

Beállítás neve Érték

A kézbesítõ szerver IP címe 000.000.000.000

Fax RX fájlátvitel Beállítás soronként • Port 1: Ne kézbesítse.

• Port 2: Ne kézbesítse.

• Port 3: Ne kézbesítse.

Nyomtatás kézbesítéskor Nem

Fájlok a kézbesítéshez Az összes fájl

Kézbesítési hiba fájl —

Az újrahívási intervallum ideje 300 másodperc

Az újrahívások száma Nincs
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Hálózati beállítások

A következõkben azon beállításokról olvashat, amelyek a készülék hálózatba 
kapcsolt használatához szükségesek. A beállításokkal kapcsolatos további 
tájékoztatásért lásd: 80. oldal “A Felhasználói eszközök segítségével 
megváltoztatható beállítások”.

AAAA Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök/Számláló/Lekérdezés}}}} gombot.

A “Felhasználói eszközök fõmenü” megjelenik.

BBBB Nyomja meg a {{{{Rendszer beállítások}}}} gombot.

CCCC Nyomja meg a [Interfész beállítások] gombot.

A következõ képernyõ jelenik meg a kijelzõpanelen.

DDDD Mindenképpen nyomja meg a [Hálózat] gombot.

A következõ képernyõ jelenik meg a kijelzõpanelen.
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EEEE Nyomja meg az [Érvényes protokoll]-t.

Megjegyzés
❒ A beállítások elvégzéséhez kérje a rendszergazda segítségét.

❒ A TCP/IP protokoll használatához be kell állítani egy IP címet. Ha a 
hálózati boot DHCP, akkor nem kell megadni.

❒ A nem használt protokollok esetén nyomja meg az [Érvénytelen] gombot.

❒ Ha NetWare 5/5.1 pure IP-t használ, a TCP/IP-hez nyomja meg az 
[Érvényes] gombot.

Korlátozások
❒ Az AppleTalk használatához PostScript 3 modul szükséges.

A Mindenképpen nyomja meg az [Érvényes protokoll] gombot.

B Minden protokollhoz válassza az [Érvénytelen] vagy az [Érvényes] 
lehetõséget.

C Nyomja meg a [OK] gombot.

A következõ eljárás minden protokoll esetében más és más.

Ha TCP/IP-t használ

A Mindenképpen nyomja meg az [Hálózat] gombot.

B Nyomja meg a [IP cím] gombot.
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C Az IP cím beírásához használja a számgombokat.

Megjegyzés
❒ Nyomja meg a [←←←←] és a [→→→→] gombokat, hogy a kurzor a következõ 

beviteli mezõbe kerüljön.

❒ Ha rossz IP címet ad meg, nyomja meg a [Törlés] gombot, és írja be újra 
az IP címet.

D Nyomja meg a [OK] gombot.

E Végezze el az alábbi beállításokat: [Subnet Mask], [Gateway cím], [Access 
Control], és [Access Mask]. Minden elemnél nyomja meg a megfelelõ 
gombot a BBBB lépésben bemutatottak szerint, majd hajtsa végre a CCCC és a 
DDDD lépésben bemutatott eljárást.

Az IP cím megszerzése a DHCP szervertõl

Ahhoz, hogy megszerezze az IP címet a DHCP szervertõl, válassza a [DHCP]-
t a [Hálózati boot]-ból.

Megjegyzés
❒ Ha DHCP-t használ, módosítania kell a beállításokat.

❒ Ha mindig ugyanazt az IP címet szeretné hozzárendelni, foglaljon le egy 
IP címet a készüléknek a DHCP kiszolgálón.

❒ Használja az alapértelmezett IP címet.

A Mindenképpen nyomja meg a [Hálózat] gombot.

B Nyomja meg a [Hálózati boot] gombot.
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C Nyomja meg a [DHCP], majd az [OK] gombot.

Ha NetWare-t használ

Ha a készüléket NetWare-rel használja, mindenképp a  [NW kerettípus]-t 
válassza ki típusnak.

Az alábbi kerettípusok közül választhat:

• Autom. kiválasztás (alapértelmezés)

• Ethernet II

• Ethernet 802.2

• Ethernet 802.3

• Ethernet SNAP

Megjegyzés
❒ A fájlkiszolgáló hálózatának meg kell egyeznie a kerettípussal.

❒ Ha a készüléket  pure IP környezetben használja NetWare 5/5.1-gyel, 
válassza az [Érvényes]-t a TCP/IP-hez a E lépésben.

A Ellenõrizze, hogy a [Hálózat] van-e kiválasztva, majd nyomja meg a 
[TTTTKöv.] gombot.

B Nyomja meg a [NW kerettípus] gombot.

C Válassza ki a kerettípust, majd nyomja meg az [OK] gombot.
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FFFF Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

Megjelenik a [Felhasználói beállítások/számláló] képernyõ.

GGGG A beállítások kinyomtatásához nyomja meg a [Lista/teszt nyomt.] gombot.

Megjegyzés
❒ Lépje át ezt a lépést és menjen a H lépésre, ha a készüléke nem rendelkezik 

nyomtató és szkenner funkciókkal.

A Nyomja meg a [Nyomtató beállítások] gombot.

B Nyomja meg a [Lista/teszt nyomt.] gombot.

C Nyomja meg a [Konfigurációs oldal] gombot.

A készülék kinyomtatja a konfigurációs oldalt.

Referencia
A Lista/Próbanyomtatás funkcióval kapcsolatos további részletekért 
tanulmányozza a Nyomtató kézikönyvet.

HHHH Nyomja meg az {{{{Felhasználói eszközök/Számláló/Lekérdezés}}}} gombot.

Megjegyzés
❒ A beállítások érvénybe lépnek, és megjelenik az elõzõ képernyõ.

Fájlátviteli beállítások

Elõkészítés
A fájlátviteli funkció igényli a kiegészítõ merevlemez használatát:

A következõkben ismertetjük a fájlátviteli beállításokat, amelyek a fogadott fax-
fájlok küldéséhez kellenek és a szkenner funkciót. A beállításokkal kapcsolatos 
további tájékoztatásért lásd: 80. oldal “A Felhasználói eszközök segítségével 
megváltoztatható beállítások”.
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AAAA Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök/Számláló/Lekérdezés}}}} gombot.

Megjelenik a [Felhasználói eszközök fõmenü].

BBBB Kattintson a [Rendszer beállítások] gombra.

CCCC Kattintson a [Fájl átvitel] gombra.

A kézbesítõ szerver IP címének meghatározása

Megjegyzés
❒ Meg kell határoznia a kézbesítõ szerver IP címét a ScanRouter V2 

Lite/Professional-ban. A készüléken alkalmazható beállítás felül lesz írva 
a ScanRouter V2 Lite/Professional-ban beállított kézbesítõ szerver IP címe 
által.

A Kattintson a [Kézbesítõ szerver IP címe] gombra.
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B A  kézbesítõ szerver IP címének beírásához használja a számgombokat.

Megjegyzés
❒ Nyomja meg a [←←←←] vagy a [→→→→] gombokat, hogy a kurzor a szomszédos 

beviteli mezõbe kerüljön.

❒ A kézbesítõ szerver IP cím javításához nyomja meg a [Törlés] gombot, 
majd írja be a megfelelõ címet.

C Kattintson az [OK] gombra.

A "Fogadott fax-fájlok küldése" funkció beállításainak elvégzése

A Kattintson a [Fax vétele fájlátvitel] gombra.

B Készítse el a következõ beállításokat, szükség szerint:

• Beállítás soronként

• Nyomtatás kézbesítéskor

• Fájl a kézbesítéshez

• Kézbesítési hiba fájl

C Kattintson az [OK] gombra.
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Az "Újrahívási idõintervallum" beállítása 

A Kattintson az [Újrahívás késleltetése] gombra.

B Használja a számjegybillentyûzetet az újrahívási idõintervallum 
megadásához.

Megjegyzés
❒ Az újrahívási idõintervallum megváltoztatásához nyomja meg a [Törlés] 

gombot, majd írja be a megfelelõ újrahívási idõintervallumot.

C Kattintson az [OK] gombra.

Az újrahívások számának beállítása

A Kattintson az [Újrahívások száma] gombra.

B A fájlok kézbesítõ szerverre történõ újraküldéséhez nyomja meg a [Igen] 
gombot.

Az újrahívások számának megadására szolgáló menü megjelenik.

Megjegyzés
❒ Ha nem kívánja újraküldeni a fájlokat, nyomja meg a [Nem] gombot és 

menjen a  D lépésre.
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C Használja a számjegybillentyûzetet az újrahívások számának 
megadásához.

Megjegyzés
❒ Az újrahívások számának megváltoztatásához nyomja meg a [Törlés] 

gombot, majd írja be a megfelelõ újrahívási számot.

D Kattintson az [OK] gombra.

DDDD Kattintson a [Kilépés] gombra.

EEEE Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök/Számláló/Lekérdezés}}}} gombot.

Az új beállítások hatályossá válnak, és a kijelzés visszamegy a fõmenübe.

Megjegyzés
❒ Kattinthat a [Kilépés] gombra a  [Felhasználói eszközök fõmenü]-ben a 

fõmenühöz való visszatéréshez.
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2. Kombinált funkciók
használata

Kezelõpanel

1. Jelzõfények

A hibákat és a készülék státuszát 
mutatják.

2. {{{{Felhasználói 
eszközök/Számláló/Lekérdezés}}}} gomb

• Felhasználói eszközök
Nyomja meg az alapértelmezés 
szerinti beállítások és állapotok saját 
igényekhez való alakításához.⇒ 80. 
oldal “A Felhasználói eszközök 
segítségével megváltoztatható 
beállítások”

• Számláló
Nyomja meg, ha a számlálóállást ki 
szeretné nyomtatni, vagy azok számát 
ellenõrizni akarja.

• Lekérdezés
Nyomja meg annak ellenõrzésére, 
hogy hol lehet megjavíttatni a 
készüléket és festékkazettát rendelni.

3. Érintõképernyõ

A készülék aktuális állapotát, a 
hibaüzeneteket és a menüpontokat 
jeleníti meg.

4. {{{{Alapállapot}}}} gomb

Nyomja meg az elõzõleg megadott 
másolási beállítások törléséhez.

5. {{{{Energiatakarékos mód}}}} gomb

Nyomja meg az Energiatakarékos 
üzemmód be- és kikapcsolásához.

6. {{{{Megszakítás}}}} gomb

Nyomja meg, ha egy folyamatban lévõ 
másolást meg akar szakítani.

7. Fõkapcsoló jelzõfény és üzemi 
jelzõfények

A fõkapcsoló jelzõfénye kigyullad, 
amikor bekapcsolja a fõkapcsolót.

Az üzemi jelzõfény villog, amikor áram 
alatt van.

Fontos
❒ Ne kapcsolja ki a fõkapcsolót, 

miközben a jelzõfény villog. Ha ezt 
teszi, megsérülhet a merevlemez.

8. Mûködtetõ kapcsoló

Nyomja meg a kapcsolót a készülék 
bekapcsolásához (a Be jelzõfény 
kigyullad). A készülék kikapcsolásához 
nyomja meg újra ezt a gombot (a Be 
jelzõfény kialszik).

Megjegyzés
❒ A mûködtetõ gomb inaktív a 

rendszerbeállítási mûveletek során.

HU  ZFFH230E
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9. {{{{Próbamásolat készítése}}}} gomb

Akkor nyomja meg, ha egy 
mintamásolatot vagy mintanyomatot 
szeretne készíteni az anyagból, mielõtt 
megkezdené a nagy sorozatban történõ 
sokszorosítást vagy nyomtatást.

10. {{{{Start}}}} gomb

A másolás, szkennelés, vagy a 
dokumentum szerveren tárolt anyagból 
történõ nyomtatás megkezdéséhez 
nyomja meg.

11. {{{{Törlés/Stop}}}} gomb

• Törlés
Nyomja meg a beírt szám törléséhez.

• Stop
Nyomja meg, ha a másolási 
folyamatot meg akarja állítani.

12. {{{{#}}}} gomb

Nyomja meg a begépelt adatok 
jóváhagyásához.

13. Számgombok

Ezekkel adhatja meg a másolatok számát 
és más adatokat.

14. Funkciógombok

Nyomja meg a megfelelõ gombot a 
következõ funkciók valamelyikének 
kiválasztásához:

• Másolás

• Dokumentum szerver

• Fax

• Nyomtató

• Szkenner

15. Funkció állapota lámpák

Ezek a fenti funkciók állapotát mutatják:

• Sárga: a funkció ki van választva.

• Zöld: a funkció aktív.

• Piros: a funkció meg lett szakítva.
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Üzemmódok váltása

A készüléket nem csak másolóként használhatja, hanem akár faxként, 
nyomtatóként és szkennerként is. Nyomja meg a {{{{Másolás}}}}, {{{{Dokumentum szerver}}}}, 
{{{{Fax}}}}, vagy {{{{Nyomtató}}}}, {{{{Szkenner}}}} gombot a megfelelõ funkció kiválasztásához.

Korlátozások
❒ A következõ esetekben nem válthat üzemmódot:

• Átküldendõ faxüzenet szkennelése közben

• Azonnali küldés közben

• A felhasználói eszközök használata során

• A másolás megszakítása közben

• Letett kagyló melletti tárcsázás közben.

• Eredeti szkennelése közben

www.drcopy.hu

Dr. COPY Irodatechnikai Bt. -  fénymásoló, nyomtató, fax, számítógép forgalmazás, javítás, bérbeadás. Festékpatron, toner forgalmazás.



Kombinált funkciók használata

26

2

Másoló üzemmód

Készíthet egyszerû másolatokat, nagyíthat/kicsinyíthet, több lapot 
kombinálhat, vagy egyéb másolási funkciókat használhat. További kiegészítõket 
is telepíthet a funkciók számának növeléséhez. További részleteket a 
Fénymásoló kézikönyv "Kiegészítõk" címû fejezetébõl tudhat meg.

Váltás másoló üzemmódba
Bármikor készíthet másolatot, amikor a készülék nem nyomtat vagy szkennel 
eredetit a faxoláshoz.

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

A kijelzõn megjelenik a másolás képernyõ.

Referencia
További részletekért tanulmányozza a “Fénymásoló kézikönyv”.

Másolás megszakítása sürgõs másolatok készítéséhez

Ha másolatot szeretne készíteni, megszakíthatja az aktuális feladatot.

Megjegyzés
❒ A képernyõ különbözhet a 80. oldal “Funkció prioritás” és a 96. oldal 

“Felhasználói kód kezelés” alatt leírtak függvényében.

Korlátozások
❒ A megszakításos másolás funkciót nem használhatja az alábbi esetekben:

• azonnali faxküldések közben

• eredeti szkennelése közben

• megszakításos másolás közben

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

Ha a készülék eredetiket szkennel, azonnal leállítja a szkennelési feladatot. 
Ha azonban a készülék másolási vagy nyomtatási feladatot végez, azt 
mindaddig nem hagyja abba, amíg meg nem nyomja a {{{{Start}}}} gombot a 
{{{{Megszakítás}}}} gomb megnyomása után. Amikor az aktuális feladat leáll, a 
kijelzõn megjelenik a megszakításos másolás képernyõ.

www.drcopy.hu

Dr. COPY Irodatechnikai Bt. -  fénymásoló, nyomtató, fax, számítógép forgalmazás, javítás, bérbeadás. Festékpatron, toner forgalmazás.



Másoló üzemmód

27

2

Megjegyzés
❒ Ha egy másolási feladatot szakít meg, vegye ki az elõzõ eredetiket.

BBBB Készítse el a másolatokat.

Fontos
❒ Ha a szabad memória 0%, a készülék nem tud faxot fogadni. Várjon, amíg 

a készülék befejezi egy beérkezett fax kinyomtatását, csak azután kezdje el 
a másolást.

Megjegyzés
❒ A másolás közben beérkezett faxok a memóriába kerülnek, és a Vételi fájl 

lámpa kigyullad.

CCCC A megszakításos másolás befejezése után vegye ki az eredetiket és a 
másolatokat.

DDDD Nyomja meg újra a {{{{Megszakítás}}}} gombot.

A készülék folytatja a beérkezett fax nyomtatását.

A megszakított másolási feladat folytatása

A Tegye vissza az elõzõ eredetiket.

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

A készülék folytatja a megszakított másolási feladatot.

Másolás és kettõs hozzáférés

Ha másolatokat szeretne készíteni egy másik funkció használata közben, 
kövesse az alábbi eljárást.

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

A kijelzõn megjelenik a megszakítás képernyõ.

BBBB Helyezze be az eredetiket, majd nyomja meg a {{{{Start}}}} gombot.

A készülék megszakítja a nyomtatás alatt álló feladatot, és megkezdi a 
behelyezett eredetik másolását.

CCCC Ha a másolás befejezõdött, vegye ki az eredeti dokumentumokat és a 
másolatokat.

DDDD Nyomja meg újra a {{{{Megszakítás}}}} gombot.

Az elõzõ mûvelet beállításait a gép visszaállítja, és onnan folytatja a feladatot, 
ahol azt megszakította.
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Megjegyzés
❒ A készülék különbözõképpen mûködik a “Nyomtatási prioritás” (⇒ 80. 

oldal “Általános tulajdonságok 1/2”) és a “Felhasználói kód kezelés” (⇒ 
80. oldal “Általános tulajdonságok 1/2”) beállításaitól függõen.

Referencia
⇒ 39. oldal “Kettõs hozzáférés”

❖❖❖❖ Ha a “Nyomtatási prioritás” = “Fax”, “Nyomtató” vagy “Képernyõ” 
(alapértelmezés)
A készülék befejezi a nyomtatási prioritásban beállított funkciót másik 
funkció végrehajtása elõtt.

Korlátozások
❒ Miközben a készülék kétoldalas nyomtatást végez fax üzemmódban, a 

nyomtatás befejezõdéséig nem készíthet kétoldalas másolatokat.

❖❖❖❖ Ha a “Nyomtatási prioritás” = “Egyidejû”
A készülék a mûveleteket azok létrehozási sorrendjében hajtja végre. Ha 
egy mûvelet közben egy másik funkció indítása történik, a készülék 
befejezi az aktuális mûveletet, mielõtt végrehajtaná a közben elindított 
funkciót.
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Dokumentum szerver üzemmód

A dokumentum szerveren fájlokat tárolhat.

Korlátozások
❒ A dokumentum szerver funkció igényli a kiegészítõ merevlemez használatát:

Megjegyzés
❒ Ha újra el szeretne küldeni egy faxot, menjen vissza a fax-képernyõre.

❒ A funkcióval kapcsolatos további részletekért tanulmányozza a Fénymásoló 
kézikönyvet.

Referencia
A dokumentum szerver beállításokkal kapcsolatos további tájékoztatásért 
lásd: 43. oldal “Dokumentum szerver”.

Másolás a dokumentum szerver használatával
Nyomtathat a dokumentum szerverrõl, miközben más funkciókat használ.

AAAA Nyomja meg a {{{{Dokumentum szerver}}}} gombot.

A kijelzõn megjelenik a dokumentum szerver képernyõ.

BBBB Válassza ki a kívánt dokumentumokat, és nyomja meg az [OK] gombot.

Megjegyzés
❒ Ha a kiegészítõ belsõ tálca, belsõ mozgó tálca, 500-as vagy 1000-e finiser 

van telepítve a gépre, akkor meghatározhat egy kimeneti tálcát a 
dokumentumok számára. További információt arról, hogy hogyan kell 
meghatározni a különféle funkciókhoz a kimeneti tálcát, az alábbi 
helyeken talál:

• 82. oldal “Kimenet: Másoló”

• 82. oldal “Kimenet: Dokumentum szerver”

• 83. oldal “Kimenet: Fax”

• 83. oldal “Kimenet: Nyomtató”
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Dokumentumok tárolása a dokumentum szerveren

Dokumentumok tárolása a dokumentum szerveren

AAAA Az eredetik elhelyezése.

BBBB Nyomja meg a {{{{Dokumentum szerver}}}} gombot.

A kijelzõn megjelenik a dokumentum szerver képernyõ.

CCCC Nyomja meg a [Eredeti szkennelése] gombot.

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

A dokumentumok mentésre kerülnek a másoló funkcióhoz.

Dokumentumok tárolása másolás közben

Fájlok tárolása közben is másolhat.

AAAA Az eredetik elhelyezése.

BBBB Nyomja meg a {{{{Másolás}}}} gombot.

A kijelzõn megjelenik a másolás képernyõ.

CCCC Nyomja meg a [Fájl tárolása], majd az [OK] gombot.

A másolási és a tárolási feladat is elindul.

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

Dokumentumok tárolása a fax-képernyõrõl

A dokumentumokat egyszerre elküldheti és tárolhatja, vagy egyszerûen csak 
tárolhatja.

AAAA Az eredetik elhelyezése.

BBBB Nyomja meg a {{{{Fax}}}} gombot.

A kijelzõn megjelenik a fax-képernyõ.

CCCC Nyomja meg a [Fájl tárolása] gombot.

DDDD Nyomja meg a [Tárolás és küldés] vagy a [Csak tárolás] gombot, majd nyomja 
meg az [OK] gombot.

EEEE Ha a [Tárolás és küldés]-t választotta, adja meg a hívószámokat. Ha az [Csak 
tárolás] beállítást választja, menjen a FFFF. lépésre.
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FFFF Nyomja meg a {{{{Start}}}} gombot.

Ha a [Tárolás és küldés]-t választja, a készülék megkezdi a dokumentumok 
tárolását és küldését. Ha a [Csak tárolás]-t választja, a készülék megkezdi a 
dokumentumok tárolását.

Referencia
A funkcióval kapcsolatos további részletekért tanulmányozza a “Fax 
kézikönyv”-et.

Dokumentumok tárolása a nyomtatóról

Ha a nyomtatóról szeretne fájlokat tárolni, használja ezt a funkciót a 
nyomtatóvezérlõben.

A folyamatban lévõ funkció megszakítása és a tárolás 
megkezdése
Akkor is használhatja a dokumentum szervert, ha egy másik funkció van 
mûködésben.

Kövesse az alábbi lépéseket.

Másolás közben

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

A másolási feladat megszakad.

BBBB Távolítsa el az eredeti dokumentumokat.

CCCC Nyomja meg a {{{{Dokumentum szerver}}}} gombot.

A kijelzõn megjelenik a dokumentum szerver képernyõ.

DDDD Helyezze be a tárolni kívánt eredetiket.

EEEE Nyomja meg a [Eredeti szkennelése] gombot.

A készülék megkezdi a dokumentumok tárolását.

Megjegyzés
❒ Ha vissza szeretne térni a másoló funkcióhoz, nyomja meg a {{{{Másolás}}}} 

gombot.
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Fax üzemmód

Váltás fax üzemmódba
A készüléket mindig használhatja faxként, amikor nem másol.

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

A kijelzõn megjelenik a fax-képernyõ.

Megjegyzés
❒ A memória küldés/vétel funkció automatikusan végrehajtásra kerül, még 

ha másik funkciót használ is. Nem szükséges átváltani a képernyõt. 
Amikor az adatok megérkeztek a memóriába, a Vételi fájl lámpa kigyullad.

Referencia
További részletekért tanulmányozza a “Fax kézikönyv”.

Beérkezett fax kinyomtatása
Amikor nem másol, a beérkezett fax automatikusan kinyomtatásra kerül. Nem 
kell fax üzemmódba váltani. Ha egy beérkezett faxot másolás közben szeretne 
kinyomtatni, kövesse az alábbi lépéseket.

Elõkészítés
A készülék különbözõképpen mûködik a “Nyomtatási prioritás”(⇒ 80. oldal 
“Általános tulajdonságok 1/2”) és a “Felhasználói kód kezelés” (⇒ 96. oldal 
“Fõ operátori eszközök 1/2”) beállításaitól függõen.

Referencia
⇒ 39. oldal “Kettõs hozzáférés”
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Beérkezett fax kinyomtatása másolás közben

❖❖❖❖ Ha a “Nyomtatási prioritás” = “Fax” vagy “Képernyõ” (alapértelmezés)
A készülék megszakítja a másolást és fogadja a faxot. A fax fogadása után 
folytatja a megszakított másolási feladatot.

❖❖❖❖ Ha a “Nyomtatási prioritás” = “Egyidejû”
A készülék a mûveleteket azok létrehozási sorrendjében hajtja végre. Ha egy 
mûvelet közben egy másik funkció indítása történik, a készülék befejezi az 
aktuális mûveletet, mielõtt végrehajtaná a közben elindított funkciót.

❖❖❖❖ Beérkezett fax kinyomtatása sürgõsen
Nyomja meg a {{{{Fax}}}} gombot a fax-képernyõre váltáshoz. A készülék 
megszakítja a másolási feladatot, és automatikusan megkezdi a beérkezett fax 
kinyomtatását. A fax kinyomtatása után nyomja meg a {{{{Másolás}}}} gombot, és 
ismételje meg az elõzõ feladatot.

Fax küldése

Fax küldése beérkezett fax nyomtatása közben

Eredetik szkennelése memóriából történõ küldéshez

A készülék beérkezett fax nyomtatása közben is be tudja szkennelni az 
eredetiket memóriából történõ küldéshez.

AAAA Hajtsa végre a fax küldésekor megszokott mûveleteket, majd nyomja meg 
a {{{{Start}}}} gombot.

Fax küldése másolás közben

AAAA Nyomja meg a {{{{Fax}}}} gombot a fax-képernyõre váltáshoz.

Másolás közben is küldhet faxot.

Megjegyzés
❒ Vegye ki a másolási feladathoz tartozó eredetiket.

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

CCCC A küldés befejezése után nyomja meg a {{{{Másolás}}}} gombot.
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DDDD Tegye vissza a másolási feladat eredeti példányait, majd nyomja meg a 
{{{{Start}}}} gombot.

A készülék folytatja a megszakított másolási feladatot.

Fax küldése nyomtatás közben

AAAA Nyomja meg a {{{{Fax}}}} gombot a fax-képernyõre váltáshoz.

A nyomtatás megszakad.

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

A küldés befejezése után a nyomtatás újraindul.

Más feladatok szkennelése közben

AAAA Nem szkennelhet eredetiket faxon való elküldéshez, miközben másik 
feladathoz szkennel.
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Nyomtató üzemmód

Váltás nyomtató üzemmódba
Ha egy személyi számítógépen futó programból nyomtat, akkor nem szükséges 
átkapcsolnia nyomtató módba. Az alábbi mûveletek elvégzéséhez kell 
átkapcsolnia nyomtató módba:

• Lapdobás

• Munka alapállapotba helyezése

• Próbanyomtatás

• Biztonságos nyomtatás

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

A kijelzõn megjelenik a nyomtató képernyõ.

Referencia
További részletekért tanulmányozza a “Nyomtató kézikönyv”.

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

AAAA Nyomtassa ki a feladatot a számítógéprõl.

A nyomtatás elindul.

Referencia
További részletekért tanulmányozza a “Nyomtató kézikönyv”.

Megjegyzés
❒ Ha a 96. oldal “Felhasználói kód kezelés” részben leírt nyomtató 

funkciókhoz meg kell adnia a felhasználói kódot, akkor írja be a 
felhasználói kódját a nyomtató meghajtóból.
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Szkenner üzemmód

Váltás szkenner üzemmódba
A szkennelõ egység két funkcióval rendelkezik: “Hálózati TWAIN szkenner” és 
“Hálózati kézbesítõ szkenner”.

Referencia
A funkciók prioritásának beállításával kapcsolatban tanulmányozza a 
“Szkenner kézikönyv”.

Korlátozások
❒ A következõ esetekben a készülék nem használható szkennerként.

• Miközben eredetiket szkennel másoláshoz

• Miközben egy faxüzenetet szkennel küldéshez

• Azonnali faxküldés közben

• Eredeti szkennelése közben

Dokumentumok tárolása a memóriában

AAAA Az eredetik elhelyezése.

BBBB Nyomja meg a {{{{Szkenner}}}} gombot.

A kijelzõn megjelenik a szkenner képernyõ.

CCCC Nyomja meg a {{{{Fájl tárolása}}}} gombot.

DDDD A készülék felkészül a dokumentum tárolására.

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

A hálózati TWAIN szkenner használata

AAAA Az eredetik elhelyezése.

BBBB Végezze el a szkennelési beállításokat a számítógépen.

CCCC Indítsa el a szkennelést.

Referencia
További tájékoztatásért tanulmányozza a “Szkenner kézikönyv”.
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A hálózati kézbesítõ szkenner használata

AAAA Az eredetik elhelyezése.

BBBB Nyomja meg a {{{{Szkenner}}}} gombot.

A szkenner üzemmód képernyõje megjelenik.

CCCC Adja meg a szkennelési beállításokat, a címet és a feladót.

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

Referencia
További tájékoztatásért tanulmányozza a “Szkenner kézikönyv”.

A szkennelés megszakítása
Ha másolás vagy faxküldés közben szeretne szkennelni, kövesse az alábbi 
eljárást.

Szkennelés másolás közben

Általában a készüléket nem használhatja szkennerként, amíg az be nem fejezi a 
másolást.

Elõkészítés
Állítsa a Funkció alapállapot idõzítõt “Azonnal” értékre. ⇒ 82. oldal 
“Funkció idõkorlát”

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

A másolás megszakad.

BBBB Távolítsa el az eredeti dokumentumokat.

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

DDDD Indítsa el a szkennelést.

Megjegyzés
❒ Amikor a szkennelés befejezõdött, nyomja meg a {{{{Másolás}}}} gombot, és 

kezdje újra a másolást.

www.drcopy.hu
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Szkennelés faxüzenet szkennelése közben

Általában nem használhatja a szkenner funkciót, amíg egy faxüzenet 
szkennelése memóriából való küldéshez be nem fejezõdött.

Elõkészítés
Állítsa a Funkció alapállapot idõzítõt “Azonnal” értékre. ⇒ 82. oldal 
“Funkció idõkorlát”

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

A faxüzenet szkennelése megszakad.

Megjegyzés
❒ A gyors memóriából való küldés használata esetén az elõzõleg beszkennelt eredetik 

lesznek elküldve. További tájékoztatásért tanulmányozza a fax kézikönyvet.

BBBB Távolítsa el az eredeti dokumentumokat.

CCCC Indítsa el a szkennelést.

Megjegyzés
❒ Amikor a szkennelés befejezõdött, nyomja meg a {{{{Fax}}}} gombot, és kezdje 

újra a faxküldést.

Szkennelés azonnali faxküldés közben

Általában nem használhatja a szkenner funkciót, miközben a készülék egy 
azonnali faxküldést hajt végre.

Elõkészítés
Állítsa a Funkció alapállapot idõzítõt “Azonnal” értékre. ⇒ 82. oldal 
“Funkció idõkorlát”.

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

Az azonnali faxküldés megszakad.

Megjegyzés
❒ Az elõzõleg beszkennelt eredetik el lesznek küldve.

BBBB Távolítsa el az eredeti dokumentumokat.

CCCC Indítsa el a szkennelést.

Megjegyzés
❒ Amikor a szkennelés befejezõdött, nyomja meg a {{{{Fax}}}} gombot, és kezdje 

újra a faxküldést.

Szkennelés nyomtatás közben

A nyomtatás megszakítása nélkül szkennelhet.

www.drcopy.hu
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Kettõs hozzáférés

Másik feladatot is végrehajthat az aktuális feladat elvégzése közben.

Ez lehetõvé teszi a feladatok hatékony kezelését, a készülék használatától 
függetlenül. Például:

• Miközben másolatokat készít, dokumentumokat szkennelhet a dokumentum 
szerveren való tároláshoz.

• A dokumentum szerverre mentett adatok nyomtatása közben a készülék 
képes nyomtatási adatokat fogadni.

• Készíthet másolatokat fax fogadása közben.

• Nyomtatási adatok nyomtatása közben másolási feladatokat végezhet.

Az ehhez hasonló több funkció egyidejû végrehajtását kettõs hozzáférésnek 
nevezik.

Megjegyzés
❒ Az alábbi ábra arra mutat példát, amikor a "Nyomtatási prioritás" értéke 

"Megszakítás"-ra van beállítva: (⇒ 80. oldal).

❒ $: A mûvelet engedélyezve van akkor, ha a megfelelõ funkcióbillentyût 
megnyomta és a szkenner távkapcsolója aktív.

❒ ❍: A mûvelet engedélyezett, ha a [Megszakítás] nyomógombot megnyomta 
és az elõzõ mûvelet megszakadt.

❒ →: A mûvelet automatikusan végrehajtódik, ha az elõzõ mûvelet véget ér.

❒ ×: A mûveletnek az elõzõ mûvelet befejezése után kell megkezdõdnie  (azaz 
egyidejû mûveletvégzés nem engedélyezett).

❒ Ha a kiegészítõ belsõ tálca, belsõ mozgó tálca, 500-as vagy 1000-e finiser van 
telepítve a gépre, akkor meghatározhat egy kimeneti tálcát a dokumentumok 
számára. További információt arról, hogy hogyan kell meghatározni a 
különféle funkciókhoz a kimeneti tálcát, az alábbi helyeken talál:

• 82. oldal “Kimenet: Másoló”

• 82. oldal “Kimenet: Dokumentum szerver”

• 83. oldal “Kimenet: Fax”

• 83. oldal “Kimenet: Nyomtató”

www.drcopy.hu
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----Példa mûveletek
A táblázat a következõ feltételek mellet érvényes:

• A “Nyomtatási prioritás” értéke “Megszakítás” (⇒ “Nyomtatási prioritás”, 
81. oldal “Nyomtató prioritás”)

• A más feltételek mellett történõ mûködés részleteivel kapcsolatban forduljon 
a szervizképviselethez.
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Tûzés ❍ 
*1 

→ 
*1 

→ 
*1 
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$ $ 
*2 

❍ $ 
*2 
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Szortírozás ❍ 
*1 

→ 
*1 

→ 
*1 

❍ ❍ $ $ 
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Másolás ❍ ❍ ❍ × × × × ❍ × ❍ → ❍ → → × × × × × → ❍
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Eredeti szkennelése 
memóriából való küldéshez

× × × × × × × ❍ × ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ × × × × × ❍ ❍

Küldés memóriából ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 
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❍ 
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❍ 
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*1 Az egyidejû mûveletek csak azután érhetõk el, miután az elõzõ feladat összes 
dokumentuma be lett szkennelve, és megjelent a [Köv. munka] gomb.

*2 Akkor szkennelhet egy dokumentumot, ha az elõzõ feladat összes dokumentuma be 
lett szkennelve.

*3 Szimultán mûveletvégzések csak akkor lehetségesek, ha egy kiegészítõ vonal is 
telepítésre kerül, és ha a fax funkció nem használja azt a vonalat, ami vonali prioritást 
kapott a fax beállításoknál.

*4 Tûzés során a nyomtatás automatikusan elindul az aktuális feladat után.
*5 Tûzés nem használható.
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Dokumentum szkennelése a 
dokumentum szerveren való 
tároláshoz
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*6 Egyidejû mûveletek a [Köv. munka] gomb megnyomása után használhatók.
*7 Ha A4, 81/2" × 11" méretnél nagyobb méretben készít tûzött másolatokat a kiegészítõ 

1000-lapos finiserrel, a finiser mozgó tálcát használó következõ feladatok fel lesznek 
függesztve, amíg az aktuális feladat be nem fejezõdik.

*8 Ha másolás közben szkennel egy dokumentumot, a szkennelés lassú lehet.
*9 Párhuzamos vétel közben minden további feladat felfüggesztésre kerül, amíg a 

vételek be nem fejezõdnek.

Korlátozások
❒ A tûzés nem használható egyidejûleg az összetett funkciókkal.

Megjegyzés
❒ Az 500 lapos finiserrel ellátott készülék nem tud más feladatokat fogadni 

addig, amíg tûzési mûveletet is tartalmazó nyomtatás van folyamatban.

❒ Az 1000 lapos finiserrel ellátott készülék, ha tûzési mûveletet is tartalmazó 
nyomtatási feladatot végez A4-esnél nagyobb méretû papíron, csak akkor 
kezdi meg a következõ feladatot (melynek a belsõ mozgó tálca a kimenete), 
ha az aktuális feladatot befejezte.

❒ Ha nyomtatás van folyamatban, a más funkció által végzett párhuzamos 
szkennelési feladat több idõt vehet igénybe.

www.drcopy.hu
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3. Dokumentum szerver

Áttekintés

A dokumentum szerver lehetõséget biztosít arra, hogy dokumentumokat a 
készülék memóriájába mentsen, majd azokat úgy szerkessze és nyomtassa, 
ahogy akarja.

Az alábbiakat programozhatja be:

• Dokumentumok szkennelése a dokumentum adagoló használatával

• Dokumentumok szkennelése az expozíciós üveglap használatával

• Számítógéprõl küldött adatok

www.drcopy.hu
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Folyamat

AAAA Készítse elõ az elmenteni kívánt dokumentumokat.

BBBB Mentse el a dokumentumokat.

• A dokumentumokat a készülék a memóriájába menti.

CCCC A dokumentumokat kinyomtathatja, elküldheti faxként, vagy 
továbbíthatja egy számítógépre.

• Ki tudja nyomtatni az elmentett dokumentumokat bármilyen kívánt 
beállítással és bármikor.

• A beszkennelt dokumentum adatai átvihetõk egy számítógépbe.

• Újra tudja küldeni az elmentett dokumentumot amikor csak kívánja.

Fontos
❒ Ne kapcsolja ki a fõkapcsoló, miközben a mûködtetõ kapcsoló be van 

kapcsolva vagy a "Be" jelzõfény világít. Ha egy folyamatban lévõ mûvelet 
alatt kapcsolja ki, a memória vagy a merevlemez tönkremehet.

❒ Ne tegye ki a készüléket erõs ütéseknek. Ez a merevlemez meghibásodását 
és a tárolt fájlok elvesztését okozhatja. Elõvigyázatossági okokból a 
fájlokat másolja át másik helyi számítógépre is.

❒ Ha a készülék merevlemezénél probléma lép fel, a tárolt adatok 
elveszhetnek.  Éppen ezért kerülni kell a belsõ merevlemez használatát 
akkor, ha fontos adatokat kívánunk rögzíteni és tárolni.  Cégünk nem 
vállal felelõsséget a felhasználó által elszenvedett, adatvesztésbõl eredõ 
károkért.

Korlátozások
❒ A dokumentum szerver funkció igényli a kiegészítõ merevlemez 

használatát.

❒ A Dokumentum szerver funkció listában a Szkennelés funkcióval 
beolvasott dokumentumok adatai nem jelennek meg.

❒ A szkenner által beolvasott és eltárolt dokumentumok nem nyomtathatók.

❒ El is faxolhatja a fax lehetõség használatával a tárolt dokumentumokat.

❒ Az opcionális Desk Top Binder V2 Professional vagy a Desk Top Binder V2 
Lite programokra akkor van szükség, ha adatokat szeretne átvinni a 
számítógépére.
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A Dokumentum szerver és az egyéb 
funkciók közti viszony

Az alábbi táblázat mutatja a Dokumentum szerver és az egyéb funkciók közti 
viszonyt.

A funkció neve
Hogyan kell 

kiadni a tárolási 
utasításokat

Egy lista 
megjelenítése

Dokumentumok 
nyomtatása

Dokumentumok 
küldése

Másolás
Másolás/Dokum
entum szerver

Engedélyezve Engedélyezve Letiltva

Nyomtató
Személyi 
számítógép

Engedélyezve Engedélyezve Letiltva

Fax Fax Engedélyezve Engedélyezve Engedélyezve

Szkenner Szkenner Letiltva Letiltva Letiltva
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Tulajdonságok és elõnyök

Igény szerinti nyomtatás
Bármilyen elmentett dokumentum kinyomtatására használhatja, kívánság szerint.

❖❖❖❖ A szokásos helyzet lehetne…
• Ha szüksége van dokumentumok többoldalas sorozatának kinyomtatására 

kétoldalasan és egymáshoz tûzve, normál esetben Ön kinyomtatja az eredeti 
dokumentumokat, kétoldalasan lemásolja, és azután manuálisan összetûzi õket.

❖❖❖❖ A dokumentum szerverrel
Ha elmenti a dokumentumot a dokumentum szerverre, bármikor kinyomtathatja a 
szükséges nyomtatási beállításokkal, mint például kétoldalasan és összetûzve.
Tárolhatja fax dokumentumok vagy nyomtatni kívánt dokumentumok 
adatait, hogy azokat szükség szerint bármikor kinyomtathassa.

ZFFH060E

ZFFH070E
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Megjegyzés
❒ A tûzéshez és a lyukasztáshoz a kiegészítõ finiser telepítése szükséges.

❒ Használhat egy jelszót annak megakadályozására, hogy mások 
kinyomtassák az elmentett dokumentumokat.

Fájlegyesítõ nyomtatás
Többféle beolvasott dokumentumot tud kombinálni egy sorozatban történõ 
kinyomtatáshoz.

❖❖❖❖ A szokásos helyzetek…
Ön kombinálni kíván többféle eredeti dokumentumot, amelyek különbözõek 
fényerõsségben, méretben, papírsúlyban.
Olyan dokumentumokat egyesíthet, amelyek különbözõ alkalmazásokkal 
lettek létrehozva, vagy különbözõ számítógépeken jöttek létre.
Egyesíthet számítógéprõl küldött dokumentumokat beszkennelt eredeti 
dokumentumokkal:

• Szakadt és ragasztott eredeti dokumentumok

• Fénykép eredeti dokumentumok

• Egyoldalas eredeti dokumentumok

• Kétoldalas eredeti dokumentumok

ZFFH080E
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❖❖❖❖ A dokumentum szerverrel
Állítsa be a nyomtatási sorrendet a dokumentumok együtt nyomtatásához.
Egyesítsen és nyomtasson fax dokumentumokat, átküldött dokumentum 
adatokat és beszkennelt eredeti dokumentumokat.
Egyesítsen különbözõ alkalmazásokkal vagy különbözõ számítógépeken 
létrehozott dokumentumokat.
Tárolja a hálózat egy számítógépe által létrehozott dokumentumokat, vagy a 
sok adagolóból beolvasott eredeti dokumentumokat.

Megjegyzés
❒ Ellenõrizni tudja a nyomtatás eredményét egy próbasorozat 

nyomtatásával, mielõtt nagyobb példányszámok kinyomtatásába 
kezdene, ha megnyomja a {{{{Próbamásolat készítése}}}} gombot. Ha nincs 
megelégedve a sorozat egyes oldalainak nyomtatási eredményével, csak 
be kell olvasnia azt a részt újból.

ZFFH090E
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Fax újraküldés
Kinyomtathat vagy újraküldhet egy faxon kapott dokumentumot. Ez akkor 
hasznos, ha egy nagy dokumentumot többször szeretne elküldeni, mivel 
ilyenkor nem kell a dokumentumot minden alkalommal beszkennelni.

❖❖❖❖ A szokásos helyzetek...
• Ha arra van szüksége, hogy több sorozatot küldjön ugyanabból a 

dokumentumból, újra és újra be kell szkennelnie.

❖❖❖❖ A dokumentum szerverrel
A memóriában tárolt eredeti adatokat bármikor elküldheti. Egyesíthet és 
elküldhet egy régebbi faxot további beszkennelt eredetikkel.

ZFFH100E
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Mûködtetés a számítógéprõl
Ha telepíti a Desk Top Binder V2 Professional vagy a Desk Top Binder V2 Lite 
programot a számítógépére, akkor ellenõrizheti a tárolt dokumentumok 
tartalmát, másolatokat nyomtathat hitelesítés céljából és egyéb mûveleteket is 
végezhet. Ezen kívül törölheti a Dokumentum szerveren tárolt adatokat. 
Továbbá a Dokumentum szerveren tárolt dokumentumokat fájlként átviheti a 
számítógépére.

A Dokumentum szerveren tárolt adatokon mûveleteket is végezhet a 
számítógépérõl anélkül, hogy a készülék közelébe kellene mennie.

Megjegyzés
❒ Az alábbi mûveleteket végezheti el a számítógépérõl:

• Kereshet fájlnév és felhasználói név szerint

• Könnyen megtalálhatja a dokumentuma elsõ oldalát

• Megjelenítheti a dokumentum információkat, megváltoztathatja a fájl 
nevét és a jelszót

• Törölhet dokumentumokat

• Átmásolhatja a dokumentumokat a számítógépére

• Kinyomtathat dokumentumokat

• Elküldheti a tárolt faxokat

❒ Kiegészítõ hálózati kártya és 64 MB memória vagy egy Nyomtató/szkenner 
modul szükséges ahhoz, hogy a számítógépérõl használhassa a készüléket.  A 
Desk Top Binder V2 Professional vagy a Desk Top Binder V2 Lite programot 
telepíteni kell a számítógépén.

Referencia
További információt a Desk Top Binder V2 Professional/Lite kézikönyvben 
talál.
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Eredeti dokumentumok beszkennelése

Be tudja olvasni az elmenteni kívánt eredeti dokumentumokat a Dokumentum 
szerverbe a készülék kezelõpaneljének használatával. Az eredeti 
dokumentumok elhelyezhetõk mind az expozíciós üveglapon, mind a 
dokumentum adagolóban.

Az elmentett dokumentumok automatikusan el lesznek nevezve a beolvasás 
sorrendjében, úgymint “COPY0001”, “COPY0002”….

Megjegyzés
❒ A gyári alapbeállításokat használva a készülék automatikusan törli a 

dokumentum tárolóból (Documentum Box) egy nap (24 óra) elteltével az oda 
elmentett dokumentumokat.  A felhasználó letilthatja az automatikus törlést, 
vagy megváltoztathatja a törlési periódus hosszát, pl. több napra.  A 
részleteket lásd: 112. oldal “Fájl automatikus törlése”.

❒ Meg tudja változtatni a fájlneveket, amelyek automatikusan lettek kijelölve.

❒ Használhat egy jelszót annak megakadályozására, hogy mások 
kinyomtassák az elmentett dokumentumokat.

Szkennelés Dokumentum szerver üzemmódban

AAAA Nyomja meg a {{{{Dokumentum szerver}}}} gombot.

A “Fájlok kiválasztása nyomtatásra” fog megjelenni.

HU  ZFFH240E
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BBBB Nyomja meg a [Eredeti szkennelése] gombot.

Az “Eredeti szkennelése” jelenik meg a kijelzõn.

CCCC Írja be a fájlnevet, a felhasználói nevet, vagy a jelszót, ha szükséges.

Megjegyzés
❒ Ha nem akar rögzíteni egy fájlnevet, menjen a D lépésre.

❒ Ha nem ad meg fájlnevet, az automatikusan hozzárendelõdik.

A fájlnév megváltoztatása

A Nyomja meg a [Fájlnév:] gombot.

A "Fájlnév megváltoztatása" szöveg jelenik meg a képernyõn.

B Nyomja meg a [Összes tör.] gombot a régi fájlnév törléséhez.

Megjegyzés
❒ A [Backspace] gomb megnyomásával törölheti a szükségtelen 

karaktereket.
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C Adjon meg egy új fájlnevet.

Megjegyzés
❒ A fájlnév maximum 10 karakterbõl állhat. Megjegyzés: csupán az elsõ 

nyolc karakter fog látszódni a dokumentum listában.

Referencia
A karakterek bevitelével kapcsolatban az alábbi helyen talál további 
információt: 113. oldal “Szöveg beírása”.

D Kattintson a [OK] gombra.

A felhasználói név megadása vagy megváltoztatása

A Nyomja meg a [Felhasználói név] gombot.

Ha a felhasználói név már regisztrálva van, a "Változtassa meg a 
felhasználói nevet" képernyõ jelenik meg.

Ha a felhasználói név nincs még regisztrálva, akkor menjen a D lépésre.

B Ha a felhasználói nevét egy regisztrált felhasználói névre kívánja 
cserélni, válasszon egy regisztrált felhasználói nevet a listából, majd 
nyomja meg a [OK] gombot.

Ha a felhasználói nevét regisztrálatlanra szeretné változtatni, menjen a 
következõ lépésre.
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Referencia
A felhasználók regisztrálásával kapcsolatban további információt az 
alábbi helyen talál: 99. oldal “Új felhasználói kód regisztrálása”.

C Ha regisztrálatlan felhasználói nevet kíván megadni, nyomja meg a [Nem 
regisztrált név] gombot.

Megjelenik a felhasználói név bevitelére szolgáló képernyõ.

D Adja meg az új felhasználói nevet.

Referencia
A karakterek bevitelével kapcsolatban az alábbi helyen talál további 
információt: 113. oldal “Szöveg beírása”.

E Kattintson az [OK] gombra.

A jelszó megadása vagy megváltoztatása

A Nyomja meg a [Jelszó] gombot.

B Adja meg a jelszót a számgombokkal (4 számjegy).

Megjegyzés
❒ A megadott szám megváltoztatásához nyomja meg a [Törlés] vagy a 

{{{{Törlés/Stop}}}} gombot, majd írja be az új számot.

C Nyomja meg az [OK] vagy a {{{{#}}}} gombot.

DDDD Helyezze az eredeti dokumentumokat vagy az expozíciós üveglapra, vagy 
a dokumentum adagolóba.

Referencia
Az eredetik típusával és behelyezésével kapcsolatban lásd a másoló 
kézikönyvet.
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EEEE Végezze el a kívánt beállításokat.

Megjegyzés
❒ Nyomja meg a [Szkennelés vége] gombot a fájlnév, a jelszó vagy a 

nyomtatási beállítás visszavonásához és a “Fájlok kiválasztása 
nyomtatásra” képernyõhöz való visszatéréshez.

Referencia
A részletekrõl lásd az egyes funkciók magyarázatait ebben a 
kézikönyvben.

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

A dokumentum el lett mentve a dokumentum szerverbe. Az elmentett 
dokumentumok megjelennek a “Fájlok kiválasztása nyomtatásra” 
képernyõn.

Megjegyzés
❒ Ha a dokumentum adagolóba helyezte az eredeti dokumentumokat, a 

“Fájlok kiválasztása nyomtatásra” képernyõ automatikusan megjelenik, 
miután az összes eredeti dokumentum be lett olvasva.

❒ Ha az eredeti dokumentumokat az expozíciós üveglapra helyezte, nyomja 
meg a [Szkennelés vége] gombot, miután az összes eredeti dokumentum be 
lett olvasva. A “Fájlok kiválasztása nyomtatásra” fog megjelenni.

❒ A szkennelés megállításához nyomja meg a {{{{Törlés/Stop}}}} gombot.

❒ A megállított másolási mûvelet folytatásához nyomja meg a [Tovább] 
gombot a nyugtázó párbeszédpanelen. Az elmentett képek törléséhez, és a 
mûvelet visszavonásához nyomja meg a [Mégsem] gombot.

❒ Ha eltárolt egy jelszót, egy  jel jelenik meg a fájlnév bal oldalán.

GGGG Nyomja meg a [Szkennelés vége] gombot.
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A fájlnév, a felhasználói név vagy a jelszó megváltoztatása

A Válassza ki a dokumentumot, melynek a fájlnevét, a felhasználói nevét 
vagy a jelszavát meg kívánja változtatni. 

• Ha a dokumentumhoz nincs jelszó hozzárendelve, a kiválasztott 
dokumentum sora ki van emelve.

• Ha a dokumentum jelszóval van ellátva, egy dialógusablak fog 
megjelenni, amibe beírhatja a jelszót.
Írja be a jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

A kiválasztott dokumentum sora kiemelve jelenik meg.

B Nyomja meg a [Fájlkezelés] gombot.
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C Nyomja meg a [Fájlnév módosítása], [Felh. név módosítása] vagy a [Jelszó 
módosítása] gombot.

D Adja meg az új fájlnevet, felhasználói nevet vagy jelszót a betûgombok 
vagy a számgombok segítségével.

Referencia
A fájlnév megváltoztatásával kapcsolatos további információt lásd: 52. 
oldal “A fájlnév megváltoztatása”.

A felhasználói név megváltoztatásával kapcsolatos további információt 
lásd: 53. oldal “A felhasználói név megadása vagy megváltoztatása”.

A jelszó megváltoztatásával kapcsolatos további tájékoztatásért lásd: 
54. oldal “A jelszó megadása vagy megváltoztatása”.

E Nyomja meg a [OK] gombot.
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Elmentett dokumentumok nyomtatása

Bármely, a dokumentum szerverben elmentett dokumentumot ki tud 
nyomtatni.

Kövesse ezeket a lépéseket egy dokumentum kiválasztásához és 
kinyomtatásához.

AAAA Nyomja meg a {{{{Dokumentum szerver}}}} gombot.

A “Fájlok kiválasztása nyomtatásra” fog megjelenni.

BBBB Nyomja meg annak a dokumentumnak a vonalát, amit ki akar nyomtatni.

• Ha a dokumentumhoz nincs jelszó hozzárendelve, a kiválasztott 
dokumentum sora ki van emelve.

• Ha a dokumentum jelszóval van ellátva, egy dialógusablak fog 
megjelenni, amibe beírhatja a jelszót.
Írja be a jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

A kiválasztott sor kiemelten jelenik meg.
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Megjegyzés
❒ Meg tudja keresni a kívánt dokumentumot a fájlnév vagy a felhasználói 

név alapján. ⇒ 69. oldal “Keresés fájlnév alapján”

❒ Csoportosíthatja a fájlokat a [Felhasználói név], az [Fájlnév:], vagy a [Dátum] 
sorrendjében. Nyomja meg azt a gombot, amely alapján csoportosítani 
kíván.

❒ Ha a keresett fájlnév nem jelenik meg, nézze meg a következõ vagy az 
elõzõ képernyõt a [TTTTKöv.] és a [UUUUElõzõ] gombok használatával.

❒ Ha nem tudja kiválasztani a kívánt dokumentumot a neve alapján, 
kinyomtathatja az elsõ oldalt a tartalom ellenõrzésére. Nyomja meg a 
kívánt dokumentum vonalát, majd nyomja meg az [Elsõ oldal nyomtatása] 
gombot, ezt követõen pedig a {{{{Start}}}} gombot.

❒ Nyomja meg a kiválasztott sort ismét a nyomtatási mûvelet 
visszavonásához.

❒ Ha egy olyan dokumentumot választ ki, amelyhez jelszó szükséges, a 
“Jelszó megadása” ablak jelenik meg. Adja meg a jelszót a számgombok 
segítségével, majd nyomja meg az [OK] gombot. A megadott érték 
törléséhez nyomja meg a [Törlés] vagy a {{{{Törlés/Stop}}}} gombot. Egy 
kiválasztott dokumentum visszavonásához nyomja meg a [Mégsem] 
gombot.

CCCC Egynél több dokumentum nyomtatásához ismételje meg a BBBB lépést, hogy 
kiválassza a kívánt dokumentumokat abban a sorrendben, ahogy ki akarja 
õket nyomtatni.

A kiválasztott sorrend megjelenik a prioritási oszlopban a kiválasztott 
dokumentum(ok) mellett.

Megjegyzés
❒ Maximum 30 dokumentum adható meg nyomtatásra.

❒ A másolási sorrend megváltoztatásához nyomja meg a kiemelt sorokat, 
hogy törölje a kijelölést, majd válassza ki õket ismét abban a sorrendben, 
ahogy ki akarja nyomtatni.

❒ Az összes beállítás törléséhez nyomja meg az {{{{Alapállapot}}}} gombot.

❒ Ha megnyomja a [Nyom. sorr.] gombot, akkor a fájlok a kiválasztott 
sorrendben jelennek meg.
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DDDD Ha szükséges a nyomtatási beállítások bármelyikének megváltoztatása, 
nyomja meg a [Nyomtatási beállítások] gombot.

A “Nyomtató beállítások” képernyõ jelenik meg.

Megjegyzés
❒ A másolási vagy nyomtatási módban meghatározott nyomtató beállítások 

eltárolódnak a készülékben a nyomtatást követõen, és felhasználhatóak a 
következõ nyomtatáshoz. A fax üzemmódban történõ nyomtató 
beállítások ezzel szemben nem tárolódnak el.

❒ A nyomtatási beállítások megmaradnak a készülékben a nyomtatás után.

❒ A nyomtató beállítás elemei az alábbiakban láthatóak. További 
információt a beállításoktól függõ nyomtatási eredményekrõl a másoló 
kézikönyvben olvashat.

❖❖❖❖ Kötési formátum
• 2 old. másolás egy irányban

• 2 old. másolás fejjel lefelé

• Füzet

• Magazin

❖❖❖❖ Fedõlap kezelés
• Fedõ-/elvál. lap

• Szerkesztés/Bélyeg 

❖❖❖❖ Befejezés
• Szortírozás

• Kötegelés

• Tûzés

❒ Az elsõként kiválasztott dokumentum nyomtatási beállításai alkalmazásra 
kerülnek a további dokumentumoknál.

❒ Ha több dokumentumot nyomtat egy idõben, akkor az elsõ dokumentum 
beállításai lesznek érvényesek a többinél is.
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❒ Ha egyszerre több fájlt jelölt ki, ellenõrizheti a C lépésben kiválasztott 
fájlok nevét vagy nyomtatási sorrendjét a lista átpörgetésével a [TTTT] és a [UUUU] 
gombok segítségével.

❒ Nyomja meg a [Fájl kiválasztása] gombot, hogy visszatérjen a “Fájlok 
kiválasztása nyomtatásra” képernyõhöz.

❒ A "Füzet", az "Magazin" és a "Bélyeg" nem választható ki a fax módban 
elmentett dokumentumok esetében.

❒ A "Füzet" és az "Magazin" nem választható ki az összetett funkciók 
használatával elmentett dokumentumok esetében.

Referencia
A részletekrõl lásd az egyes funkciók magyarázatait ebben a 
kézikönyvben.

EEEE Adja meg a nyomatok kívánt számát a számgombok segítségével.

Megjegyzés
❒ Legfeljebb 99-et lehet megadni.

❒ A megadott érték megváltoztatásához nyomja meg a {{{{Törlés/Stop}}}} gombot, 
majd adja meg az új értéket.

❒ Ha egynél több sorozatot nyomtat ki a Szortírozás üzemmód 
használatával, ellenõrizni tudja a nyomtatás eredményét, csak az elsõ 
sorozatot kinyomtatva. ⇒ 63. oldal “Próbamásolat”.

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

A készülék megkezdi a nyomtatást.

Megjegyzés
❒ A nyomtatás befejezéséhez nyomja meg a {{{{Törlés/Stop}}}} gombot. A 

nyugtázó párbeszéd panelen nyomja meg a [Tovább] gombot a 
folytatáshoz, vagy nyomja meg a [Mégsem] gombot a visszavonáshoz.

A nyomtatás leállítása

Leállíthatja a folyamatban lévõ nyomtatást.

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

Az alábbi jóváhagyó párbeszédpanel jelenik meg.
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BBBB Nyomja meg a [Igen] gombot.

A nyomtatási folyamat leáll.

Megjegyzés
❒ A leállított nyomtatás folytatásához nyomja meg a [Nyomtatás] gombot a 

jóváhagyó dialógusablakban. A dokumentum még hátralévõ része ezután 
kinyomtatásra kerül.

A másolatok számának a megváltoztatása nyomtatás közben

A nyomtatás során meg tudja változtatni a másolatok számát.

Korlátozások
❒ A másolatok száma csak a sorba rendezési funkcióval változtatható meg a 

nyomtatási beállításoknál.

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

Az alábbi párbeszédpanel jelenik meg.

BBBB Nyomja meg a [Péld.szám módosítása] gombot.

CCCC Használja a számjegybillentyûzetet a másolatok új számának 
megadásához.

DDDD Nyomja meg a [#] gombot.

EEEE Nyomja meg a [Nyomtatás] gombot.

A nyomtatás újrakezdõdik.

www.drcopy.hu

Dr. COPY Irodatechnikai Bt. -  fénymásoló, nyomtató, fax, számítógép forgalmazás, javítás, bérbeadás. Festékpatron, toner forgalmazás.



Elmentett dokumentumok nyomtatása

63

3

Próbamásolat
Ha többoldalas sorozatokat nyomtat a Szortírozás üzemmód használatával, 
ellenõrizni tudja, hogy a nyomtatási sorrend vagy a nyomtatási beállítások 
megfelelõek-e a kinyomtatásnál úgy, hogy csak az elsõ sorozatot nyomtatja ki a 
{{{{Próbamásolat készítése}}}} gomb segítségével.

Korlátozások
❒ Ez a funkció csak akkor használható, ha a Szortírozás üzemmód be van 

kapcsolva.

AAAA Válassza ki a kinyomtatni kívánt dokumentumot.

• Ha a dokumentumhoz nincs jelszó hozzárendelve, a kiválasztott 
dokumentum sora ki van emelve.

• Ha a dokumentum jelszóval van ellátva, egy dialógusablak fog 
megjelenni, amibe beírhatja a jelszót.
Írja be a jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

A kiválasztott sor kiemelten jelenik meg.
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Megjegyzés
❒ A fájlnév vagy a felhasználói név alapján kereshetõ a kívánt dokumentum 

a  [Keresés felh. név alapján] vagy a [Keresés fájlnév alapján] gombokkal, 
egyenként. ⇒ 96. oldal “Felhasználói kód kezelés”

❒ Sorba tudja rendezni a dokumentumokat a listában a fájlnév, a 
felhasználói név vagy a dátum alapján. A dokumentumok sorba 
rendezéséhez nyomja meg a  [Felhasználói név], [Fájlnév:], vagy a [Dátum] 
gombot.

❒ Felfelé vagy lefelé tudja görgetni a fájlnevek listáját a [UUUUElõzõ] vagy a 
[TTTTKöv.] gombokkal, egyenként.

❒ A dokumentum kiválasztásának törléséhez nyomja meg a kiválasztott 
dokumentum kiemelt sorát.

BBBB Nyomja meg a {{{{Próbamásolat készítése}}}} gombot.

CCCC Az elsõ sorozat kinyomtatása után nyomja meg a [Nyomtatás] gombot, a 
további nyomtatási mûvelet kinyomtatásához. Nyomja meg a 
[Felfüggesztés] gombot a visszavonáshoz és a “Nyomtató beállítások” 
menühöz való visszatérésre, a beállítások módosításához.

Az elsõ oldal nyomtatása
Kinyomtathatja a “Fájlok kiválasztása nyomtatásra” képernyõn kiválasztott 
dokumentum elsõ oldalát a tartalom ellenõrzéséhez.

Ha egynél több dokumentumot választott ki, mindegyik dokumentum elsõ 
oldala ki lesz nyomtatva.

AAAA Válassza ki a kinyomtatni kívánt dokumentumot.
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• Ha a dokumentumhoz nincs jelszó hozzárendelve, a kiválasztott 
dokumentum sora ki van emelve.

• Ha a dokumentum jelszóval van ellátva, egy dialógusablak fog 
megjelenni, amibe beírhatja a jelszót.
Írja be a jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

A kiválasztott sor kiemelten jelenik meg.

Megjegyzés
❒ A fájlnév vagy a felhasználói név alapján kereshetõ a kívánt dokumentum 

a  [Keresés felh. név alapján] vagy a [Keresés fájlnév alapján] gombokkal, 
egyenként. ⇒ 96. oldal “Felhasználói kód kezelés”

❒ Sorba tudja rendezni a dokumentumokat a listában a fájlnév, a 
felhasználói név vagy a dátum alapján. A dokumentumok sorba 
rendezéséhez nyomja meg a  [Felhasználói név], [Fájlnév:], vagy a [Dátum] 
gombot.

❒ Felfelé vagy lefelé tudja görgetni a fájlnevek listáját a [UUUUElõzõ] vagy a 
[TTTTKöv.] gombokkal, egyenként.

❒ A dokumentum kiválasztásának törléséhez nyomja meg a kiválasztott 
dokumentum kiemelt sorát.
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BBBB Nyomja meg a [Elsõ oldal nyomtatása] gombot.

Az alábbi jóváhagyó párbeszédpanel jelenik meg.

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

Az elsõ oldal kinyomtatásra kerül.

Megjegyzés
❒ Az elsõ oldal nyomtatásának törléséhez nyomja meg a [Visszavonás] 

gombot.
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Elmentett dokumentumok törlése

Minden szükségtelen dokumentumot célszerû törölni.

Ez a fejezet bemutatja, hogyan kell az elmentett dokumentumokat kitörölni.

Fontos
❒ A dokumentum szerverben legfeljebb 3000 dokumentumot tud menteni. Ha 

a dokumentum szerveren 3000 dokumentum van, több dokumentumot nem 
tud menteni. A szükségtelen dokumentumokat ajánlatos törölni.

❒ Beállíthatja az idõzítést a dokumentum szerveren tárolt dokumentumok 
kitörléséhez a Felhasználói eszközök segítségével. ⇒ 112. oldal “Fájl 
automatikus törlése” az alábbi helyen: “Fõ operátori eszközök 2/2”.

Megjegyzés
❒ Egyszerre ki tudja törölni az összes elmentett dokumentumot a Felhasználói 

eszközök segítségével. ⇒ 112. oldal “Összes fájl törlése” az alábbi helyen: “Fõ 
operátori eszközök 2/2”.

Kövesse az alábbi lépéseket a mentett dokumentumok törléséhez.

AAAA Nyomja meg a {{{{Dokumentum szerver}}}} gombot.

A “Fájlok kiválasztása nyomtatásra” fog megjelenni.

BBBB Válassza ki a törölni kívánt dokumentumot.

• Ha a dokumentumhoz nincs jelszó hozzárendelve, a kiválasztott 
dokumentum sora ki van emelve.
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• Ha a dokumentum jelszóval van ellátva, egy dialógusablak fog 
megjelenni, amibe beírhatja a jelszót.
Írja be a jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

A kiválasztott név kiemelve jelenik meg.

Megjegyzés
❒ Meg tudja keresni a kívánt dokumentumot a fájlnév vagy a felhasználói 

név alapján. ⇒ 69. oldal “Keresés fájlnév alapján”

❒ Csoportosíthatja a fájlokat a [Felhasználói név], az [Fájlnév:], vagy a [Dátum] 
sorrendjében. Nyomja meg azt a gombot, amely alapján csoportosítani kíván.

❒ Ha a keresett fájlnév nem jelenik meg, nézze meg a következõ vagy az 
elõzõ képernyõt a [TTTTKöv.] és a [UUUUElõzõ] gombok használatával.

❒ Ha nem tudja kiválasztani a kívánt dokumentumot a neve alapján, 
kinyomtathatja az elsõ oldalt a tartalom ellenõrzésére. Nyomja meg a 
kívánt dokumentum vonalát, majd nyomja meg az [Elsõ oldal nyomtatása] 
gombot, ezt követõen pedig a {{{{Start}}}} gombot.

❒ Nyomja meg a kiválasztott sort ismét a nyomtatási mûvelet visszavonásához.

❒ Ha egy olyan dokumentumot választ ki, amelyhez jelszó szükséges, a “Jelszó 
megadása” ablak jelenik meg. Adja meg a jelszót a számgombok segítségével, 
majd nyomja meg az [OK] gombot. A megadott érték törléséhez nyomja meg 
a [Törlés] vagy a {{{{Törlés/Stop}}}} gombot. Egy kiválasztott dokumentum 
visszavonásához nyomja meg a [Mégsem] gombot.

CCCC Ismételje meg a BBBB lépést, ha egynél több dokumentumot akar kiválasztani.

DDDD Nyomja meg a [Fájl törlése] gombot.

A nyugtázó párbeszédpanel jelenik meg.

EEEE Nyomja meg a [Törlés] gombot a dokumentum törléséhez.

Megjegyzés
❒ A törlési mûvelet visszavonásához nyomja meg a [Nincs törlés] gombot.
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A lementett dokumentumok keresése

Akár a [Keresés fájlnév alapján], akár a [Keresés felh. név alapján] gombot 
használhatja a dokumentum szerveren történõ kereséshez. Ezzel a módszerrel a 
tárolt dokumentumokat a kívánt sorrendben jelenítheti meg. Ha telepíti a 
számítógépére a Desk Top Binder V2 Professional vagy a Desk Top Binder V2 
Lite programot, akkor a dokumentumokat a számítógépérõl keresheti és 
rendezheti át.

❖❖❖❖ Keresés fájlnév alapján
A dokumentum szerverben tárolt dokumentumot megkeresheti a fájlnév 
alapján.

❖❖❖❖ Keresés  felhasználói név alapján
A dokumentum szerverben tárolt dokumentumot megkeresheti a 
felhasználói név alapján.

Keresés fájlnév alapján
Megkeresi azt a dokumentumot a dokumentum szerveren, aminek a fájlneve 
megegyezik a megadott névvel.

AAAA Nyomja meg a {{{{Dokumentum szerver}}}} gombot.

BBBB Nyomja meg a [Keresés fájlnév alapján] gombot.

CCCC Adja meg a fájlnevet a betûgombok használatával.

Referencia
A karakterek beviteléhez lásd: 113. oldal “Szöveg beírása”.

DDDD Nyomja meg a [OK] gombot.

Csak a megadott betûkkel kezdõdõ fájlok jelennek meg a “Fájlok kijelölése 
nyomtatásra” képernyõn.

Megjegyzés
❒ A dokumentum szerverben elmentett összes fájl kijelzéséhez nyomja meg 

a [Fájllista] gombot.
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Keresés felhasználói név alapján
Megkeresi azt a dokumentumot a dokumentum szerveren, amelyiknek a 
felhasználói neve megegyezik a megadott névvel.

AAAA Nyomja meg a {{{{Dokumentum szerver}}}} gombot.

BBBB Nyomja meg a [Keresés felh. név alapján] gombot.

CCCC Regisztrált felhasználói név meghatározásához válasszon egy felhasználói 
nevet a listából, majd nyomja meg a [OK] gombot.

Regisztrálatlan felhasználói név megadásához kövesse az alábbi eljárást.

DDDD Ha regisztrálatlan felhasználói nevet kíván megadni, nyomja meg a [Nem 
regisztrált név] gombot. Megjelenik a beviteli párbeszédpanel. Írja be a 
felhasználói nevet a beviteli mezõbe, majd nyomjon [OK]-t.

Referencia
A karakterek bevitelével kapcsolatban az alábbi helyen talál további 
információt: 113. oldal “Szöveg beírása”.

EEEE Nyomja meg a [OK] gombot.

Csak a megadott betûkkel kezdõdõ fájlok jelennek meg a “Fájlok kijelölése 
nyomtatásra” képernyõn.

Megjegyzés
❒ A dokumentum szerverben elmentett összes fájl kijelzéséhez nyomja meg 

a [Fájllista] gombot.
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Tárolt dokumentumok részleteinek 
ellenõrzése

AAAA Válassza ki a dokumentumot, amelyrõl részletes információt szeretne.

• Ha a dokumentumhoz nincs jelszó hozzárendelve, a kiválasztott 
dokumentum sora ki van emelve.

• Ha a dokumentum jelszóval van ellátva, egy dialógusablak fog 
megjelenni, amibe beírhatja a jelszót.
Írja be a jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

A kiválasztott név kiemelve jelenik meg.

Megjegyzés
❒ A fájlnév vagy a felhasználói név alapján kereshetõ a kívánt dokumentum 

a  [Keresés felh. név alapján] vagy a [Keresés fájlnév alapján] gombokkal, 
egyenként. ⇒ 96. oldal “Felhasználói kód kezelés”

❒ Sorba tudja rendezni a dokumentumokat a listában a fájlnév, a 
felhasználói név vagy a dátum alapján. A dokumentumok sorba 
rendezéséhez nyomja meg a  [Felhasználói név], [Fájlnév:], vagy a [Dátum] 
gombot.

❒ Felfelé vagy lefelé tudja görgetni a fájlnevek listáját a [UUUUElõzõ] vagy a 
[TTTTKöv.] gombokkal, egyenként.
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❒ Ha nem tudja kiválasztani a kívánt dokumentumot a neve alapján, 
kinyomtathatja az elsõ oldalt a tartalom ellenõrzésére. Ehhez elõbb jelölje 
ki az ellenõrzendõ dokumentumot, majd nyomja meg a [Elsõ oldal 
nyomtatása] gombot.

❒ A dokumentum kiválasztásának törléséhez nyomja meg a kiválasztott 
dokumentum kiemelt sorát.

BBBB Nyomja meg a [Részletek] gombot.

Megjelennek a dokumentum részletes információi.

Megjegyzés
❒ Ha több dokumentumot választott ki, használja a [UUUU] és [TTTT] gombokat az 

egyes dokumentumok részleteinek megtekintéséhez.

❒ Kattintson az [OK] gombra. A "Fájlok kiválasztása nyomtatásra" fog 
megjelenni.
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4. Felhasználói eszközök
(Rendszerbeállítások)

A felhasználói eszközök elérése 
(Rendszerbeállítások)

Ez a rész a készülék mûködéséért felelõs kulcsfelhasználóknak szól. A készülék 
alapbeállításait változtathatja meg és tárolhatja el.

Elõkészítés
A felhasználói beállítások megváltoztatása után gyõzõdjön meg arról, hogy 
kilépett a Felhasználói eszközökbõl.

A kiválasztott gomb világít.

A felhasználói eszközökben végrehajtott módosítások érvényben maradnak 
a fõkapcsoló és a kezelõkapcsoló kikapcsolása után, valamint az 
{{{{Energiatakarékos mód}}}} gomb megnyomása után is.

Referencia
A felhasználói beállításokkal (Másoló/Dokumentum szerver beállítások) 
kapcsolatos információkért tanulmányozza a Másoló kézikönyvet.

A beállítások megváltoztatása

AAAA Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök/Számláló/Lekérdezés}}}} gombot.

Megjelenik a Felhasználói eszközök fõmenü.

BBBB Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.

Megjelenik a Rendszerbeállítások menü.
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CCCC Válassza ki a kívánt menüt és gombot.

DDDD A kijelzõn megjelenõ utasításokat követve változtassa meg a beállításokat. 
Ezután nyomja meg az [OK] gombot.

Megjegyzés
❒ [OK]: Nyomja meg az új beállítások elfogadásához és az elõzõ menübe 

történõ visszatéréshez.

❒ [Mégsem]: Nyomja meg az elõzõ menübe történõ visszatéréshez, ha 
mégsem kívánja megváltoztatni az adatokat.

❒ A beállítások megváltoztatásának törléséhez és a kezdõképernyõre való 
visszatéréshez nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök/Számláló/Lekérdezés}}}} 
gombot.

Kilépés a Felhasználói eszközök menübõl

AAAA A Felhasználói eszközök beállításainak módosítása után nyomja meg a 
[Kilépés] gombot a Felhasználói eszközök fõmenüben.

A Felhasználói eszközök módosítása befejezõdött, és a készülék kész a 
másolásra.

Megjegyzés
❒ A készülék alapbeállításainak megváltoztatásából való kilépéshez, és a 

Másolási üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg a {{{{Felhasználói 
eszközök/Számláló/Lekérdezés}}}} gombot.

❒ Ugyancsak kiléphet a Felhasználói eszközök beállításokból a {{{{Felhasználói 
eszközök/Számláló/Lekérdezés}}}} gomb megnyomásával.
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Felhasználói eszközök menü 
(Rendszerbeállítások)

❖❖❖❖ “Általános tulajdonságok 1/2”⇒⇒⇒⇒ 80. oldal,“Általános tulajdonságok 2/2”⇒⇒⇒⇒ 83. oldal

HU  ZFFH130E
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❖❖❖❖ “Papírméret beállítások 1/3”⇒⇒⇒⇒ 85. oldal,“Papírméret beállítások 2/3”⇒⇒⇒⇒ 87. 
oldal,“Papírméret beállítások 3/3”⇒⇒⇒⇒ 88. oldal

HU  ZFFH140E
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❖❖❖❖ “Idõzítõ beállítások”⇒⇒⇒⇒ 89. oldal

❖❖❖❖ “Interfész beállítások (Hálózat 1/2—2/2)”⇒⇒⇒⇒ 91. oldal

HU  ZFFH150E

HU  ZFFH160E
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❖❖❖❖ “Interfész beállítások/Párhuzamos interfész”⇒⇒⇒⇒ 93. oldal

❖❖❖❖ “Fájlátvitel”⇒⇒⇒⇒ 94. oldal

HU  ZFFH170E

HU  ZFFH180E
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❖❖❖❖ “Fõ operátori eszközök 1/2”⇒⇒⇒⇒ 96. oldal,“Fõ operátori eszközök 2/2”⇒⇒⇒⇒ 112. oldal
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A Felhasználói eszközök segítségével 
megváltoztatható beállítások

Referencia
A Felhasználói eszközök elérésével kapcsolatban lásd: 73. oldal “A 
felhasználói eszközök elérése (Rendszerbeállítások)”.

Általános tulajdonságok 1/2

❖❖❖❖ Kezelõpanel hangjelzés
Hangjelzés (alaptónus) hallatszik egy gomb lenyomásakor.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: Be

❖❖❖❖ Bemelegedési üzenet
Meghatározható, hogy hallatsszon-e hangjelzés, ha a készülék másolásra 
kész állapotba kerül az Energiatakarékos üzemmódot követõen, vagy a 
bekapcsolás után.

Megjegyzés
❒ Ha a “Panel hang” “Ki” van kapcsolva, a hangjelzés nem hallatszik, 

függetlenül a “Bemelegedés jelzése” beállítástól.

❒ Alapértelmezés: Be

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

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: Fel (számlálás felfelé)

❖❖❖❖ Funkció prioritás
Megadhatja azt az üzemmódot, amely a bekapcsolás után vagy a Rendszer 
alapállapot aktivizálódása után megjelenik.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: Másoló
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❖❖❖❖ Nyomtató prioritás
Beállítja az egyes üzemmódok nyomtatási prioritását.
• "Megjelenített mód"

A képernyõn megjelenõ üzemmódnak van nyomtatási prioritása.
• "Másoló"

A másolás funkciónak van nyomtatási prioritása.
• "Dokumentum szerver"

A dokumentum szervernek van nyomtatási prioritása.
• "Fax"

A fax funkciónak van nyomtatási prioritása.
• "Nyomtató"

A nyomtatás funkciónak van nyomtatási prioritása.
• "Egyidejû"

A feladatok olyan sorrendben lesznek kinyomtatva, amilyenben azok el 
lettek indítva, az üzemmódtól/funkciótól függetlenül. Az egyes funkciók 
kimenete összekeveredhet. Ha ezt el szeretné kerülni, minden funkcióhoz 
adjon meg külön kimeneti tálcát a "Kimenet" segítségével. Ha különbözõ 
funkciókat használ, a belsõ 2. tálca csatlakoztatása lehetõvé teszi, hogy 
minden funkcióhoz külön tálcát adjon meg. Ha szeretne ilyet 
csatlakoztatni a készülékhez, vegye fel a kapcsolatot a márkaképviselettel.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: Megjelenített mód
❒ Ha a kiegészítõ belsõ tálca, belsõ mozgó tálca, 500-as vagy 1000-e finiser 

van telepítve a gépre, akkor meghatározhat egy kimeneti tálcát a 
dokumentumok számára. További információt arról, hogy hogyan kell 
meghatározni a különféle funkciókhoz a kimeneti tálcát, az alábbi 
helyeken talál:

• 82. oldal “Kimenet: Másoló”

• 82. oldal “Kimenet: Dokumentum szerver”

• 83. oldal “Kimenet: Fax”

• 83. oldal “Kimenet: Nyomtató”

Referencia
⇒ 39. oldal “Kettõs hozzáférés” vagy a "Kimenet" az alábbi helyen: ⇒ 80. 
oldal “Általános tulajdonságok 1/2”

www.drcopy.hu

Dr. COPY Irodatechnikai Bt. -  fénymásoló, nyomtató, fax, számítógép forgalmazás, javítás, bérbeadás. Festékpatron, toner forgalmazás.



Felhasználói eszközök (Rendszerbeállítások)

82

4

❖❖❖❖ Funkció idõkorlát
Az idõtartam, amennyit a készülék várakozik, mielõtt üzemmódot váltana 
kettõs hozzáférés esetén. Ez akkor hasznos, ha sok másolatot készít, és 
minden másolathoz módosítani szeretné a beállításokat. Ha nagy értéket állít 
be, akkor a más funkcióktól származó feladatok nem szakíthatják meg a 
másolási feladatot. Ez a beállítás figyelmen kívül marad, ha a "Nyomtatási 
prioritás" értéke "Egyidejû".

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: Idõ beállítása
❒ A "Funkció idõkorlát" beállítás figyelmen kívül marad, ha a "Nyomtatási 

prioritás" értéke "Átlapolás". (⇒ 81. oldal).

❒ Amikor kiválasztja az "Idõ beállítása" mezõt, írja be az idõt (3∼30 
másodperc, 1 másodperces lépésekben) a számgombokkal.

❒ Az alapértelmezett beállítás 3 másodperc.

❖❖❖❖ Kimenet: Másoló
Meghatározhat egy tálcát, amelyre a dokumentumok kiadásra kerülnek.

• 1. belsõ tálca
• 2. belsõ tálca

• Finiser felsõ tálca

• Finiser mozgó tálca

❖❖❖❖ Kimenet: Dokumentum szerver
Meghatározhat egy tálcát, amelyre a dokumentumok kiadásra kerülnek.

• 1. belsõ tálca
• 2. belsõ tálca

• Finiser felsõ tálca

• Finiser mozgó tálca
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Megjegyzés
❒ A kimeneti tálcákkal kapcsolatos további részletekért lásd: 82. oldal 

“Kimenet: Másoló”

❖❖❖❖ Kimenet: Fax
Meghatározhat egy tálcát, amelyre a dokumentumok kiadásra kerülnek.

• 1. belsõ tálca
• 2. belsõ tálca

• Finiser felsõ tálca

• Finiser mozgó tálca

Megjegyzés
❒ A kimeneti tálcákkal kapcsolatos további részletekért lásd: 82. oldal 

“Kimenet: Másoló”

Általános tulajdonságok 2/2

❖❖❖❖ Kimenet: Nyomtató
Meghatározhat egy tálcát, amelyre a dokumentumok kiadásra kerülnek.

• 1. belsõ tálca
• 2. belsõ tálca

• Finiser felsõ tálca

• Finiser mozgó tálca

Megjegyzés
❒ A nyomtatóvezérlõben beállított kimeneti tálcáknak prioritásuk van a fent 

definiált tálcákhoz képest.

❒ A kimeneti tálcákkal kapcsolatos további részletekért tanulmányozza a 82. 
oldal “Kimenet: Másoló” részen látható ábrát.

❖❖❖❖ Tûzés elkészítése
A tûzõkapcsok cseréje vagy az elakadt tûzõkapcsok eltávolítása után 
végezzen próbatûzést.

Megjegyzés
❒ A tûzés elõkészítéséhez nyomja meg az [OK] gombot.
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❖❖❖❖ <F/F4> Méretbeállítások
Jelenleg három típusú F méret áll rendelkezésre: 81/2" × 13", 81/4" × 13" és 8" 
× 13". A dokumentum adagoló vagy az expozíciós üveglap érzékelõje nem 
tudja megkülönböztetni ezt a három típusú dokumentumot. Ez a funkció 
állítja be az F méretet a dokumentum adagoló vagy az expozíciós üveglap 
érzékelõjébõl. Az automatikus papírkiválasztás vagy az automatikus 
kicsinyítés/nagyítás használható az F méretû dokumentumokhoz erre a 
beállításra alapozva. Nagyon kényelmesnek fogja találni a készülék 
használatát az F méretû beállítással.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezett: 81/2"×13"

Kimeneti tálca beállítások

Korlátozások
❒ Nem szakíthatja meg az aktuális feladatot egy olyan másik funkció 

feladatával, amelyre a tûzést vagy a kiválogatást kiválasztották.

❒ Egy általános másolási feladattal vagy fax vételével megszakíthatja az 
aktuális feladatot. A megszakító feladat kimeneti tálcája a finiser mozgó 
tálcájának típusától és a megszakító feladat kimeneti tálcájának 
specifikációitól függõen változhat.

❖❖❖❖ Ha a finiser mozgó tálca az 500 lapos finiser:
• Ha a megszakító feladat kimeneti tálcája a finiser tálca, akkor a 

megszakító feladat az 1. belsõ tálcára kerül.

• Ha a megszakító feladat kimeneti tálcája nem a finiser tálca, akkor a 
megszakító feladat a meghatározott kimeneti tálcára kerül.

❖❖❖❖ Ha a finiser mozgó tálca az 1000 lapos finiser:
• Ha a megszakító feladat kimeneti tálcája a finiser tálca, akkor a 

megszakító feladat a finiser felsõ tálcájára kerül.

• Ha a megszakító feladat kimeneti tálcája nem a finiser tálca, akkor a 
megszakító feladat a meghatározott kimeneti tálcára kerül.

❒ Ha az 500 vagy az 1000 lapos finiser csatlakoztatva van és a tûzés funkció ki 
van jelölve a feladat számára, akkor a beállításoktól függetlenül a feladat a 
finiser mozgó tálcájára kerül.
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Papírméret beállítások 1/3

❖❖❖❖ Tálca prioritás (Másoló)
Megadhatja, hogy az elkészült feladatok melyik tálcára kerüljenek.

Megjegyzés
❒ Alapbeállítás: 1. tálca

❖❖❖❖ Tálca prioritás (Nyomtató)
Megadhatja, hogy az elkészült feladatok melyik tálcára kerüljenek.

Megjegyzés
❒ Alapbeállítás: 1. tálca

❖❖❖❖ Adagoló papírmérete: (1–4. adagoló)
Válassza ki a papíradagolóba helyezett másolópapír méretét.

❖❖❖❖ A tálcákhoz beállítható papírméretek (1,3 és 4) a következõk:
• A3L, B4L, A4K, A4L, B5K, B5L, A5L

• 11"×17"L,81/2"×14"L,81/2"×11"K,81/2"×11"L,51/2"×81/2"L,71/4"×
101/2"L,71/4"×101/2"K,8"×13"L,81/2"×13"L,81/4"×13"L, egyedi 
méret (140-297 mm (5.46"-11.58") széles x 182-432 mm (7.09"-16.8") 
hosszú)

❖❖❖❖ A beállítható papírméretek a 2. tálcához a következõk:
• A3L,B4L,A4K,A4L,B5K,B5L,A5L,A5K,B6L,A6L,C5L,C6L,

DL EnvL

• 11"×17"L,81/2"×14"L,81/2"×11"K,81/2"×11"L,51/2"×81/2"L,71/4"×
101/2"L,71/4"×101/2"K,8"×13"L,81/2"×13"L,81/4"×13"L,41/8"×
91/2"L,37/8"×71/2"L, egyedi méret (100-297 mm (3.9"-11.58") széles 
x 148-432 mm (5.77"-16.8") hosszú)

Referencia
Másoló kézikönyv, "A papírméret módosítása".

Fontos
❒ Ha a megadott papírméret különbözik a papíradagolóba helyezett papír 

tényleges méretétõl, a lapok elakadhatnak, mert a papírméretet nem 
helyesen érzékeli a készülék.
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Megjegyzés
❒ A kiegészítõ nagykapacitású adagoló (LCT) papírterelõi rögzítve vannak. Ha 

módosítani szeretné a papírméretet, vegye fel a kapcsolatot a szervizképviselettel.

❒ Ha az 1. és a 2. adagoló tárcsáján és az itt megadott beállításokban különbözik 
a papírméret, akkor a tárcsán beállított méretnek van prioritása.

❒ Ha olyan papírt tesz az 1. vagy a 2. adagolóba, amelynek a méretéhez nem 
tartozik érték a tárcsán, állítsa azt "*" értékre.

❒ Alapértelmezés: 

• 1. tálca: A4K

• 2. tálca: A3L

• 3. tálca:
Az opcionális papír-adagolóhoz: B5K
A nagykapacitású adagolóhoz (LCT): A4K

• 4. tálca: B4L

Egyedi papírméret beállítása

Az egyedi papírméret beállításához az alábbi eljárást kövesse.

AAAA Nyomja meg az [Egyéni méret] gombot a "Tálca papírméret" képernyõn.

Az "Egyéni méret" párbeszédpanel megjelenik.

BBBB Nyomja meg a [Függõleges] vagy a [Vízszintes] gombot a függõleges vagy a 
vízszintes méret meghatározásához, egyenként. Adja meg a méretet a 
számgombokkal, majd nyomja meg a [#] gombot.

Megjegyzés
❒ A megadott érték javításához nyomja meg a [Törlés]  gombot, majd adja 

meg a helyes értéket.

CCCC Kattintson az [OK] gombra.

Az egyedi papírméret ezzel meghatározásra került, és a "Tálca papírméret" 
képernyõ jelenik meg.
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Papírméret beállítások 2/3

❖❖❖❖ Papírtípus (Kézi adagoló)
Megjeleníti a képernyõn a kézi adagolóban tett papír típusát.

❖❖❖❖ A kézi adagolóhoz az alábbi papírtípusok állíthatóak be:
• Normál papír, Újrafelhasznált papír, Speciális papír, Színes papír, 

Fejléces papír, Írásvetítõ fólia, Címke papír, Vastag papír, Vékony papír

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: Nincs kijelzés

❖❖❖❖ Papírtípus (1–4 adagolók)
Megjeleníti a képernyõn az egyes adagolókba tett papír típusát. Ezt az 
információt a nyomtatás funkció használja a papíradagoló automatikus 
kiválasztásához.

❖❖❖❖ Az 1.,  a 3. és a 4. tálcákhoz beállítható papírtípusok a következõk:
• Normál papír, Újrafelhasznált papír, Speciális papír, Színes papír, 

Fejléces papír

❖❖❖❖ A 2. tálcákhoz beállítható papírtípusok a következõk:
• Normál papír, Újrafelhasznált papír, Speciális papír, Színes papír, 

Fejléces papír, Írásvetítõ fólia, Címke papír, Vastag papír, Vékony papír

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés:

• Papírtípus:Nincs kijelzés
• Másolási mód: 2 oldalas másolat

• Autom. papírvál. alk.: Igen

❒ Ha a Nem van kiválasztva, a papíradagoló mellett egy kulcs jelenik meg.

Korlátozások
❒ A másolás funkcióhoz csak akkor lehet beállítani az automatikus 

papírválasztást, ha a Nincs megjelenítés és az Újrahasznosított papír 
lehetõségek ki vannak választva. Ha azonban Nem van beállítva, a 
készülék nem használja az automatikus papírválasztást.
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Papírméret beállítások 3/3

❖❖❖❖ Papírtípus (LCT)
Megjeleníti a képernyõn a nagykapacitású adagolóban tett papír típusát.

❖❖❖❖ A nagykapacitású adagolóhoz (LCT) beállítható papírtípusok a következõk:
• Normál papír, Újrafelhasznált papír, Speciális papír, Színes papír, 

Fejléces papír

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés

• Papírtípus:Nincs kijelzés

• Másolási mód kétoldalasnál: 2 oldalas másolat

• Autom. papírvál. alk.: Igen

❒ Ha a Nem van kiválasztva, a papíradagoló mellett egy kulcs jelenik meg.

Korlátozások
❒ A másolás funkcióhoz csak akkor lehet beállítani az automatikus 

papírválasztást, ha a Nincs megjelenítés és az Újrahasznosított papír 
lehetõségek ki vannak választva. Ha azonban Nem van beállítva, a 
készülék nem használja az automatikus papírválasztást.

❖❖❖❖ Fedõlap adagoló (csak a Másolás/Dokumentum szerver funkcióhoz)
Engedélyezi a borítólapokhoz használatos papíradagoló meghatározását és 
kijelzését. A papíradagoló kiválasztása után meghatározhatja a kijelzési 
idõzítést és a másolási eljárást a kétoldalas másoláshoz.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés:

• Beállítandó adagoló: Nincs

❒ A fedõlap beállítást az elülsõ fedõlap és a fedõlap-hátlap funkciók 
használják.

❒ Ha a Kiválasztott üzemmód beállítás van kiválasztva, akkor a fedõlap 
beállításai csak akkor jelennek meg, ha a fedõlap vagy az elválasztó lap 
funkció van kiválasztva.

❒ A Másolási mód kétoldalasnál beállítást csak :Kiválasztott módban 
állíthatja be.
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❖❖❖❖ Elválasztó lap adagoló (csak a Másolás/Dokumentum szerver funkcióhoz)
Engedélyezi a elválasztó lapokhoz használatos papíradagoló meghatározását 
és kijelzését. A papíradagoló kiválasztása után meghatározhatja a kijelzési 
idõzítést és a másolási eljárást a kétoldalas másoláshoz.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: 

• Beállítandó adagoló: Nincs

❒ Ha az Elválasztó lap funkciót használja, az Elválasztó lap tálcája részen 
megadott kimeneti tálcát használhatja.

❒ Ha a :Kiválasztott módban beállítás van kiválasztva, akkor a beállítások 
csak akkor jelennek meg, ha a fedõlap vagy az elválasztó lap funkció van 
kiválasztva.

Referencia
Másoló kézikönyv, "Fedõlap/Elválasztó lap"

Idõzítõ beállítások
Amikor az Idõ beállítása üzemmódba lép be, és egy mesterkód már be lett 
állítva, meg kell adnia a kódot (8 számjegyig). ⇒ 98. oldal “Felhasználói kód”

❖❖❖❖ Automatikus kikapcsolás idõzítõ
A készülék energia-megtakarítás céljából az utolsó feladat után 
automatikusan kikapcsol. A funkció neve "Automatikus kikapcsolás". 
A készülék státusz az automatikus kikapcsolás mûvelet után "Kikapcsolási 
üzemmód" vagy "Alvó üzemmód". Az Automatikus kikapcsolási idõzítõ 
meghatározza azt az idõtartamot, ami az automatikus kikapcsolás 
bekövetkeztéig eltelik.
Az idõ 10 másodperc és 240 perc között lehet.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: 1 perc

❒ Írja be a számokat a számgombokkal.

❒ Használja a [←←←←] és [→→→→] gombokat a percek és másodpercek közötti 
váltáshoz.

❒ Ha Kikapcsolási vagy Alvó üzemmódban van, a készülék 10 másodpercen 
belül használhatóvá válik.

❒ Az Automatikus kikapcsolás nem mûködik, ha hibaüzenet jelenik meg.
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❖❖❖❖ Kezelõpanel kikapcsolása idõzítõ
Beállítja azt az idõ, ami elteltével a készülék kikapcsolja a kezelõpanelt, 
miután befejezõdött a másolás vagy az utolsó megkezdett mûvelet.

Megjegyzés
❒ Az alapértelmezett beállítás megegyezik az Automatikus kikapcsolási idõ 

alapértékével, tehát a Panel kikapcsolási idõ nem használt. Ez a beállítás 
csak akkor használt, ha az Automatikus kikapcsolási idõ nagyobb értékre 
van állítva, mint a Panel kikapcsolási idõ.

❒ Egy másolat készítéséhez szükséges bemelegedési idõ készenléti 
állapotból 3 másodperc.

❒ Alapértelmezés: 1 perc

❒ Írjon be egy idõt 10 másodperc és 240 perc között a számgombok 
segítségével.

❒ Nyomja meg a [←←←←] vagy a [→→→→] gombot a percek és a másodpercek közötti 
váltáshoz.

❖❖❖❖ Rendszer alaphelyzet idõzítõ
A Rendszer alapállapot beállítás automatikusan a Funkció prioritásban 
beállított funkcióra kapcsolja a képernyõt. Ez akkor történik, amikor nincs 
folyamatban mûvelet, vagy amikor egy megszakított feladatot töröl. Ez a 
Rendszer alapállapot idõzítõjét állítja be.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: Igen, 60 másodperc

❒ Az idõ 10 és 999 másodperc között lehet.

❖❖❖❖ Másoló/Dok. szerver autom. alaph. idõzítõ
Meghatározza azt az idõt, ami a nyomtató vagy a dokumentum szerver 
funkcióinak alapállapotba kerülése elõtt eltelik.

Megjegyzés
❒ Ha a Nem van kiválasztva, a készülék nem fogja automatikusan 

megjeleníteni a felhasználói kód képernyõt, és nem lehet korlátozni, hogy 
ki használja a készüléket.

❒ Alapértelmezés: Igen, 60 másodperc

❒ Az idõ 10 és 999 másodperc között lehet.

❖❖❖❖ Fax automatikus alaphelyzet idõzítõ
Meghatározza azt az idõt, ami a fax funkcióinak alapállapotba kerülése elõtt 
eltelik.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: 30 másodperc

❒ Az idõ 30 és 999 másodperc között lehet.
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❖❖❖❖ Szkenner automatikus alaphelyzet idõzítõ
Meghatározza azt az idõt, ami a szkenner funkcióinak alapállapotba kerülése 
elõtt eltelik.

Megjegyzés
❒ Ha a Nem van kiválasztva, a készülék nem fogja automatikusan 

megjeleníteni a felhasználói kód képernyõt, és nem lehet korlátozni, hogy 
ki használja a készüléket.

❒ Alapértelmezés: Igen, 60 másodperc

❒ Az idõ 10 és 999 másodperc között lehet.

❖❖❖❖ Dátum beállítása
A dátum beállítása a másoló belsõ órájához.

Megjegyzés
❒ Az év, hónap és nap közötti váltáshoz használja a [←←←←] és a [→→→→] gombokat.

❖❖❖❖ Idõ beállítása
A dátum beállítása a másoló belsõ órájához.

Megjegyzés
❒ A percek és a másodpercek közötti váltáshoz használja a [←←←←] és a [→→→→] 

gombokat.

Interfész beállítások (Hálózat 1/2—2/2)

❖❖❖❖ IP cím
A készülék hálózati környezetben való használata elõtt be kell állítania az IP 
címet.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: 011.022.033.044
❒ Ne használjon olyan IP címet, amelyet már egy másik készülék használ. A 

címeket a rendszergazdától tudhatja meg.

❒ A számcsoportok közötti mozgáshoz használja a [←←←←] és a [→→→→] gombokat.

❒ Ha rossz számot ír be, nyomja meg a [Törlés] gombot.

❖❖❖❖ Subnet Mask
Ez a szám arra való, hogy matematikai úton "maszkoljon" vagy elrejtsen egy 
IP címet egy hálózaton oly módon, hogy kiszûri a cím azon részét, amely a 
hálózaton található összes gépen megegyezik.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: 000.000.000.000
❒ A számcsoportok közötti mozgáshoz használja a [←←←←] és a [→→→→] gombokat.

❒ Ha rossz számot ír be, nyomja meg a [Törlés] gombot.
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❖❖❖❖ Gateway cím
Az átjáró egy kapcsolódási vagy kicserélési pont, amely két hálózatot köt 
össze. Állítsa be az átjárókét használt router vagy számítógép címét.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: 000.000.000.000
❒ A címeket a rendszergazdától tudhatja meg.

❖❖❖❖ Access Control és Access Mask
Segítségükkel korlátozhatja az ügyfelek hozzáférését. Az Access control-t és 
az Access mask-ot együtt kell beállítani.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: 000.000.000.000
❒ Ha nem akar korlátozásokat beállítani a készülékhez, használja az 

alapértelmezett értékeket.

❒ Ha rossz számot ír be, nyomja meg a [Törlés] gombot.

❒ Ha az Access control-t 192.168.15.16-re állítja, akkor az engedélyezett 
ügyfél címek a következõk:

❖❖❖❖ Hálózati boot
Az ügyfél IP címének beállítási módja.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: Nincs
❒ A beállításokkal kapcsolatban forduljon a rendszergazdához.

❖❖❖❖ Érvényes protokoll
Válassza ki a hálózaton használatos protokollt.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: TCP/IP:Érvényes, NetWare:Érvényes, NetBEUI:Érvényes, 

AppleTalk: Érvényes

❖❖❖❖ NW kerettípus
NetWare használata esetén a kerettípus kiválasztása.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: Autom. kiválasztás

Access mask címe Ügyfél címe

000.000.000.000 xxx.xxx.xxx.xxx

255.000.000.000 192.xxx.xxx.xxx

255.255.000.000 192.168.xxx.xxx

255.255.255.000 192.168.15.xxx

255.255.255.255 192.168.15.16
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❖❖❖❖ Ethernet sebesség
A hálózati sebesség beállítása.
Válassza ki a hálózati környezetének megfelelõ sebességet. Az "Automatikus 
kiválasztás" az ajánlott általában.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: Autom. kiválasztás

Interfész beállítások/Párhuzamos interfész

❖❖❖❖ Párhuzamos idõzítés
Meghatározza a párhuzamos interfész idõzítését. Normális körülmények 
között nem szükséges módosítani ezt a beállítást.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: ACK kívül

❖❖❖❖ Párhuzamos kommunikáció sebessége
Meghatározza a párhuzamos interfész kommunikációjának sebességét. Ha a 
kommunikációs sebesség túl nagy, az adatátvitel akadozhat. Ebben az 
esetben használja a “Normál” beállítást.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: Nagy sebesség

❖❖❖❖ Jel állapot
Meghatározza a párhuzamos interfész kiválasztási jelének szintjét.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: Magas

❖❖❖❖ Elsõdleges bemenet
Meghatározza, hogy a prime jel aktív vagy inaktív bemenõ prime jel 
küldésekor. Normális körülmények között nem szükséges módosítani ezt a 
beállítást.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: Érvénytelen

❖❖❖❖ Kétirányú kommunikáció
Meghatározza a nyomtatónak az állapotlekérdezésre adott válaszadási 
módját párhuzamos interfész használata mellett. Ha problémák lépnek fel 
más gyártó nyomtatóival, ezt állítsa “Ki” értékre. Azonban ha “Ki” értékre 
van állítva, az aszinkron funkciók nem mûködnek.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: Igen
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❖❖❖❖ Jelvezérlés
Meghatározza a hibafeldolgozás beállításait számítógéprõl való nyomtatás 
vagy faxküldés esetén fellépõ hibáknál. Normális körülmények között nem 
szükséges módosítani ezt a beállítást.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: Feladat elf. prioritása

Fájlátvitel
Ezek a beállítások a ScanRouter V2 Lite/Professional használata esetén 
szükségesek.

Megjegyzés
❒ A fájlátviteli funkció igényli a kiegészítõ merevlemez használatát.

❒ A ScanRouter V2 Professional a beérkezett faxok szétosztásához szükséges.

❖❖❖❖ Kézbesítõ szerver IP címe
Meghatározza a ScanRouter V2 Lite kézbesítõ szerver IP címét, amely a 
dokumentumok és adatok szétosztására használható.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: 000.000.000.000
❒ A számcsoportok közötti mozgáshoz használja a [←←←←] és a [→→→→] gombokat.

❒ Ha hibát követ el, adja meg a helyes számot.

❒ Meg kell határoznia a kézbesítõ szerver IP címét a ScanRouter V2 
Lite/Professional-ban. A készüléken alkalmazható beállítás felül lesz írva 
a ScanRouter V2 Lite/Professional-ban beállított kézbesítõ szerver IP címe 
által.

❖❖❖❖ Fax vétele fájlátvitel
• Beállítás soronként

Meghatározza, hogy az összes fax-vonalon beérkezõ fax dokumentumot 
egyaránt a ScanRouter V2 Professional-hoz kell-e küldeni.  

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: G3 Port 1/Nincs küldés, G3 Port 2/Nincs küldés, G3 Port 

3/Nincs küldés
• Kézbesítéskor nyomtatás

Meghatározza, hogy a ScanRouter V2 Professional programnak elküldött 
beérkezett faxok ki is legyenek-e nyomtatva.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: Nem
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• Kézbesítendõ fájl
Meghatározza, hogy az összes beérkezett faxüzenetet el kell-e küldeni a 
ScanRouter V2 Professional programnak, vagy csak azokat, amelyek 
kézbesítési kódot tartalmaznak (azonosítót és F kódot).

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: Fájl kézb. kóddal

• Kézbesítési hiba fájl (Kézb.hiba fájl)
Ha egy beérkezett faxot nem lehet elküldeni a ScanRouter V2 Professional 
programnak, akkor a dokumentum a készülék memóriájában marad. A 
dokumentum kinyomtatásához használja a “Fájl nyomtatása” gombot, a 
törléshez a “Fájl törlése” gombot.

Megjegyzés
❒ Ha a készülék el tudja küldeni az adatokat a ScanRouter V2 

Professional-nek, azt automatikusan végrehajtja.

❒ Ha törli az adatokat, akkor azokat már nem tudja szétosztani vagy 
kinyomtatni.

❖❖❖❖ Újrahívás késleltetése
Meghatározza azt az idõt, aminek eltelte után a készülék újra elküldi az 
adatokat vagy a dokumentumot a ScanRouter V2 Professional-nek, ha az 
elõtte nem sikerült.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: 300 másodperc
❒ Írjon be egy “60 és 999 másodperc” között értéket a számgombokkal (egy 

másodperces lépésekben).

❒ Ez a beállítás a szkenner funkcióhoz tartozik. A beérkezett faxok 
szétosztása mindenképpen megtörténik.

❖❖❖❖ Újrahívások száma

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: Nem
❒ Írja be a számot, hogy hányszor a számgombokkal “1 és 99” között.

❒ Ez a beállítás a szkenner funkcióhoz tartozik. A beérkezett faxok 
szétosztása mindenképpen megtörténik.
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Fõ operátori eszközök 1/2
Ha be lett állítva hozzáférési kód, csak akkor használhatja a Fõ operátori 
eszközöket, ha megadja a hozzáférési kódot (legfeljebb 8 számjegy). ⇒ 96. oldal 
“Mesterkód”

Referencia
A felhasználói kódokkal kapcsolatban lásd: ⇒ 98. oldal “Felhasználói kód”

❖❖❖❖ Felhasználói kód kezelés
Felhasználói kódok beállításával lehetõvé teszi annak kezelését, hogy ki 
használhatja a készüléket.
A "Felhasználói kód kezelés" "Be"-re állítása után be kell írni egy regisztrált 
felhasználói kódot. A felhasználói kód kezeléshez a felhasználói kódoknak 
regisztráltaknak kell lenniük. A felhasználói kódokkal kapcsolatos további 
információkért lásd: 98. oldal “Felhasználói kód”.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: Másoló/Ki, Dokumentum szerver/Ki, Fax/Ki, Szkenner/Ki, 

Nyomtató/Automatikus program
❒ Az “Automatikus bejegyzés” segítségével naplózhatja a 

nyomtatóvezérlõben megadott felhasználói kódokat.

❖❖❖❖ Költséghely számláló kezelés
A számláló segítségével beállíthatja a felhasználók korlátozását.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: Másoló/Ki, Dokumentum szerver/Ki, Fax/Ki, Szkenner/Ki, 

Nyomtató/Ki

❖❖❖❖ Mesterkód

Fontos
❒ A rendszergazdának kell a megfelelõ fõ operátori kódokat kiadnia.
Meghatározza, hogy szükséges-e jelszó (legfeljebb 8 számjegy) az “Idõzítõ 
beállítások” vagy a “Fõ operátori eszközök” eléréséhez.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: Ki
❒ Ha a “BE” beállítást választja, írja be a hozzáférési kódot (legfeljebb 8 

számjegy) a számgombokkal, majd válassza a “Részleges” vagy az 
“Minden eredeti beállítás” lehetõséget a hozzáférési korlát beállításához.

• Ha a “Részleges” lehetõséget választotta
A hozzáférési kód csak az “Idõzítõ beállítások”, a “Fõ operátori eszközök” 
kezdeti beállításához és a fax “Fõ operátori eszközök” kezdeti beállításához 
szükséges. A nyomtató kezdeti beállításaiban “MENÜ VÉDELEM” lesz 
beállítva a “MÓDOSÍTÁS/VEZÉRLÉS” számára.
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• Ha a “Minden eredeti beállítás” lehetõséget választotta
Hozzáférési kód szükséges a Rendszerbeállítások, 
Másoló/Dokumentum szerver beállítások, Fax beállítások, Nyomtató 
beállítások és Szkenner beállítások eléréséhez.

❒ Ha a “Minden eredeti beállítás” lehetõséget választja, a Fõ operátori kód 
képernyõ eléréséhez meg kell adnia a hozzáférési kódot.

❖❖❖❖ Felhasználói kód felvétele/módosítása/törlése
Felhasználói kódok (legfeljebb 8 számjegy) hozzáadására, módosítására, 
törlésére használható.

Megjegyzés
❒ Legfeljebb 100 felhasználói kódot regisztrálhat. Ha kiegészítõ bõvítõ 

modult használ, legfeljebb 500 felhasználói kódot regisztrálhat.

❒ A SmartNetMonitor for Admin programból is regisztrálhat felhasználói 
kódokat (nyomtató kiegészítés szükséges).

❒ Még ha meg is megváltoztatja a felhasználói kódokat, a számláló értékei 
nem törlõdnek.

❒ Ha töröl egy felhasználói kódot, a hozzá tartozó számláló automatikusan 
törlõdik.

• [Regsiztrálás/Módosítás]
Új felhasználói kódokat regisztrál, valamint módosítja a felhasználói 
kódokkal és felhasználói nevekkel használható funkciókat.

• [Törlés]
Töröl egy felhasználói kódot.

• [Összes törlése]
Törli az összes felhasználói kódot.

❖❖❖❖ Számláló megjelenítése/nyomtatása
Lehetõvé teszi a számlálók megtekintését és kinyomtatását.

• Számláló megjelenítése/nyomtatása
Megjeleníti az egyes funkciókhoz tartozó számlálókat (Összes, Másoló, 
Fax és Nyomtató).

• Száml.lista nyomtatása
Kinyomtatja az összes funkció (Összesített, Másoló, Fax, Nyomtató, 
A3/DLT, Kétoldalas másolás és Tûzés) számlálóját.

A Ha ki szeretné nyomtatni a számlálók listáját, nyomja meg a [Száml.lista 
nyomtatása] gombot, majd nyomja meg a Start gombot.

Megjegyzés
❒ Ha nem akar nyomtatni, nyomja meg a [Mégsem] gombot.

B Nyomja meg a [Kilépés] gombot.
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❖❖❖❖ Számláló megjelenítése/nyomtatása Felhasználói kódonként
Lehetõvé teszi a felhasználói kódokkal elért számlálók megtekintését és 
kinyomtatását, valamint értékük 0-ra állítását.

Fontos
❒ Ha a felhasználói kódokhoz az “Összes törlése” parancsot használja, a 

felhasználói kódok nevei (Fax funkció), a számlálók értékei és a 
kommunikációs beállítások is törölve lesznek. Mindenképpen nyomtassa 
ki a beállítások listáját az “OK” gomb megnyomása elõtt.

Megjegyzés
❒ Használja a [UUUU ] és a [TTTT]  gombokat az összes számláló megtekintéséhez. 

• Számláló nyomtatása felhasználói kódonként
Kinyomtatja az egyes felhasználói kódokhoz tartozó számlálókat.

• Számláló törlése felhasználói kódonként.
Az egyes felhasználói kódokhoz tartozó számlálókat 0-ra állítja.

❖❖❖❖ Felhasználói nevek sorrendjének módosítása
Módosítja a regisztrált felhasználói kódok sorrendjét.

Megjegyzés
❒ Az elemek sorrendjét az oldalon belül átrendezheti, de az elemeket nem 

teheti át egy másik oldalra. Például nem tehet át egy elemet a 
“TERVEZÉS” részrõl a “NAPONTA” részre.

❒ Válassza ki az áthelyezni kívánt felhasználói kódot, majd használja a [←←←←], 
[↑↑↑↑], [↓↓↓↓], [→→→→] gombokat a pozíció módosításához. Ha a végére szeretné 
mozgatni, nyomja meg a “Végére” gombot.

Felhasználói kód

A felhasználói kódok regisztrálásával korlátozhatja a felhasználókat az egyes 
funkciók használatában, és ellenõrizheti az egyes funkciók használatának 
gyakoriságát. A kiegészítõ kártyás rendszert telepítve összegezheti és kezelheti 
a felhasználói adatokat, és még részletesebben szabályozhatja a felhasználók 
hozzáférését az egyes funkciókhoz. 

Az egyes funkcióknál az alábbi elemek ellenõrizhetõk és kezelhetõk:

❖❖❖❖ Másoló
Korlátozza, hogy mely felhasználók használhatják a Másolás funkciót, és 
kezeli az egyes felhasználói kódok használatát.

Megjegyzés
❒ "Be"-re van állítva a "Másoló" esetében, a Felhasználói kód kezelés 

beállításainál (⇒ 96. oldal).
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❖❖❖❖ Dokumentum szerver
Korlátozza, hogy mely felhasználók használhatják a Dokumentum szerver 
funkciót, és kezeli az egyes felhasználói kódok használatát.

Megjegyzés
❒ "Be"-re van állítva a "Dokumentum szerver" esetében, a Felhasználói kód 

kezelés beállításainál (⇒ 96. oldal).

❖❖❖❖ Fax
Korlátozza, hogy mely felhasználók használhatják a Fax funkciót, és kezeli az 
egyes felhasználói kódok használatát.

Megjegyzés
❒ "Be"-re van állítva a "Fax" esetében, a Felhasználói kód kezelés 

beállításainál (⇒ 96. oldal).

❖❖❖❖ Nyomtató
Korlátozza, hogy mely felhasználók használhatják a Nyomtató funkciót, és 
kezeli az egyes felhasználói kódok használatát.

Megjegyzés
❒ "Be"-re van állítva a "Nyomtató" esetében, a Felhasználói kód kezelés 

beállításainál (⇒ 96. oldal).

❖❖❖❖ Szkenner
Korlátozza, hogy mely felhasználók használhatják a Szkenner funkciót, és 
kezeli az egyes felhasználói kódok használatát.

Fontos
❒ Az egyes felhasználói kódokhoz rendelt funkciók megegyeznek. Ha 

módosít vagy töröl egy felhasználói kódot, a hozzárendelt kezelési adatok 
és korlátok érvénytelenné válnak.

Megjegyzés
❒ "Be"-re van állítva a "Szkenner" esetében, a Felhasználói kód kezelés 

beállításainál (⇒ 96. oldal).

Új felhasználói kód regisztrálása

AAAA Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök/Számláló/Lekérdezés}}}} gombot.

BBBB Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.

CCCC Nyomja meg a [Rendszergazda eszk.] gombot.
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DDDD Nyomja meg a [Felhasználói kód felvétele/módosítása/törlése] gombot.

EEEE Nyomja meg az [Új regisztrálás] gombot.

FFFF Nyomja meg a besoroláshoz használni kívánt gombot a “Cím kiválasztása” 
részen.

Megjegyzés
❒ A választható gombok a következõk.

• [Frekv.]… Hozzáadja az elõször megjelenõ oldalakhoz.

• [AB], [CD], [EF], [GH], [IJK], [LMN], [OPQ], [RST], [UVW], [XYZ],… 
Hozzáadja az elemek listájához a kiválasztott címben.

❒ A “Cím kiválasztása” csak egy oldalt választhat ki.

GGGG Írja be a felhasználói kódot (legfeljebb 8 számjegy), majd nyomja meg a [#] 
gombot.

Megjegyzés
❒ Ha eltéveszti, nyomja meg a [Mégsem] vagy a {{{{Törlés/Stop}}}} gombot, és írja 

be újra a kódot.
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HHHH Válassza ki a felhasználói kóddal használni kívánt funkciókat az “Elérhetõ 
funkciók” közül.

Megjegyzés
❒ A kiválasztható funkciók a következõk.

• [Másoló], [Fax küldés], [Nyomtató], [Dok. szerver], [Szkenner]
❒ A felhasználói kód minden funkciójához válassza az “Igen” beállítást. ⇒ 

96. oldal “Felhasználói kód kezelés”

IIII Nyomja meg a [Név megadása] gombot, és írja be a felhasználói kódhoz 
tartozó nevet.

Megjegyzés
❒ A név beírásával kapcsolatban lásd: 113. oldal “Szöveg beírása”.

❒ Ennek segítségével a dokumentum szerveren a dokumentumok 
összekapcsolhatók a felhasználói névvel. Ehhez nem kell beírni 
felhasználói kódot. → Funkciók és Dokumentum szerver a Másoló 
kézikönyvben.

JJJJ A felhasználói kódok regisztrálásának folytatásához nyomja meg a 
[Regisztrálás folytatása] gombot, és ismételje meg az eljárást a FFFF lépéstõl.

KKKK Nyomja meg a [OK] gombot.
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LLLL Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

Megjelenik a kezdeti beállítások képernyõ.

A felhasználói kód módosítása

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

BBBB Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.

CCCC Nyomja meg a [Rendszergazda eszk.] gombot.

DDDD Nyomja meg a [Felhasználói kód felvétele/módosítása/törlése] gombot.

EEEE Válassza ki a módosítani kívánt felhasználói kódot.

FFFF Írja be a módosítani kívánt elem új információit.
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Megjegyzés
❒ A felhasználói kód megváltoztatásához nyomja meg a [Törlés] gombot, 

adjon meg egy új felhasználói kódot a számbillentyûkkel, majd nyomja 
meg a [#] gombot.

❒ A "Rendelkezésre álló funkciók"-at a kiemelt nyomógombok mutatják. 
Egy rendelkezésre álló funkciót letiltani a megfelelõ nyomógomb 
kiválasztásával lehet. A letiltott funkciót szintén a megfelelõ gomb 
megnyomásával, és kiemeltté tételével állíthatjuk aktív állapotba.

❒ A felhasználói név megváltoztatásához válassza ki a [Név megadása] 
gombot, majd írja be az új felhasználói nevet a megjelenõ 
párbeszédablakba. A karakterek bevitelével kapcsolatban az alábbi helyen 
talál további információt: 113. oldal “Szöveg beírása”.

GGGG Nyomja meg a [OK] gombot.

HHHH Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

Megjelenik a kezdeti beállítások képernyõ.

A felhasználói kód törlése

Fontos
❒ Ez a mûvelet törli a különféle funkciókra vonatkozó felhasználói kódot. A 

törölt felhasználói kóddal a felhasználói tevékenységek letiltásra kerülnek.

Egy felhasználói kód törléséhez

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

BBBB Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.

CCCC Nyomja meg a [Rendszergazda eszk.] gombot.
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DDDD Nyomja meg a [Felhasználói kód felvétele/módosítása/törlése] gombot.

EEEE Nyomja meg a [Törlés] gombot.

FFFF Válassza ki a törölni kívánt felhasználói kódot.

Megjegyzés
❒ Nyomja meg az [Összes] gombot, ha az oldalon szereplõ összes 

felhasználói kódot ki szeretné választani.

GGGG Nyomja meg a [OK] gombot.

HHHH Nyomja meg az [Igen] gombot a jóváhagyó képernyõn.

Megjegyzés
❒ Ha mégsem akar törölni, nyomja meg a [Nem] gombot.
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IIII Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

Megjelenik a kezdeti beállítások képernyõ.

Az összes felhasználói kód törléséhez

A “Nyomtató számláló” segítségével ellenõrizheti az egyes felhasználói 
kódokhoz tartozó Másoló/Dokumentum szerver, Nyomtató és Fax funkciókat.

Fontos
❒ A [Nyomtató számláló] segítségével ellenõrizheti az egyes felhasználói 

kódokhoz tartozó Másoló/Dokumentum szerver, Nyomtató és Fax 
funkciókat.

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

BBBB Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.

CCCC Nyomja meg a [Rendszergazda eszk.] gombot.

DDDD Nyomja meg a [Felhasználói kód felvétele/módosítása/törlése] gombot.

EEEE Nyomja meg a [Törlés] gombot.

FFFF Nyomja meg a [Összes törlése] gombot.
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GGGG Nyomja meg az [Igen] gombot a jóváhagyó képernyõn.

Megjegyzés
❒ Ha mégsem akar törölni, nyomja meg a [Nem] gombot.

HHHH Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

Megjelenik a kezdeti beállítások képernyõ.

Az egyes felhasználói kódokhoz tartozó számlálók megjelenítése

A “Nyomtató számláló” segítségével ellenõrizheti az egyes felhasználói 
kódokhoz tartozó Másoló/Dokumentum szerver, Nyomtató és Fax funkciókat.

A “Küldési számláló” segítségével ellenõrizheti a faxon elküldött oldalak 
számát, és az egyes faxküldések díját.

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

BBBB Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.

CCCC Nyomja meg a [Rendszergazda eszk.] gombot.

DDDD Nyomja meg a [Számláló megjelenítése/nyomtatása Felhasználói kódonként] 
gombot.

EEEE Nyomja meg a [Nyomtató számláló] gombot vagy a [Küldési számláló] gombot.

Megjelennek az egyes felhasználói kódokhoz tartozó számlálók.
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A számláló kinyomtatása

A felhasználói kódhoz tartozó Nyomtatások száma (Számláló) kinyomtatása

Kinyomtathatja, hogy hány nyomatot készítettek az adott felhasználói kóddal a 
Másoló/Dokumentum szerver, a Nyomtató és a Fax funkciókkal.

AAAA Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök/Számláló/Lekérdezés}}}} gombot.

BBBB Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.

CCCC Nyomja meg a [Rendszergazda eszk.] gombot.

DDDD Nyomja meg a [Felhasználói kód felvétele/módosítása/törlése] gombot.

EEEE Válassza ki a felhasználói kódot a képernyõ bal oldalán.

Megjegyzés
❒ Nyomja meg az [Összes] gombot, ha az oldalon szereplõ összes 

felhasználói kódot ki szeretné választani.

FFFF Nyomja meg az [Összes kód nyomt.] gombot a Felhasználói kódonként alatt.
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Megjegyzés
❒ Ha a "Be" van megadva az adott funkcióhoz a Felhasználói kód kezelésnél 

(⇒ 96. oldal), akkor a felhasználói kódot bekérõ párbeszédablak fog 
megjelenni. Írja be a regisztrált felhasználói kódot, majd nyomja meg a [#] 
gombot.

GGGG Nyomja meg a [Nyomtató számláló] vagy a [Küldési számláló] gombot.

Megjegyzés
❒ A [Nyomtató számláló] és a [Küldési számláló] gombot egyszerre is 

kiválaszthatja.

HHHH Nyomja meg a [Nyomt.] gombot.

Az összes felhasználói kódhoz tartozó Nyomtatások száma (Számláló) 

kinyomtatása

AAAA Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök/Számláló/Lekérdezés}}}} gombot.

BBBB Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.

CCCC Nyomja meg a [Rendszergazda eszk.] gombot.

DDDD Nyomja meg a [Számláló megjelenítése/nyomtatása Felhasználói kódonként] 
gombot.
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EEEE Nyomja meg az [Összes kód nyomt.] gombot az összes felhasználói kód 
nyomtatásához.

Megjegyzés
❒ Ha a [Felhasználói kód kezelés] be van állítva [Be]-re,  írja be a kódot.

FFFF Nyomja meg a [Nyomtató számláló] vagy a [Küldési számláló] gombot.

Megjegyzés
❒ A [Nyomtató számláló] és a [Küldési számláló] gombot egyszerre is 

kiválaszthatja.

GGGG Nyomja meg a {{{{Nyomtatás}}}} gombot.

A számláló törlése

A felhasználói kódhoz tartozó Nyomtatások száma (Számláló) törlése

AAAA Nyomja meg a [Felhasználói beállítások/számláló] gombot.

BBBB Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.

CCCC Nyomja meg a [Rendszergazda eszk.] gombot.

DDDD Nyomja meg a [Számláló megjelenítése/nyomtatása Felhasználói kódonként] 
gombot.

www.drcopy.hu

Dr. COPY Irodatechnikai Bt. -  fénymásoló, nyomtató, fax, számítógép forgalmazás, javítás, bérbeadás. Festékpatron, toner forgalmazás.



Felhasználói eszközök (Rendszerbeállítások)

110

4

EEEE Válassza ki a felhasználói kódot a képernyõ bal oldalán.

Megjegyzés
❒ Nyomja meg az [Összes] gombot, ha az oldalon szereplõ összes 

felhasználói kódot ki szeretné választani.

FFFF Nyomja meg a [Törlés] gombot az Felhasználói kódonként alatt.

GGGG Nyomja meg a [Nyomtató számláló] vagy a [Küldési számláló] gombot.

Megjegyzés
❒ A [Nyomtató számláló] és a [Küldési számláló] gombot egyszerre is 

kiválaszthatja.

HHHH Nyomja meg a [OK] gombot.

A felhasználói kódhoz tartozó számláló törlésre kerül.

Megjegyzés
❒ Ha törölni szeretné a mûveletet, nyomja meg a [Mégsem] gombot.
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Az összes felhasználói kódhoz tartozó Nyomtatások száma (Számláló) 

törlése

AAAA Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök/Számláló/Lekérdezés}}}} gombot.

BBBB Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.

CCCC Nyomja meg a [Rendszergazda eszk.] gombot.

DDDD Nyomja meg a [Számláló megjelenítése/nyomtatása Felhasználói kódonként] gombot.

EEEE Nyomja meg a [Törlés] gombot az összes felhasználói kód törléséhez.

FFFF Nyomja meg a [Nyomtató számláló] vagy a [Küldési számláló] gombot.

Megjegyzés
❒ A [Nyomtató számláló] és a [Küldési számláló] gombot egyszerre is 

kiválaszthatja.

GGGG Nyomja meg a [OK] gombot.

Az összes felhasználói kódhoz tartozó számláló törlésre kerül.

Megjegyzés
❒ Ha törölni szeretné a mûveletet, nyomja meg a [Mégsem] gombot.
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Fõ operátori eszközök 2/2

❖❖❖❖ Fájl automatikus törlése
Megadhatja, hogy a dokumentum szerveren lévõ fájlok bizonyos idõ után 
törlõdjenek-e.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: Nem
❒ Ha az "Igen" kerül kiválasztásra az "Automatikus fájltörlés"-nél, az 

Automatikus fájltörlés funkció azokra a fájlokra vonatkozik, amelyek az 
"Igen" kiadása után keletkeznek.

❒ Az "Automatikus fájltörlés"-nél a "Nem" kiválasztása esetén a 
dokumentum szerveren tárolt fájlok nem törlõdnek.

❒ Ha az [Igen] beállítást választja, beállíthatja az idõt 1 és 180 nap között, egy 
napos lépésekben.

❒ A gyári alapbeállítás az intervallumra "1 nap". A gyári beállításokkal a 
dokumentum szerveren tárolt fájlok egy nap (azaz 24 óra) elteltével 
törlõdnek.

❖❖❖❖ Összes fájl törlése
Törölheti a dokumentum szerveren tárolt összes fájlt.

Megjegyzés
❒ Akkor is törölheti a tárolt fájlokat, ha azok jelszóval vannak védve.

❒ A nyugtázó párbeszédpanel jelenik meg. Az összes tárolt fájl törléséhez 
nyomja meg az [OK] gombot.

❖❖❖❖ Jelszó megjelenítése tárolt fájlnál
Kiválaszthatja, hogy a jelszóval védett dokumentumok átmenetileg 
megjelenjenek-e.

Megjegyzés
❒ Ha elfelejtette a jelszót, nyomja meg az [Igen] gombot. A jelszó ellenõrzése 

után nyomja meg a [Nem] gombot.

www.drcopy.hu

Dr. COPY Irodatechnikai Bt. -  fénymásoló, nyomtató, fax, számítógép forgalmazás, javítás, bérbeadás. Festékpatron, toner forgalmazás.



Szöveg beírása

113

4

Szöveg beírása

Ez a fejezet bemutatja, hogy hogyan kell karaktereket beírni. Amikor beír egy 
karaktert, az a kurzor helyén jelenik meg. Ha már van egy karakter a kurzor 
helyén, akkor a beírt karakter az elõtt jelenik meg.

Használható karakterek
• Betûk

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz

• Jelek

• Számok
012345689

Gombok

Megjegyzés
❒ Ha több nagybetût vagy kisbetût ír be egymás után, használja a [Caps Lock] 

gombot.

HU  ZFFH200E
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Szöveg beírása

Betûk beírása

AAAA Nyomja meg a [Shift] gombot a kis- és nagybetûk közötti váltáshoz.

BBBB Nyomja meg a beírni kívánt betût.

Karakterek törlése

AAAA A karakterek törléséhez nyomja meg a [Backspace] vagy az [Összes törlése] 
gombot.
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Egyéb funkciók

Lekérdezés
A lekérdezés funkció lehetõvé teszi azoknak a telefonszámoknak a lekérdezését, 
ahol fel lehet venni a kapcsolatot a szervizzel vagy festékkazettát lehet rendelni. 
Vegye fel a kapcsolatot a szervizmérnökével, mielõtt beírja a következõket:

❖❖❖❖ Fogyóeszközök
• Telefonszám a rendeléshez

• Festékkazetta

❖❖❖❖ Diagnosztika
• Telefonszám a rendeléshez

• A készülék száma

❖❖❖❖ Szerviz iroda
• Telefonszám

AAAA Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök/Számláló/Lekérdezés}}}} gombot.

Megjelenik a Felhasználói eszközök fõmenü.
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BBBB Nyomja meg a [Tudakozódás] gombot.

A lekérdezett információ megjelenik.

A lekérdezett információ nyomtatása

A Nyomja meg az [Tudakozódási lista nyomtatása] gombot.

A nyugtázó párbeszédpanel jelenik meg.

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

A lekérdezett információ nyomtatásra kerül.

Megjegyzés
❒ Nyomja meg az [Mégsem] gombot a nyomtatás visszavonásához és 

"Lekérdezés" kijelzéshez való visszatéréshez.

CCCC Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

Megjelenik a Felhasználói eszközök fõmenü.

DDDD Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

Megjegyzés
❒ A mûveletet a {{{{Felhasználói eszközök/Számláló/Lekérdezés}}}} gomb 

megnyomásával is befejezheti.
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A kijelzõ nyelvének a megváltoztatása
Megváltoztathatja a kijelzõ által használt nyelvet. Az alapértelmezett nyelv az 
angol (English).

AAAA Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök/Számláló/Lekérdezés}}}} gombot.

Megjelenik a Felhasználói eszközök fõmenü.

BBBB Nyomja meg a [Èeçtina] gombot.

A kijelzõ nyelve megváltozik franciára (és így tovább).

Az összesített számláló megjelenítése
Megjelenítheti a bármely funkció által, illetve külön csak a másolással 
keletkezett összes oldal számát.

AAAA Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök/Számláló/Lekérdezés}}}} gombot.

Megjelenik a Felhasználói eszközök fõmenü.
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BBBB Nyomja meg a [Számláló] gombot.

A kijelzõn az összértékek jelennek meg.

CCCC A számlálólista kinyomtatásához nyomja meg a [Száml.lista nyomtatása] 
gombot.

A nyugtázó párbeszédpanel jelenik meg.

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

A számláló lista kinyomtatásra kerül.
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