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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 szabványnak megfelelõen a készülék az alábbi szimbólumokat használja a hálózati 
fõkapcsolónál:

aaaa jelenti a tápfeszültség bekapcsolását.

bbbb jelenti a tápfeszültség kikapcsolását.

cccc jelenti a készenléti helyzetet.
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Bevezetés

A kézikönyv a gép részletes üzemeltetési és karbantartási utasításait tartalmazza. Ahhoz, hogy a 
lehetõ legjobban kihasználhassa a készülék funkcióit, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet. A 
kézikönyvet tartsa a készülék közelében, könnyen hozzáférhetõ helyen.

A készülék megfelelõ és biztonságos használatának érdekében elõbb olvassa el a biztonsági 
tudnivalókat.

Megjegyzések:

Egyes ábrák kissé eltérhetnek az Ön készülékétõl.

Bizonyos kiegészítõegységek nem minden országban kaphatók. Erre vonatkozóan a helyi 
márkaképviselet adhat bõvebb információt.

Lézerbiztonság:

Ez a készülék 1. biztonsági kategóriába tartozó (class 1) lézerberendezés, amely irodai alkalmazás 
mellett biztonságos. A készülékben két darab 7 milliwattos, 645-660 nanométer hullámhosszúságú 
AlGaInP lézerdióda található. A lézersugár közvetlenül (vagy nem közvetlenül, visszaverõdés útján) a 
szembe jutva komoly szemkárosodást okozhat. Biztonsági óvintézkedések és mechanikus 
zárrendszerek ügyelnek arra, hogy a lézersugár soha ne juthasson a felhasználó szemébe.

A készülék hátoldalán a következõ címke található.

Figyelmeztetés:

Az e kézikönyvben feltüntetettektõl eltérõ szabályozások, beállítások, vagy eljárások sugárveszélyt 
okozhatnak.

Megjegyzések:

A készülék típusneve nincs feltüntetve a következõ oldalakon. A kézikönyv elolvasása elõtt ellenõrizze 
saját készülékének típusát. (Részletes tudnivalók: 13. oldal “Készüléktípusok”.)

• 1. típus: DSc224

• 2. típus: DSc232

Néhány országban nem kapható minden típus. Erre vonatkozóan a helyi márkaképviselet adhat 
bõvebb információt.

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

A jó másolási minõség elérése érdekében a Rex-Rotary azt ajánlja, hogy eredeti Rex-Rotary festékport 
használjunk.

A Rex-Rotary nem vállal felelõsséget semmiféle károsodásért vagy kiadásért, amely abból fakadhat, 
hogy a felhasználó a Rex-Rotary irodai termékben nem eredeti Rex-Rotary, hanem egyéb 
alkatrészeket alkalmaz. 

Tápellátás

220 - 240 V, 50/60 Hz, 8 A (vagy több)

Gyõzõdjön meg arról, hogy a tápkábelt a fentieknek megfelelõ elektromos hálózathoz csatlakoztatta. 
A tápellátásról részletesebben lásd: 165. oldal “Táphálózati csatlakozás”.

A biztonság érdekében a készülék használata elõtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és tartsa 
könnyen hozzáférhetõ helyen.
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Bevezetés

A kézikönyv a gép részletes üzemeltetési és karbantartási utasításait tartalmazza. Ahhoz, hogy a 
lehetõ legjobban kihasználhassa a készülék funkcióit, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet. A 
kézikönyvet tartsa a készülék közelében, könnyen hozzáférhetõ helyen.

A készülék megfelelõ és biztonságos használatának érdekében elõbb olvassa el a biztonsági 
tudnivalókat.

Megjegyzések:

Egyes ábrák kissé eltérhetnek az Ön készülékétõl.

Bizonyos kiegészítõegységek nem minden országban kaphatók. Erre vonatkozóan a helyi 
márkaképviselet adhat bõvebb információt.

Lézerbiztonság:

Ez a készülék 1. biztonsági kategóriába tartozó (class 1) lézerberendezés, amely irodai alkalmazás 
mellett biztonságos. A készülékben két darab 7 milliwattos, 645-660 nanométer hullámhosszúságú 
AlGaInP lézerdióda található. A lézersugár közvetlenül (vagy nem közvetlenül, visszaverõdés útján) a 
szembe jutva komoly szemkárosodást okozhat. Biztonsági óvintézkedések és mechanikus 
zárrendszerek ügyelnek arra, hogy a lézersugár soha ne juthasson a felhasználó szemébe.

A készülék hátoldalán a következõ címke található.

Figyelmeztetés:

Az e kézikönyvben feltüntetettektõl eltérõ szabályozások, beállítások, vagy eljárások sugárveszélyt 
okozhatnak.

Megjegyzések:

A készülék típusneve nincs feltüntetve a következõ oldalakon. A kézikönyv elolvasása elõtt ellenõrizze 
saját készülékének típusát. (Részletes tudnivalók: 13. oldal “Készüléktípusok”.)

• 1. típus: DSc224

• 2. típus: DSc232

Néhány országban nem kapható minden típus. Erre vonatkozóan a helyi márkaképviselet adhat 
bõvebb információt.

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

A jó másolási minõség elérése érdekében a Gestetner azt ajánlja, hogy eredeti Gestetner festékport 
használjunk.

A Gestetner nem vállal felelõsséget semmiféle károsodásért vagy kiadásért, amely abból fakadhat, 
hogy a felhasználó a Gestetner irodai termékben nem eredeti Gestetner, hanem egyéb alkatrészeket 
alkalmaz. 

Tápellátás

220 - 240 V, 50/60 Hz, 8 A (vagy több)

Gyõzõdjön meg arról, hogy a tápkábelt a fentieknek megfelelõ elektromos hálózathoz csatlakoztatta. 
A tápellátásról részletesebben lásd: 165. oldal “Táphálózati csatlakozás”.

A biztonság érdekében a készülék használata elõtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és tartsa 
könnyen hozzáférhetõ helyen.
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Bevezetés

A kézikönyv a gép részletes üzemeltetési és karbantartási utasításait tartalmazza. Ahhoz, hogy a 
lehetõ legjobban kihasználhassa a készülék funkcióit, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet. A 
kézikönyvet tartsa a készülék közelében, könnyen hozzáférhetõ helyen.

A készülék megfelelõ és biztonságos használatának érdekében elõbb olvassa el a biztonsági 
tudnivalókat.

Megjegyzések:

Egyes ábrák kissé eltérhetnek az Ön készülékétõl.

Bizonyos kiegészítõegységek nem minden országban kaphatók. Erre vonatkozóan a helyi 
márkaképviselet adhat bõvebb információt.

Lézerbiztonság:

Ez a készülék 1. biztonsági kategóriába tartozó (class 1) lézerberendezés, amely irodai alkalmazás 
mellett biztonságos. A készülékben két darab 7 milliwattos, 645-660 nanométer hullámhosszúságú 
AlGaInP lézerdióda található. A lézersugár közvetlenül (vagy nem közvetlenül, visszaverõdés útján) a 
szembe jutva komoly szemkárosodást okozhat. Biztonsági óvintézkedések és mechanikus 
zárrendszerek ügyelnek arra, hogy a lézersugár soha ne juthasson a felhasználó szemébe.

A készülék hátoldalán a következõ címke található.

Figyelmeztetés:

Az e kézikönyvben feltüntetettektõl eltérõ szabályozások, beállítások, vagy eljárások sugárveszélyt 
okozhatnak.

Megjegyzések:

A készülék típusneve nincs feltüntetve a következõ oldalakon. A kézikönyv elolvasása elõtt ellenõrizze 
saját készülékének típusát. (Részletes tudnivalók: 13. oldal “Készüléktípusok”.)

• 1. típus: DSc224

• 2. típus: DSc232

Néhány országban nem kapható minden típus. Erre vonatkozóan a helyi márkaképviselet adhat 
bõvebb információt.

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

A jó másolási minõség elérése érdekében a Nashuatec azt ajánlja, hogy eredeti Nashuatec festékport 
használjunk.

A Nashuatec nem vállal felelõsséget semmiféle károsodásért vagy kiadásért, amely abból fakadhat, 
hogy a felhasználó a Nashuatec irodai termékben nem eredeti Nashuatec, hanem egyéb alkatrészeket 
alkalmaz. 

Tápellátás

220 - 240 V, 50/60 Hz, 8 A (vagy több)

Gyõzõdjön meg arról, hogy a tápkábelt a fentieknek megfelelõ elektromos hálózathoz csatlakoztatta. 
A tápellátásról részletesebben lásd: 165. oldal “Táphálózati csatlakozás”.

A biztonság érdekében a készülék használata elõtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és tartsa 
könnyen hozzáférhetõ helyen.
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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 szabványnak megfelelõen a készülék az alábbi szimbólumokat használja a hálózati 
fõkapcsolónál:

aaaa jelenti a tápfeszültség bekapcsolását.

bbbb jelenti a tápfeszültség kikapcsolását.

cccc jelenti a készenléti helyzetet.
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Bevezetés

A kézikönyv a gép részletes üzemeltetési és karbantartási utasításait tartalmazza. Ahhoz, hogy a 
lehetõ legjobban kihasználhassa a készülék funkcióit, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet. A 
kézikönyvet tartsa a készülék közelében, könnyen hozzáférhetõ helyen.

A készülék megfelelõ és biztonságos használatának érdekében elõbb olvassa el a biztonsági tudnivalókat.

Megjegyzések:

Egyes ábrák kissé eltérhetnek az Ön készülékétõl.

Bizonyos kiegészítõegységek nem minden országban kaphatók. Erre vonatkozóan a helyi 
márkaképviselet adhat bõvebb információt.

Lézerbiztonság:

Ez a készülék 1. biztonsági kategóriába tartozó (class 1) lézerberendezés, amely irodai alkalmazás 
mellett biztonságos. A készülékben két darab 7 milliwattos, 645-660 nanométer hullámhosszúságú 
AlGaInP lézerdióda található. A lézersugár közvetlenül (vagy nem közvetlenül, visszaverõdés útján) a 
szembe jutva komoly szemkárosodást okozhat. Biztonsági óvintézkedések és mechanikus 
zárrendszerek ügyelnek arra, hogy a lézersugár soha ne juthasson a felhasználó szemébe.

A készülék hátoldalán a következõ címke található.

Figyelmeztetés:

Az e kézikönyvben feltüntetettektõl eltérõ szabályozások, beállítások, vagy eljárások sugárveszélyt 
okozhatnak.

Megjegyzések:

A készülék típusneve nincs feltüntetve a következõ oldalakon. A kézikönyv elolvasása elõtt ellenõrizze 
saját készülékének típusát. (Részletes tudnivalók: 13. oldal “Készüléktípusok”.)

• 1. típus: ISC 824

• 2. típus: ISC 1032

Néhány országban nem kapható minden típus. Erre vonatkozóan a helyi márkaképviselet adhat 
bõvebb információt.

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

A jó másolási minõség elérése érdekében az Infotec azt ajánlja, hogy eredeti Infotec festékport 
használjunk.

Az Infotec nem vállal felelõsséget semmiféle károsodásért vagy kiadásért, amely abból fakadhat, hogy 
a felhasználó az Infotec irodai termékben nem eredeti Infotec, hanem egyéb alkatrészeket alkalmaz. 

Tápellátás

220 - 240 V, 50/60 Hz, 8 A (vagy több)

Gyõzõdjön meg arról, hogy a tápkábelt a fentieknek megfelelõ elektromos hálózathoz csatlakoztatta. 
A tápellátásról részletesebben lásd: 165. oldal “Táphálózati csatlakozás”.

Ez az információ jelenlegi ismereteinken alapul, és általános megjegyzésekkel szolgál termékeinkkel 
és azok használatával kapcsolatban.

Ezért nem értelmezhetõ úgy, hogy az garantálja a leírt termékek bizonyos tulajdonságait, vagy azok 
alkalmasságát konkrét felhasználás során.

Minden létezõ ipari tulajdonjogot figyelembe kell venni. Termékeink minõségét Általános Eladási 
Feltételeink garantálják.

A biztonság érdekében a készülék használata elõtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és tartsa 
könnyen hozzáférhetõ helyen.
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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 szabványnak megfelelõen a készülék az alábbi szimbólumokat használja a hálózati 
fõkapcsolónál:

aaaa jelenti a tápfeszültség bekapcsolását.

bbbb jelenti a tápfeszültség kikapcsolását.

cccc jelenti a készenléti helyzetet.
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Kiegészítõ tájékoztatás

Fontos!

Ne készítsen másolatot olyan dolgokról, amelyek másolása törvénybe ütközik.
A következõ dolgok másolását általában törvény tiltja:
bankjegy, adóbélyeg, kötvény, értékpapír, bankintézvény, csekk, útlevél, 
jogosítvány.
A könyvben szereplõ színes példamásolatok nyomdai okokból kissé 
különbözhetnek a valóságos másolatoktól.
A Szín gombok színe kissé különbözhet a másolat színétõl.
A készülék fel van szerelve egy olyan funkcióval, amely megakadályozza a 
hamis bankjegyek készítését. Emiatt a bankjegyekhez hasonló képek másolata 
esetleg nem megfelelõ.

Kiegészítõ megjegyzés a (választható) vezeték nélküli helyi hálózati interfész 
felhasználói számára

Kiegészítõ megjegyzés az Európai Környezetvédelmi Hivatal (EEA) ajánlásait 
figyelembe vevõ országok felhasználói számára
A készülék megfelel az Európai Parlament 1999/5/EC jelzésû irányelve, 
valamint az Európa Tanács 1999. március 9-én kelt, a rádióberendezések és 
távközlési végberendezések, valamint megfelelõségük kölcsönös elismerésérõl 
szóló ajánlása alapvetõ követelményeinek és elõírásainak.
Az Európai Közösség által elfogadott megfelelõségi nyilatkozat elolvasható a 
következõ weblapon:
http://www.ricoh.co.jp/fax/ce_doc/.
Ez a készülék csak az Európai Környezetvédelmi Hivatal elõírásait betartó 
országokban, vagy az annak ajánlásait figyelembe vevõ más országokban 
használható. Tilos a készülék kültéri használata a következõ országokban: 
Belgium, Franciaország, Németország, Olaszország és Hollandia.
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Szerzõi jogvédelem 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, a Macintosh az Apple Computer, Incorporated 
bejegyzett védjegyei.
A Novell és a NetWare a Novell, Inc bejegyzett védjegyei.
A Microsoft®, a Windows® és a Windows NT® a Microsoft Corporation 
bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Megjegyzés

� A Windows operációs rendszerek teljes elnevezései a következõk:
• Microsoft® Windows® 95 operációs rendszer
• Microsoft® Windows® 98 operációs rendszer
• Microsoft® Windows® Millennium Edition (Windows Me)
• Microsoft® Windows® 2000 Professional
• Microsoft® Windows® XP Professional
• Microsoft® Windows® XP Home Edition
• Microsoft® Windows® 2000 Server
• Microsoft® Windows NT® Server operációs rendszer, 4.0-s verzió
• Microsoft® Windows NT® Workstation operációs rendszer, 4.0-s verzió
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Információ a Telepített szoftverekrõl

expat

• A készülékre telepített szoftver a vezérlõkkel és egyebekkel együtt (a 
továbbiakban: "szoftver") az Expat 1.95.2-es verzióját (a továbbiakban: 
"expat") használja az alábbi feltételeknek megfelelõen.

• A termék gyártója garanciát és támogatást vállal a termék szoftverére, 
ideértve az expat programot is, és a gyártó mentesíti ezen felelõsségek alól az 
expat eredeti létrehozóját és jogtulajdonosát.

• Az expat programról a következõ webhelyen található további információ:
http://expat.sourceforge.net/

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Centre, Ltd. és Clark 
Cooper.
A szoftver egy példányát és a kapcsolódó dokumentációt (a "Szoftvert") 
beszerzõ bármely személy ingyenes jogot szerez a Szoftverrel való korlátozás 
nélküli kereskedelemre, ideértve korlátozás nélkül a jogot a Szoftver 
használatára, másolására, módosítására, egyesítésére, közzétételére, 
forgalmazására, allicencbe adására és/vagy példányainak értékesítésére, 
valamint ezen tevékenységek engedélyezésére azon személyek irányába, 
akiknek a Szoftvert továbbadták, mindezt az alábbi feltételek szerint:
A fenti szerzõi jogi megjegyzésnek és ennek az engedélynek együtt kell 
szerepelnie a Szoftver valamennyi példányával vagy lényeges alkotóelemével.
A SZOFTVER "ADOTT ÁLLAPOTBAN" KERÜL ÁTADÁSRA, BÁRMILYEN KIFEJEZETT 
VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL, IDEÉRTVE NEM KORLÁTOZÓ 
JELLEGGEL AZ ELADHATÓSÁGRA, ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELÕSÉGRE ÉS 
HIBÁTLANSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT IS. A SZERZÕK VAGY A SZERZÕI 
JOG BIRTOKOSAI SEMMI ESETBEN SEM VONHATÓK FELELÕSSÉGRE A SZOFTVER 
HASZNÁLATÁBÓL, ANNAK RÉVÉN VAGY AZZAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLÕ 
SEMMILYEN KÖVETELÉSÉRT, KÁRÉRT VAGY MÁS TÍPUSÚ FELELÕSSÉGÉRT, AKÁR 
SZERZÕDÉSEN, VÉTKESSÉGEN VAGY EGYÉBEN ALAPULJON IS EZ.

NetBSD

Szerzõi jogi megjegyzés a NetBSD programhoz
A termék valamennyi felhasználója számára:
A termék NetBSD operációs rendszert használ:
A NetBSD operációs rendszert alkotó szoftver legnagyobb része nem nyilvános, 
a szerzõk fenntartják a programrészekkel kapcsolatos szerzõi jogaikat.
A következõkben a NetBSD szoftver forráskódjának nagy részére érvényes 
szerzõi jogi megjegyzés látható. Az egyes fájlokra és bináris kódrészletekre 
vonatkozó pontos szerzõi jogi megjegyzések a forráskód fájában olvashatók el.
A teljes forráskód megtalálható a http://www.netbsd.org/ webhelyen.
Copyright © 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc.
Minden jog fenntartva.
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A forráskód és a bináris kód további terjesztése és használata, módosított vagy 
változatlan formában egyaránt csak az alábbi feltételekkel megengedett:
A A forráskód további terjesztésre szánt példányával szerepeltetni kell a fenti 

szerzõi jogokkal kapcsolatos megjegyzést, a terjesztési feltételek listáját, 
valamint a jogi felelõsség kizárásáról szóló alábbi nyilatkozatot.

B A bináris kód további terjesztésre szánt példányával együtt szerepeltetni kell 
a dokumentációban és/vagy a szoftverrel együtt terjesztett anyagokban a 
fenti szerzõi jogokkal kapcsolatos megjegyzést, a terjesztési feltételek listáját, 
valamint a jogi felelõsség kizárásáról szóló alábbi nyilatkozatot.

C A szoftver használatát vagy annak szolgáltatásait említõ minden hirdetésben 
és promóciós anyagban szerepelnie kell a következõ utalásnak:
A termék a The NetBSD Foundation, Inc. és közremûködõi által fejlesztett 
szoftvert is tartalmaz.

D A The NetBSD Foundation vagy közremûködõi neve nem használható a 
szoftverbõl származtatott semmilyen termék reklámozására vagy hirdetésére 
az érintettek elõzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

A SZOFTVERT A THE NETBSD FOUNDATION, INC. ÉS KÖZREMÛKÖDÕI 
''ADOTT ÁLLAPOTBAN'' BOCSÁTJÁK RENDELKEZÉSRE, ÉS KIZÁRNAK 
BÁRMIFÉLE KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT GARANCIÁT, IDEÉRTVE, 
NEM KORLÁTOZÓ JELLEGGEL, A VÉLELMEZETT FELELÕSSÉGET A 
SZOFTVER ELADHATÓSÁGÁRA VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ 
MEGFELELÉSÉRE VONATKOZÓAN. A THE NETBSD FOUNDATION VAGY 
KÖZREMÛKÖDÕI SEMMILYEN ESETBEN NEM VONHATÓK 
FELELÕSSÉGRE OLYAN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLENSZERÛ, 
SPECIÁLIS, PRECEDENS JELLEGÛ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT 
(IDEÉRTVE, NEM KORLÁTOZÓ JELLEGGEL, HELYETTESÍTÕ TERMÉKEK 
VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT, HASZNÁLATI ÉRTÉK, 
ADATOK VAGY PROFIT ELVESZTÉSÉT, ILLETVE AZ ÜZLETVITEL 
LEÁLLÁSÁT), BÁRMILYEN OKBÓL ÉS BÁRMILYEN FELELÕSSÉGRE 
VONÁSI ELV ALAPJÁN TÖRTÉNJENEK IS EZEK, IDEÉRTVE A SZERZÕDÉS, 
SZIGORÚ FELELÕSSÉG VAGY VÉTKESSÉG (MULASZTÁSOS VAGY MÁS 
FORMÁJÚ) ESETÉT IS, AMELY KÁROK BÁRMILYEN FORMÁBAN A 
SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL EREDNEK, MÉG AKKOR SEM, HA A KÁR 
LEHETÕSÉGÉRE A VÁLLALATOT ELÕZÕLEG FIGYELMEZTETTÉK.

A közremûködõ szerzõk listája

Minden egyes itt szereplõ terméknév az adott termék tulajdonosának védjegye.
A következõ megjegyzések megjelenítése szükséges a dokumentumban említett 
szoftver licencfeltételeinek való megfeleléshez:
• A termék a University of California, Berkeley és közremûködõi által 

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

szoftvert is tartalmaz.
• A termék a The NetBSD Foundation, Inc. és közremûködõi által fejlesztett 

szoftvert is tartalmaz.
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• A termék Manuel Bouyer által fejlesztett szoftvert tartalmaz.
• A termék Charles Hannum által fejlesztett szoftvert tartalmaz.
• A termék Charles M. Hannum által fejlesztett szoftvert tartalmaz.
• A termék Christopher G. Demetriou által fejlesztett szoftvert tartalmaz.
• A termék a TooLs GmbH által fejlesztett szoftvert tartalmaz.
• A termék Terrence R. Lambert által fejlesztett szoftvert tartalmaz.
• A termék Adam Glass és Charles Hannum által fejlesztett szoftvert tartalmaz.
• A termék Theo de Raadt által fejlesztett szoftvert tartalmaz.
• A termék Jonathan Stone és Jason R. Thorpe által a NetBSD Project számára 

fejlesztett szoftvert is tartalmaz.
• A termék a University of California Lawrence Berkeley laboratóriuma és 

közremûködõi által fejlesztett szoftvert is tartalmaz.
• A termék Christos Zoulas által fejlesztett szoftvert tartalmaz.
• A termék Christopher G. Demetriou által a NetBSD Project számára fejlesztett 

szoftvert is tartalmaz.
• A termék Paul Kranenburg által fejlesztett szoftvert tartalmaz.
• A termék Adam Glass által fejlesztett szoftvert tartalmaz.
• A termék Jonathan Stone által fejlesztett szoftvert tartalmaz.
• A termék Jonathan Stone által a NetBSD Project számára fejlesztett szoftvert 

is tartalmaz.
• A termék a Winning Strategies, Inc által fejlesztett szoftvert tartalmaz.
• A termék Frank van der Linden által a NetBSD Project számára fejlesztett 

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

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

is tartalmaz.
• A szoftver a University of California, Berkeley fejlesztése.
• A termék Chris Provenzano, a University of California, Berkeley és 

közremûködõi által fejlesztett szoftvert is tartalmaz.

JPEG KÖNYVTÁR

• A jelen terméken telepített szoftver részben az Independent JPEG Group 
munkáján alapul.
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A kézikönyv használatáról

Szimbólumok

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 a Biztonsági tudnivalók címû 
részben található összes utasítást.

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 a Biztonsági tudnivalók címû részben található összes utasítást.
* A fenti figyelmeztetések az Ön biztonságát szolgálják.

Fontos

Ha nem követi az így jelölt utasítást, elakadhat a papír, megsérülhet az eredeti 
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.

Kiegészítõ tájékoztatás

• A kézikönyvben a B4 JISKL, a B5 JISKL és a B6 JISL jelölésére a B4KL, 
B5KL, illetve B6L típus használatos.
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Biztonsági tudnivalók

A gép használata során az alábbi biztonsági intézkedéseket mindig ajánlott 
betartani:

Biztonság mûködés közben

Ebben a kézikönyvben az alábbi fontos szimbólumok kerülnek használatra: 

R FIGYELMEZTETÉS:

 

R FIGYELMEZTETÉS:
Potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely az utasítások be Potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely az utasítások be Potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely az utasítások be Potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely az utasítások be 
nem tartása esetén halálhoz ill. súlyos sérülésekhez vezethet.nem tartása esetén halálhoz ill. súlyos sérülésekhez vezethet.nem tartása esetén halálhoz ill. súlyos sérülésekhez vezethet.nem tartása esetén halálhoz ill. súlyos sérülésekhez vezethet.

R FIGYELEM:
Potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely az utasítások be nem 
tartása esetén kisebb, kevésbé súlyos sérülésekhez vezethet vagy az 
eszköz megsérülhet.

• A hálózati kábelt közvetlenül a fali aljzatba csatlakoztassa, ne A hálózati kábelt közvetlenül a fali aljzatba csatlakoztassa, ne A hálózati kábelt közvetlenül a fali aljzatba csatlakoztassa, ne A hálózati kábelt közvetlenül a fali aljzatba csatlakoztassa, ne 
használjon hosszabbítót.használjon hosszabbítót.használjon hosszabbítót.használjon hosszabbítót.

• Húzza ki a villásdugót (a dugót húzza, ne a kábelt), ha a hálózati kábel Húzza ki a villásdugót (a dugót húzza, ne a kábelt), ha a hálózati kábel Húzza ki a villásdugót (a dugót húzza, ne a kábelt), ha a hálózati kábel Húzza ki a villásdugót (a dugót húzza, ne a kábelt), ha a hálózati kábel 
vagy a villásdugó elkopott, vagy más módon megsérült.vagy a villásdugó elkopott, vagy más módon megsérült.vagy a villásdugó elkopott, vagy más módon megsérült.vagy a villásdugó elkopott, vagy más módon megsérült.

• Áramütés elkerülése érdekében, illetve hogy ne érhesse veszélyes Áramütés elkerülése érdekében, illetve hogy ne érhesse veszélyes Áramütés elkerülése érdekében, illetve hogy ne érhesse veszélyes Áramütés elkerülése érdekében, illetve hogy ne érhesse veszélyes 
lézersugárzás, ne távolítson el a kézikönyvben leírtakon kívül lézersugárzás, ne távolítson el a kézikönyvben leírtakon kívül lézersugárzás, ne távolítson el a kézikönyvben leírtakon kívül lézersugárzás, ne távolítson el a kézikönyvben leírtakon kívül 
semmilyen fedõlemezt, vagy csavart.semmilyen fedõlemezt, vagy csavart.semmilyen fedõlemezt, vagy csavart.semmilyen fedõlemezt, vagy csavart.

• Kapcsolja ki a gépet és húzza ki a villásdugót a fali aljzatból (a dugót Kapcsolja ki a gépet és húzza ki a villásdugót a fali aljzatból (a dugót Kapcsolja ki a gépet és húzza ki a villásdugót a fali aljzatból (a dugót Kapcsolja ki a gépet és húzza ki a villásdugót a fali aljzatból (a dugót 
fogva, nem a kábelt), ha az alábbiak bármelyike elõfordul:fogva, nem a kábelt), ha az alábbiak bármelyike elõfordul:fogva, nem a kábelt), ha az alábbiak bármelyike elõfordul:fogva, nem a kábelt), ha az alábbiak bármelyike elõfordul:

• Beleönt valamit a gépbe.Beleönt valamit a gépbe.Beleönt valamit a gépbe.Beleönt valamit a gépbe.

• Arra gyanakszik, hogy a gépe javításra szorul.Arra gyanakszik, hogy a gépe javításra szorul.Arra gyanakszik, hogy a gépe javításra szorul.Arra gyanakszik, hogy a gépe javításra szorul.

• Készülékének külsõ burkolata megsérült.Készülékének külsõ burkolata megsérült.Készülékének külsõ burkolata megsérült.Készülékének külsõ burkolata megsérült.

• Ne égesse el a kiömlött vagy használt festéket. A festékpor nyílt Ne égesse el a kiömlött vagy használt festéket. A festékpor nyílt Ne égesse el a kiömlött vagy használt festéket. A festékpor nyílt Ne égesse el a kiömlött vagy használt festéket. A festékpor nyílt 
lángnak kitéve belobbanhat.lángnak kitéve belobbanhat.lángnak kitéve belobbanhat.lángnak kitéve belobbanhat.

• Adja le a hivatalos márkakereskedõnknél.Adja le a hivatalos márkakereskedõnknél.Adja le a hivatalos márkakereskedõnknél.Adja le a hivatalos márkakereskedõnknél.

• A használt festékkazetta kidobásakor vegye figyelembe a helyi A használt festékkazetta kidobásakor vegye figyelembe a helyi A használt festékkazetta kidobásakor vegye figyelembe a helyi A használt festékkazetta kidobásakor vegye figyelembe a helyi 
szabályokat.szabályokat.szabályokat.szabályokat.
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R FIGYELEM:

 
• Ne használja a készüléket nyirkos helyen, és ne tegye ki az idõjárás 
ártalmainak sem (pl. esõ, hó).

• Húzza ki a hálózati kábelt a fali aljzatból, mielõtt áthelyezné a készüléket. A 
készülék mozgatása közben ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne 
sérüljön meg a készülék alatt.

• Amikor kihúzza a hálózati kábelt a fali aljzatból, mindig a villásdugót húzza 
(ne a kábelt).

• Ne hagyja, hogy gemkapcsok, iratkapcsok, vagy más kisméretû fémtárgyak 
essenek a készülék belsejébe.

• Az (új és használt) festéket és a festéktartályt tartsa gyermekek elõl elzárva.

• Környezetvédelmi okokból a készüléket vagy az elhasznált kiegészítõ 
anyagokat ne a háztartási szeméttel együtt dobja ki. A kiürült 
festékkazettákat a helyi márkaképviseletünknél lehet leadni.

• A készülék belseje nagyon forró lehet. Ne érintse meg azokat a részeket, 
amelyeken “hot surface” (forró felület) feliratú címke látható. Ellenkezõ 
esetben személyi sérülés történhet.
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A RRRRFIGYELEM és RRRRVIGYÁZAT matricák és 
címkék elhelyezkedése

A készülék RFIGYELMEZTETÉS és RFIGYELEM! címkékkel van ellátva, az 
alább jelölt pozíciókban. A biztonság érdekében kövesse az utasításokat és a 
jelzett módon használja a berendezést.

ZGJS836E
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ENERGY STAR Program

 Az Irányelveknek megfelelõ készülék a 2. típus.

• Alacsony energiafelhasználású üzemmód
A készülék energiafelhasználása automatikusan csökken 15 perccel az utolsó 
másolás vagy nyomtatás után. Nyomtatni alacsony energiafelhasználású 
módban is lehet, de ha másolni szeretne, elõbb nyomja meg az 
{{{{Energiatakarékos mód}}}} gombot.

Referencia

Az üzemmódváltás alapértelmezett idõtartamának módosításáról lásd: ⇒ 
88. oldal “Energiatakarékos mód idõzítõ”.

• Kikapcsolt üzemmód (Csak másoló)
Az energiatakarékosság jegyében a készülék automatikusan kikapcsol 60 
perccel az utolsó nyomtatás vagy másolás után. Ennek a funkciónak 
“Automatikus kikapcsolás” a neve. A nyomtatás ebben az üzemmódban is 
elérhetõ, de ha a másolót szeretné használni, nyomja meg a mûködtetõ 
kapcsolót.

Referencia

Az üzemmódváltás alapértelmezett idõtartamának módosításáról lásd: ⇒ 
87. oldal “Automatikus kikapcsolás idõzítõ”.

• Kétoldalas prioritás
Az ENERGY STAR Program a kétoldalas nyomtatási funkció használatát 
ajánlja. A csökkentett papírfelhasználás hozzájárul környezetünk 
védelméhez. Az erre alkalmas készülékeknél a kétoldalas funkció 
(egyoldalas eredeti → kétoldalas másolatok) kiválasztható a mûködtetõ 
kapcsoló vagy a fõ tápellátás gomb bekapcsolt állapota mellett, az 
{{{{Energiatakarékos mód}}}} gomb megnyomásakor vagy a készülék automatikus 
újraindulásakor.

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 kérdésekben, mint például a globális felmelegedés problémájának kezelése.

Ha egy termék megfelel az ENERGY STAR útmutató energiahatékonysági követelményeinek, 
a partner feltüntetheti az ENERGY STAR emblémát az adott géptípuson.

E terméket úgy tervezték, hogy csökkentse az irodaberendezésekre jellemzõ környezetkárosító 
hatást, olyan energiatakarékossági jellemzõk segítségével, mint például a takarékos üzemmód.
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Referencia

A Kétoldalas prioritás üzemmód beállításainak módosításáról a 
Fénymásoló kézikönyv “Kétoldalas mód prioritás” címû szakaszában 
olvashat.

Specifikáció

���� Újrafelhasznált papír
Az ENERGY STAR Program ajánlásainak megfelelõen javasoljuk a 
környezetet kímélõ újrafelhasznált papír használatát. Forduljon a 
márkaképviselethez vagy az üzletkötõhöz az ajánlott papírokkal kapcsolatos 
kérdéseivel.

Csak másoló

Alacsony 
energiafelhasználású 
üzemmód

Energiafogyasztás 128,2 W vagy kevesebb

Alapértelmezett idõköz 15 perc

Visszaállási idõ 30 másodperc vagy kevesebb

Kikapcsolt üzemmód Energiafogyasztás 15 W vagy kevesebb

Alapértelmezett idõköz 60 perc

Kétoldalas prioritás 1 oldalas → 1 oldalas

Dr. COPY Irodatechnikai Bt. www.drcopy.hu

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



12

A készülékhez tartozó kézikönyvek

Ez a többfunkciós készülék alkalmas fénymásolásra, faxolásra, nyomtatásra és 
lapolvasásra. A kézikönyv ezen szolgáltatások használatát mutatja be. Az egyes 
funkciókat bemutató szakaszokból megismerheti az adott funkció mûködését és 
mûködtetését. Tekintse át a kézikönyv megfelelõ szakaszait.

���� Általános beállítási útmutató (ez a kézikönyv)
A készülék mûködésének áttekintésére szolgál. Bemutatja a készülék 
funkcióit és ezek felhasználási lehetõségeit. Megismerheti a különféle 
kiegészítõegységek kínálta lehetõségeket, valamint a használatot 
megkönnyítõ felhasználói rendszereszközök használatát is.

���� Amikor másolóként használja

• Másoló kézikönyv
Ismerteti a különféle másolási funkciókat az alapszintû másolástól az 
összetettebb funkciókig, mint például a kicsinyített/nagyított másolatok 
vagy több eredeti dokumentum összevonása egyetlen lapra.

���� Amikor faxkészülékként használja

• Fax kézikönyv (kiegészítõ)
A készülék faxkészülékként való használatát ismerteti.

���� Amikor nyomtatóként használja

• Nyomtató kézikönyv (kiegészítõ)
A készülék nyomtatóként való használatát, valamint a szükséges 
rendszerbeállításokat ismerteti.

���� Amikor szkennerként használja

• Szkenner kézikönyv (kiegészítõ)
A készülék szkennerként való használatát, valamint a szükséges 
rendszerbeállításokat ismerteti.
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Készüléktípusok

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

1. típus 2. típus

Másolási sebesség/Egyszínû 24 másolat/perc

(A4K, 81/2" × 11"K)

32 másolat/perc

(A4K, 81/2" × 11"K)

Másolási sebesség/Színes 8 másolat/perc

(A4K, 81/2" × 11"K)

10 másolat/perc

(A4K, 81/2" × 11"K)
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1. Mi mindenre alkalmas ez a
készülék?

A belsõ kiegészítõk által nyújtott további funkciók

Kibõvítheti a készülék képességeit a faxolási funkciókkal. Amikor a készüléket 
valamilyen funkcióval kívánja kiegészíteni, vegye fel a kapcsolatot az 
értékesítési vagy a szervizképviselettel.

Fénymásoló üzemmód

Fénymásoló üzemmódban az egyszerû másolatok mellett elvégezhetõk 
összetettebb feladatok is, például méretarányos kicsinyítés vagy nagyítás, vagy 
több különbözõ eredeti dokumentum összevonása egyetlen másolatba. 
Telepíthet opcionális memóriabõvítést a dokumentumképek tárolásához, a 
legjobban kihasználva így a memóriát a különféle másolási funkcióknál.

Fax üzemmód (kiegészítõ)

Fax üzemmódban faxüzeneteket küldhet és fogadhat. Opcionális 
memóriabõvítés telepítése még több funkció használatát és még több adat 
tárolását teszi lehetõvé.

Nyomtató üzemmód (kiegészítõ)

Dokumentumok színes nyomtatására számos különbözõ környezetben is 
lehetõség van. Opcionális memóriabõvítés telepítése még több adat tárolását 
teszi lehetõvé, biztosítva a másolat automatikus bélyegzését.

ZGJS837E
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1

Szkenner üzemmód (kiegészítõ)

A készülék lapolvasóként is használható.
A beolvasott kép elektronikus levél mellékleteként is továbbküldhetõ a helyi 
hálózaton vagy az interneten keresztül.
E-mailt is küldhet a ScanRouter V2 Lite/Professional programnak.

Dokumentumkiszolgáló üzemmód

A másolási funkciókból, a faxforgalmazásból, a nyomtatóról vagy a szkennerrõl 
a dokumentumok a merevlemezre menthetõk. A dokumentumok késõbb 
kinyomtathatók *1 , késõbb elküldhetõk *2 , vagy a dokumentumok adatai 
átvihetõk egy PC-re *3 . A készülék PC-rõl vezérelhetõ.
*1 Nem lehet kinyomtatni a szkennerrel elmentett adatokat.
*2 Csak a fax üzemmódban tárolt dokumentumok küldhetõk el faxként.
*3 Ahhoz, hogy dokumentumok küldhessen a PC-re, telepítenie kell a DeskTopBinder 

V2 Professional/Lite programot. ⇒ 17. oldal “Mûködtetés a számítógéprõl”

ZGJS830E
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1

Megjegyzés

� A következõ adatok mentése lehetséges:
• A dokumentumadagoló használatával beolvasott dokumentumok adatai.
• Az expozíciós üveglapról beolvasott dokumentumok adatai.
• A számítógéprõl küldött adatok

Fontos

� Ne kapcsolja ki a fõkapcsolót, miközben a mûködtetõ kapcsoló be van 
kapcsolva, vagy a mûködést jelzõ lámpa világít vagy villog. Ha egy 
folyamatban lévõ mûvelet alatt kapcsolja ki a készüléket, károsodhat a 
memória vagy a merevlemez.

� Óvja a készüléket mindenféle erõs ütõdéstõl. Az ütõdéstõl sérülhet a 
merevlemezes meghajtó, és tárolt fájlok veszhetnek el. Elõvigyázatossági 
okokból a fájlokat másolja át másik helyi számítógépre is.

� A Dokumentumkiszolgálót jogosulatlan felhasználók is elérhetik esetleg, ha 
a hálózat az internethez is kapcsolódik. A tárolt bizalmas dokumentumok 
védelme érdekében állítson be egy tûzfalat a helyi hálózat és az internet közé.

���� Igény szerinti nyomtatás
Ha menti a dokumentumot a dokumentumkiszolgálóra, bármikor kinyomtathatja a kívánt 
nyomtatási beállításokkal, például kétoldalasan és összetûzve.

���� Fájlegyesítõ nyomtatás
Olyan dokumentumokat is egyesíthet, amelyek különbözõ alkalmazásokkal 
lettek létrehozva, vagy különbözõ számítógépeken jöttek létre.
Számítógéprõl küldött dokumentumokat egyesíthet papírról beolvasott 
eredeti dokumentumokkal.

���� Fax újraküldése
A memóriában tárolt adatokat szükség esetén bármikor elküldheti. A korábbi 
faxokból tárolt adatokat egyesítheti további beolvasott eredeti 
dokumentumokkal, és elküldheti ezeket.

Referencia

További részleteket olvashat a “Fénymásoló kézikönyvben”.

���� Mûködtetés a számítógéprõl
Ha számítógépére telepíti a DeskTopBinder V2 Professional vagy a 
DeskTopBinder V2 Lite programot, ellenõrizheti a tárolt dokumentumok 
tartalmát, ellenõrzõ példányokat nyomtathat és más mûveleteket is végrehajthat. 
A Dokumentumkiszolgálón tárolt adatokon mûveleteket is végezhet anélkül, 
hogy a készülék közelébe kellene mennie. Ezek a funkciók akkor érhetõk el, 
ha telepítette a nyomtató vagy a szkenner funkciót.

Referencia

További tudnivalókat a DeskTopBinder V2 Professional/Lite program 
kézikönyveiben olvashat.

Dr. COPY Irodatechnikai Bt. www.drcopy.hu

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



Mi mindenre alkalmas ez a készülék?

18

1

Felhasználókezelés

Korlátozásokat vezethet be a készülék felhasználói számára, és 
felhasználókódok segítségével szabályozhatja bizonyos funkciók elérhetõségét.

Felhasználókódok használata

A készülék mûködtetéséhez a felhasználónak meg kell adnia korábban 
regisztrált felhasználókódját. Így nyomon követheti a készülék használatát 
felhasználók szerinti bontásban is.

���� Funkciókezelés

• Minden egyes felhasználó esetében beállíthatja a számára engedélyezett 
funkciókat, amint ez az alábbiakban látható.

• A készülékhasználat mennyiségét és idejét mutató, felhasználónkénti 
bontású táblázat is kinyomtatható ellenõrzés céljából.

A következõ funkciók elérésének szabályozására van lehetõség:

*1 A számláló a példányok számát mutatja, amikor egy dokumentumkiszolgálón tárolt 
dokumentumot nyomtat ki átvitelre.

*2 Ha a {{{{Dokumentum szerver}}}} gomb megnyomásával nyomtatja ki a dokumentumot, a 
példányszámláló a másoló módban tárolt dokumentumoknál, valamint a fax 
üzemmódban vagy nyomtató üzemmódban tárolt dokumentumoknál a példányok 
számát mutatja.

Referencia

⇒ 97. oldal “Felhasználói kód kezelés”⇒ 104. oldal “Felhasználói kód”

Funkció Üzemmód A használati határértékek 
beállítására rendelkezésre 
álló funkciók

Funkciók, amelyekkel a 
használati mennyiségek 
kezelhetõk

Másolat Fekete-fehér � �

Egyszínû � �

Kétszínû � �

Színes � �

Fax Faxátvitel � �

Nyomtatás (amikor a 
dokumentumkiszolgál
ó használatban van) *2 

-- � *1 

Nyomtató Fekete-fehér � �

Színes � �

Szkenner Szkenner üzemmód � �

Dokumen
tum 
szerver

Dokumentumkiszolgá
ló üzemmód

� (a dokumentum tárolási 
módjától függõen) *2 
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2. Alapvetõ tudnivalók

A készülék részei

1. Expozíciós üveglap fedele 
(kiegészítõ) vagy a 
dokumentumadagoló (ADF) 
(kiegészítõ)
Engedje le az expozíciós üveglap fedelét 
az expozíciós üveglapra helyezett eredeti 
dokumentumokra a másoláshoz. Ha 
rendelkezik dokumentumadagolóval, 
helyezze ide az eredeti példányok 
kötegét. A készülék ezeket majd 
automatikusan, egyesével adagolja.
(Az ábrán a dokumentumadagoló 
látható.)

2. Expozíciós üveglap
Ide helyezze az eredetiket a másolandó 
oldallal lefelé. 

3. Belsõ adagoló
Ide gyûjti a készülék a másolt, 
kinyomtatott lapokat vagy a 
faxüzeneteket.

4. Fõkapcsoló
Amennyiben a készülék nem mûködik a 
mûködtetõkapcsoló bekapcsolását 
követõen, ellenõrizze, hogy a fõkapcsoló 
be van-e kapcsolva. ⇒ 30. oldal “A 
készülék bekapcsolása”

5. Mûködtetõkapcsoló
Nyomja meg ezt a kapcsolót a készülék 
áram alá helyezéséhez (a Be lámpa 
felgyullad). Kikapcsoláshoz újra nyomja 
meg ezt a gombot (a Be lámpa kialszik). 
⇒ 30. oldal “A készülék bekapcsolása”

6. Kezelõpanel
⇒ 22. oldal “Kezelõpanel”

ZGJS100E
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7. Papír eltávolítása jelzõfény
A jelzõfény világít, amikor a papír a 2. 
belsõ adagolóba (1. tálca) kerül kiadásra. 
Ha nincs telepítve 2. belsõ adagoló, a 
jelzõfény nem világít.

8. 2. belsõ adagoló (1. tálca) 
(kiegészítõ)

9. Kétoldalas egység (kétoldalas 
másolatok készítésére szolgáló 
egység) (kiegészítõ)

10. Elülsõ borítás
Akkor nyissa ki, ha hozzá szeretne férni a 
készülék belsejéhez.

11. Papíradagoló (felsõ: 1. tálca, 
alsó: 2. tálca)
Ide töltse be a papírt.

12. Papíradagoló egység (kiegészítõ 
<felsõ: 3. tálca, alsó: 4. tálca>)
Ide töltse be a papírt.

1. Szellõzõnyílások
A túlmelegedés megelõzésére 
szolgálnak. Ne takarja el a 
szellõzõnyílásokat, és ne támasszon 
nekik semmilyen tárgyat. A készülék 
túlmelegedése meghibásodáshoz 
vezethet.

2. Hálózati csatlakozó 
⇒ 25. oldal “A készülék hálózatba 
kapcsolása (hálózati kapcsolatok)”

3. Papíradagoló fedele
Nyissa ki ezt a fedelet az elakadt papír 
eltávolításához.

4. Kézi adagoló (kiegészítõ)
Olyankor használja, amikor írásvetítõ 
fóliára, címkére (öntapadó matricára), 
átlátszó papírra, képeslapra, borítékra 
vagy nem szabványos méretû papírlapra 
kíván másolatot készíteni.
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Külsõ kiegészítések

1. 500-lapos finiser
Szortírozza, kötegeli és összetûzi a 
másolatokat.

2. Híd egység
Továbbítja a másolatokat a finiserbe.

3. Expozíciós üveglap fedele
A másoláshoz engedje le az eredeti 
dokumentumokra.

4. Dokumentumadagoló (ADF)
Helyezze ide az eredeti példányok 
kötegét. A készülék ezeket majd 
automatikusan adagolja.

5. 2. belsõ adagoló (1. tálca)
Ha ezt választja ki kimeneti tálcaként, a 
másolt papírt ide adja ki a készülék a 
másolt oldalukkal lefelé.

6. 1000-lapos finiser
Szortírozza, kötegeli és összetûzi a 
másolatokat.
*1 : Finiser próbanyomat tálca
*2 : Finiser mozgó tálcája

Megjegyzés

� Amikor használja az 1000-lapos 
finisert, szükség van a beállítási 
táblázatra.

7. Mozgó rendezõtálca
Szortírozza és kötegeli a másolatokat.

8. Papíradagoló egység
Két papírtálcát tartalmaz.

9. Nagykapacitású adagoló (LCT)
2000 papírlap tárolására alkalmas.

10. Kézi adagoló
Olyankor használja, amikor írásvetítõ 
fóliára, címkére (öntapadó matricára), 
átlátszó papírra, borítékra vagy nem 
szabványos méretû papírlapra kíván 
másolatot készíteni.

11. Kétoldalas egység
Kétoldalas másolatok és nyomatok 
készítésére szolgál.

12. Kapcsoló egység
Akkor szükséges, ha 2. belsõ adagolót (1. 
tálca) és kétoldalas egységet telepít.

ZGJS000E
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Kezelõpanel

Megjegyzés

� Az ábrán a különféle kiegészítõkkel telepített gép Kezelõpanelje látható.

1. Kontraszt gomb
Beállítja a kijelzõpanel fényerõsségét.

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

Lenyomásával igényeinek 
megfelelõen változtathatja meg az 
alapbeállításokat és feltételeket. ⇒ 80. 
oldal “Hozzáférés a felhasználói 
eszközökhöz(Rendszer beállítások)”

• Számláló
Lenyomásával megtekintheti vagy 
kinyomtathatja a számláló értékét.

• Információ
A gomb megnyomásával lekérdezheti 
a szerviz és a festékrendelés címét és 
telefonszámát.

3. Kijelzõk
A kijelzõk a gép állapotát, valamint az 
esetleges hibákat mutatják.

4. {{{{Színbeállítás/tárolás}}}} gomb 
(másoló üzemmód)
Használja ezt a gombot a színegyensúly 
és a kontraszt szabályozására a 
nyomtatáshoz.

5. Színkör
Referenciaként használja a 
színszabályozáshoz.
⇒ “Színek beállítása” a Másoló 
kézikönyvben

6. Kijelzõpanel
A kijelzõpanel a mûködési állapotot, a 
hibaüzeneteket és a funkciómenüket 
jeleníti meg.

7. {{{{Kihangosításos tárcsázás}}}} gomb 
(fax üzemmód)
Nyomja meg, amikor kézi faxvétel van 
beállítva, vagy amikor faxinformációs 
szolgáltatásokat használ.

8. {{{{Kézi vételindítás}}}} gomb (fax 
üzemmód)
Nyomja meg a fax vételének indításához.

9. {{{{Üzemmódok ellenõrzése}}}} gomb
A beállítások megtekintéséhez nyomja 
meg ezt a gombot.

10. {{{{Program}}}} gomb
Megnyomásával rögzíthetõk a gyakran 
használt beállítások, vagy elõhívhatók a 
korábban felvett beállítások.

ZGJS777E
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11. {{{{Alapállapot}}}} gomb
Nyomja meg az elõzõleg megadott 
másolási beállítások törléséhez.

12. {{{{Energiatakarékos mód}}}} gomb
Nyomja meg az Energiatakarékos 
üzemmód be- és kikapcsolásához.

13. {{{{Megszakítás}}}} gomb (másoló 
üzemmód)
Az elkezdett másolás ezzel a gombbal 
félbeszakítható.

14. Fõkapcsoló lámpa és 
bekapcsolást jelzõ lámpa
A fõkapcsoló lámpája felgyullad, amikor 
bekapcsolja a fõkapcsolót.
A bekapcsolást jelzõ lámpa világít, ha a 
készülék be van kapcsolva.

Fontos

� Kikapcsolással ne szakítsa meg az 
áramellátást addig, amíg a 
bekapcsolást jelzõ lámpa villog. 
Ezzel károsíthatja a merevlemezt.

15. Mûködtetõkapcsoló
Nyomja meg a kapcsolót a készülék 
bekapcsolásához (a Be lámpa kigyullad). 
Kikapcsoláshoz újra nyomja meg ezt a 
gombot (a Be lámpa kialszik).

16. {{{{Próbamásolat készítése}}}} gomb
Mielõtt többpéldányos másolásba vagy 
nyomtatásba fogna, ennek a gombnak a 
megnyomásával próbapéldányt készíthet 
a minõség elõzetes vizsgálata céljából.

17. {{{{Start}}}} gomb
A gomb megnyomásával a 
dokumentumkiszolgálón tárolt 
dokumentumok nyomtatását, másolását 
vagy lapolvasását kezdheti meg.

18. {{{{Törlés/Stop}}}} gomb
• Törlés

Nyomja meg a beírt szám törléséhez.
• Stop

Nyomja meg az aktuális munka 
(például folyamatban lévõ nyomtatás 
vagy a fax beolvasásának) 
megszakításához.

19. {{{{#}}}} gomb
Nyomja meg adat beviteléhez.

20. Számgombok
Ezekkel adhatja meg a másolatok számát 
és a kiválasztott üzemmód adatait.

21. {{{{Tone}}}} gomb (fax üzemmód)
Nyomja hangfrekvenciás jel 
elküldéséhez egy impulzusos tárcsázásos 
vonalon.

22. {{{{Szünet/Újrahívás}}}} gomb (fax 
üzemmód)
• Szünet

Egy szünetet iktat be, amikor egy 
faxszámot tárcsáz vagy tárol. A szünet 
nem iktatható be elsõ számjegyként.

• Újrahívás
Nyomja meg az utolsó számok 
újrahívásához.

23. Színes funkciógombok (másoló 
üzemmód)
Nyomja meg a másolás színének 
kiválasztásához.

24. Funkciógombok/Funkció 
állapotát jelzõ lámpa
Megnyomásával az alábbi üzemmódok 
közül választhat:
• Másoló: 
• Dokumentumkiszolgáló: 
• Fax: 
• Nyomtató: 
• Szkenner: 
A fenti funkciók állapotát a következõk 
mutatják:
• Sárga: a funkció ki van választva.
• Zöld: a funkció aktív.
• Piros: a funkció meg lett szakítva.

25. mmmm jelzõlámpa
Az adat jelzõlámpa mutatja a személyi 
számítógéprõl érkezõ adatok 
fogadásának állapotát.
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Kijelzõpanel

A kijelzõpanel mutatja a készülék állapotát, a hibaüzeneteket és a 
funkciómenüket.

Fontos

� 30 N-nál nagyobb erõhatás vagy ütés (ez 3 kilogrammnyi terhelésnek felel 
meg) tönkreteheti a kijelzõpanelt.

Alapértelmezésként a másolási képernyõ jelenik meg a bekapcsolás után.

A megjelenített funkcióelemek egyben kiválasztó gombként is szolgálnak. Úgy 
választhat ki vagy adhat meg egy bizonyos funkciót, hogy enyhén megnyomja 
azt.
A kiválasztott vagy megadott funkció kiemelten jelenik meg a kijelzõpanelen: 

. A szürkén megjelenõ gombokat ( ) nem lehet használni.

Gyakran használt gombok

Az alábbi gombok minden képernyõn megtalálhatók.

���� Gombok listája

[OK] A kiválasztott funkció vagy a bevitt értékek jóváhagyásához, majd az 
elõzõ képernyõre való visszatéréshez

[Mégsem] A kiválasztott funkció vagy a bevitt értékek törléséhez, majd az elõzõ 
képernyõre való visszatéréshez

[UUUUElõzõ],[TTTTKöv.] Továbblép az elõzõ vagy a következõ oldalra, ha nem jelezhetõ ki 
minden üzemmód egy oldalon.

[OK] [Igen] Bezárja az üzenetképernyõket.

[Törlés] A gomb megnyomásakor törlõdik a bevitt érték, de a kijelzõn lévõ 
képernyõ nem változik.

[Kilépés] Visszatérés az elõzõ beállításokhoz.

OK
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A készülék hálózatba kapcsolása 
(hálózati kapcsolatok)

1. Párhuzamos port

2. IEEE 1394 portok (kiegészítõ 
tartozék)

3. 10BASE-T/100BASE-TX

4. Drótnélküli LAN port 
(kiegészítõ)

ZGJS831E
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Elõfeltételek

Elõfeltételek

A készülék használata elõtt ellenõrizze a környezeti és elektromos hálózati 
követelményeknek való teljes körû megfelelést. Csatlakoztassa a készüléket a 
számítógéphez a párhuzamos port, a hálózati kártya vagy mindkettõ 
segítségével.
Ellenõrizze, hogy megvan-e az összes megfelelõ kábel és csatlakozó, amellyel a 
készülék összekapcsolható a számítógéppel vagy a hálózattal.

Fontos

� A készülékhez interfészkábel nem tartozik. A használt számítógépnek 
megfelelõ interfészkábelrõl a felhasználónak kell gondoskodnia.

Hálózati kábellel szembeni követelmények

A hálózati kártya telepítésével közvetlen kapcsolat valósítható meg a készülék 
és egy Ethernet-alapú hálózat között.
A hálózati kártya támogatja a 10BASE-T vagy a 100BASE-TX típusú 
csatlakozásokat. 
Az IEEE 1394 kártya (kiegészítõ) IEEE 1394 interfészkábel használatát is 
támogatja.
A készülék a következõ típusú hálózatokba kapcsolható: 
• A megfelelõ hálózati szoftver és nyomtatóillesztõ-program használata
• A készülék összekapcsolása kiszolgálóként konfigurált hálózati 

számítógéppel

*1 A Windows NT 4.0 rendszernél csak ×86 típusú CPU használata támogatott.
*2 A Mac OS használható verzióira vonatkozó információ a "PostScript útmutató" c. 

kézikönyvben található.
*3 Csak Windows 95/98/Me, Windows 2000 és Windows NT 4.0 rendszerek 

használata esetén. Csak egyenrangú hálózat esetén. A SmartNetMonitor for Client 
szükséges ennek a protocolnak a használatához.

*4 A UNIX rendszeren történõ nyomtatás részletesebb ismertetését megtalálja cégünk 
webhelyén, vagy segítségért fordulhat a helyi márkaképviselethez is.

Több operációs rendszert is használó hálózati környezetben a protokollok 
váltása automatikusan megtörténik.

Kliens Windows 95/98/Me, Windows 2000, Windows NT 4.0 *1 , Mac OS *2  
(opcionális PostScript 3 Board Type 1232 szükséges), UNIX *4 

Illesztõprogram PCL 5c, RPCS™, PostScript 3 

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

Protokoll TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI *3  vagy AppleTalk
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Referencia

A hálózati kapcsolatok beállításairól bõvebben lásd: 75. oldal “Felhasználói 
eszközök (Rendszer beállítások)”.

Megjegyzés

� Forduljon a rendszergazdához, mielõtt a hálózatba kötné a készüléket.
� A gazdagéphez és/vagy a hálózati útválasztóhoz való csatlakozáshoz csak 

megfelelõen árnyékolt és földelt kábelt használjon (UTP vagy STP, 5-ös 
kategória/típus), az elektronikai berendezésekre vonatkozó FCC és EMC 
irányelvek (89/336/EEC) szerint.

Ha telepítve van a vezeték nélküli helyi hálózathoz való kapcsolódásra szolgáló kártya 
(rendelhetõ kiegészítõ)

Ha a hálózatban vezeték nélküli helyi hálózati interfészt használ, az alábbiak 
figyelembe vételével járjon el:

���� A két antennát egyetlen egységként fogassa fel.

���� A készülék áthelyezésekor:
A készülék áthelyezésekor szerelje le az antennákat.
Miután elhelyezte a készüléket az új helyen, erõsítse vissza az antennákat, 
ügyelve a következõkre: 
• Az antennákat lehetõleg semmilyen akadály ne zavarja.
• Az antennák ne érjenek össze, kb. 40-60 mm távolság legyen köztük.
• Az expozíciós üveglap fedele és a dokumentumadagoló (ADF) semmilyen 

helyzetben ne ütközzön az antennákkal.

���� Ha a hálózati környezetben gyenge a rádiójel
Ha a jel gyengesége miatt a hálózatban a rádiókommunikáció gyakran 
megszakad vagy nem is jön létre, ez a hálózat mûködésképtelenségét 
okozhatja. Amikor a vezeték nélküli helyi hálózat jelerõsségét és a 
hozzáférési pontot szabályozza, az alábbiak szerint járjon el:
• A hozzáférési pontot helyezze közelebb a készülékhez.
• Távolítsa el a készülék és a hozzáférési pont közötti zavaró tárgyakat.
• Távolítson el a készülék és a hozzáférési pont közelébõl minden olyan 

berendezést, amely rádióhullámokat sugározhat (például mikrohullámú 
sütõ).

Referencia

A készülék rádiójel-erõsségének ellenõrzéséhez nyomja meg a Rendszer 
beállítások-ban a [Drótnélküli LAN jel] gombot. Lásd: 94. oldal “Drótnélküli 
LAN jel”.
A hozzáférési pont vételi és adási feltételeirõl további információt talál a 
hozzáférési pont kézikönyvében.
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Hálózatba kötés a hálózati kábel segítségével

Korlátozások

� Az IEEE 1394 kártya (kiegészítõ) és a drótnélküli LAN kártya (kiegészítõ) 
nem telepíthetõ egyszerre.

Megjegyzés

� Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez. Végezze el a hálózati kapcsolat 
konfigurálását, majd telepítse a további szükséges szoftvereket (például 
nyomtatóillesztõ-program). További részleteket olvashat a Nyomtató 
kézikönyvben.

Csatlakoztatás Ethernet-interfészen keresztül

AAAA Kapcsolja ki a fõkapcsolót.

BBBB Hurokkal rögzítse a kábelt a készülék végcsatlakozójától kb. 5 cm (2") és 35 
cm (14") távolságra.

A hurkokat a mellékelt gyûrûkkel fogja be.

1. Kb. 5 cm (2")

2. Kb. 35 cm (14")

CCCC Csatlakoztassa az Ethernet interfészkábelt a kártyán lévõ csatlakozóhoz.

ZGJS112E

ZGJS832E
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DDDD Kapcsolja be a fõkapcsolót.

���� A hálózati interfészkártya kijelzõi

1. Kijelzõ (zöld)
A kijelzõ mindig zölden világít, ha 
a készülék és a hálózat közötti 
kapcsolat megfelelõen mûködik.

2. Kijelzõ (sárga)
A kijelzõ sárgára vált a 100 BASE-
TX egység mûködése esetén.
A kijelzõ világítása kikapcsol a 10 
BASE-T egység mûködése esetén.

Csatlakoztatás a (kiegészítõ) IEEE 1394 interfészen keresztül

Fontos

� A kapcsolat létrehozása elõtt a fém érintkezõ megérintésével szüntesse meg 
az esetleges sztatikus elektromos töltést.

Megjegyzés

� Az IEEE 1394 kártyához mellékelt interfészkábelt használja.
� Ügyeljen arra, hogy az interfészkábelen ne legyenek hurkok vagy csomók.

AAAA Csatlakoztassa az IEEE 1394 kábelt a kártyán lévõ csatlakozóhoz.

ZGJS834E

ZGJS863E
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A készülék bekapcsolása

Ez a készülék két kapcsolóval rendelkezik.

���� Mûködtetõkapcsoló (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.

Megjegyzés

� Ha egy adott ideig használaton kívül van, a készülék automatikusan 
energiatakarékos üzemmódra vált vagy kikapcsol. Lásd: 87. oldal 
“Automatikus kikapcsolás idõzítõ” és 88. oldal “Energiatakarékos mód 
idõzítõ”.

ZGJS090E

ZGJS070E
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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 felgyullad-e).

Fontos

� Ne kapcsolja ki a fõkapcsolót közvetlenül bekapcsolás után. Ebben az 
esetben megsérülhet a merevlemez vagy a memória, ami hibás 
mûködéshez vezethet.

A készülék bekapcsolása

AAAA Nyomja meg a mûködtetõkapcsolót, hogy a Be lámpa kialudjon.

Megjegyzés

� Ha a mûködtetõkapcsoló bekapcsolásakor a készülék nem indul el, 
ellenõrizze, hogy be van-e kapcsolva a fõkapcsoló. Ha nincs, kapcsolja be.

A készülék kikapcsolása

AAAA Gyõzõdjön meg arról, hogy az expozíciós üveglap fedele vagy a 
dokumentumadagoló a megfelelõ helyzetben van-e.

BBBB Nyomja meg a mûködtetõkapcsolót, hogy a Be lámpa kialudjon.

Megjegyzés

� A mûködtetõkapcsoló megnyomása ellenére a következõ esetekben a 
lámpa nem alszik ki, hanem villog:
• Amikor az expozíciós üveglap vagy a dokumentumadagoló nyitva van
• Ha kommunikáció van folyamatban egy külsõ berendezéssel
• A merevlemez mûködése közben

A fõkapcsoló kikapcsolása

Fontos

� Ne kapcsolja ki a fõkapcsolót, miközben a mûködést jelzõ lámpa világít vagy 
villog. Ellenkezõ esetben megsérülhet a merevlemez vagy a memória.

� A csatlakozódugót csak a fõkapcsoló kikapcsolása után húzza ki. Ellenkezõ 
esetben megsérülhet a merevlemez vagy a memória.
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AAAA Gyõzõdjön meg arról, hogy a Be jelzõfény nem világít.

BBBB Nyissa fel a kapcsoló borítását, és kapcsolja ki a fõkapcsolót (ellenõrizze, 
hogy a fõkapcsoló lámpája kialudjon).

----Ha fax egység (kiegészítõ) telepítve van

Ha a fõkapcsolót lekapcsolják a fax funkció használata közben, a várokozó 
faxfeladatok és nyomtatási feladatok törlõdhetnek, és nem lehet bejövõ 
faxdokumentumokat fogadni. Amikor valamilyen okból le kell kapcsolnia a 
fõkapcsolót, kövesse az alábbi eljárást.

Fontos

� Gyõzõdjön meg arról, hogy a 100% látható a kijelzõn, mielõtt lekapcsolná a 
fõkapcsolót, vagy leválasztaná a tápkábelt. A memóriában tárolt faxfájlok egy 
órával azután törlõdnek, hogy lekapcsolta a fõkapcsolót, vagy leválasztotta a 
tápkábelt.

� A mûködtetõkapcsoló megnyomása ellenére érkezõ hívás esetén a lámpa 
nem alszik ki, hanem villog. Ilyen esetben ellenõrizze az alábbi pontokat, és 
kapcsolja le a fõkapcsolót.
• Amikor az expozíciós üveglap fedele vagy a dokumentumadagoló nyitva 

van
• Amikor számítógép vezérli a készüléket
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A hálózat konfigurálása

A hálózat konfigurálása

Elõkészítés

Ez a fejezet a hálózat beállítását írja le a Rendszer beállítások menü 
használatával. A szükséges beállítások mindig a kapcsolat típusától függenek.

Üzemmód Hálózat

Környezet

Hálózati beállítások Tájékoztató

Érkezett 
faxdokumentu
mok 
továbbítása *1 

TCP/IP IP cím, Subnet Mask, 
Gateway cím, Hálózati 
boot, Érvényes protokoll, 
Interface Select, Fax vétele 
fájlátvitel

⇒ 37. oldal “TCP/IP-protokoll 
használata esetén”, 37. oldal “Az 
IP-cím lekérdezése DHCP-
kiszolgáló esetén”, 43. oldal 
“Fájlátviteli beállítások”

IEEE 1394 *6 IP cím, Subnet Mask, 
Gateway cím, Érvényes 
protokoll (TCP/IP) IP 
over 1394, Fax vétele 
fájlátvitel

⇒ 37. oldal “TCP/IP-protokoll 
használata esetén”, 38. oldal “A 
(választható) IEEE 1394 interfész 
használata esetén”, 43. oldal 
“Fájlátviteli beállítások”

Vezeték 
nélküli helyi 
hálózat *7 

IP cím, Subnet Mask, 
Gateway cím, Hálózati 
boot, Érvényes protokoll, 
Interface Select, 
Kommunikációs mód, 
Csatorna *9  WEP, SSID *8 , 
Fax vétele fájlátvitel

⇒ 37. oldal “TCP/IP-protokoll 
használata esetén”, 40. oldal “A 
(választható) vezeték nélküli 
helyi hálózati interfész Ad hoc 
kommunikációs módban való 
használata esetén”, 41. oldal “A 
(választható) vezeték nélküli 
helyi hálózati interfész 
Szervezett kommunikációs 
módban való használata esetén”, 
43. oldal “Fájlátviteli beállítások”

Szkenner 
(Hálózati 
Twain 
szkenner) *2 

TCP/IP IP cím, Subnet Mask, 
Gateway cím, Hálózati 
boot, Érvényes protokoll, 
Interface Select

⇒ 37. oldal “TCP/IP-protokoll 
használata esetén”, 37. oldal “Az 
IP-cím lekérdezése DHCP-
kiszolgáló esetén”

IEEE 1394 *6 IP cím, Subnet Mask, 
Gateway cím, Érvényes 
protokoll (TCP/IP), IP 
over 1394

⇒ 37. oldal “TCP/IP-protokoll 
használata esetén”, 38. oldal “A 
(választható) IEEE 1394 interfész 
használata esetén”

Vezeték 
nélküli helyi 
hálózat *7 

IP cím, Subnet Mask, 
Gateway cím, Hálózati 
boot, Érvényes protokoll, 
Interface Select, 
Kommunikációs mód, 
Csatorna *9 , WEP, SSID *8  

⇒ 37. oldal “TCP/IP-protokoll 
használata esetén”, 40. oldal “A 
(választható) vezeték nélküli 
helyi hálózati interfész Ad hoc 
kommunikációs módban való 
használata esetén”, 41. oldal “A 
(választható) vezeték nélküli 
helyi hálózati interfész 
Szervezett kommunikációs 
módban való használata esetén”
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Szkenner 
(Hálózati 
kézbesítõ 
szkenner) *3 

TCP/IP IP cím, Subnet Mask, 
Gateway cím, Hálózati 
boot, Érvényes protokoll, 
Interface Select, 
Kézbesítési opció 

⇒ 37. oldal “TCP/IP-protokoll 
használata esetén”, 37. oldal “Az 
IP-cím lekérdezése DHCP-
kiszolgáló esetén”

IEEE 1394 *6 IP cím, Subnet Mask, 
Gateway cím, Érvényes 
protokoll (TCP/IP), IP 
over 1394, Kézbesítési 
opció

⇒ 37. oldal “TCP/IP-protokoll 
használata esetén”, 38. oldal “A 
(választható) IEEE 1394 interfész 
használata esetén”

Vezeték 
nélküli helyi 
hálózat *7 

IP cím, Subnet Mask, 
Gateway cím, Hálózati 
boot, Érvényes protokoll, 
Interface Select, 
Kommunikációs mód, 
Csatorna *8 , WEP, SSID *9 

, Kézbesítési opció

⇒ 37. oldal “TCP/IP-protokoll 
használata esetén”, 40. oldal “A 
(választható) vezeték nélküli 
helyi hálózati interfész Ad hoc 
kommunikációs módban való 
használata esetén”, 41. oldal “A 
(választható) vezeték nélküli 
helyi hálózati interfész 
Szervezett kommunikációs 
módban való használata esetén”

Nyomtató TCP/IP *4 IP cím, Subnet Mask, 
Gateway cím, Hálózati 
boot, Érvényes protokoll, 
Interface Select

⇒ 37. oldal “TCP/IP-protokoll 
használata esetén”, 37. oldal “Az 
IP-cím lekérdezése DHCP-
kiszolgáló esetén”

NetWare *4  *5 Érvényes protokoll, NW 
kerettípus

⇒ 38. oldal “NetWare-rendszer 
használata esetén”

IEEE 1394 *6 IP cím, Subnet Mask, 
Gateway cím, Érvényes 
protokoll (TCP/IP), IP 
over 1394

⇒ 37. oldal “TCP/IP-protokoll 
használata esetén”, 38. oldal “A 
(választható) IEEE 1394 interfész 
használata esetén”

Vezeték 
nélküli helyi 
hálózat *7 

IP cím, Subnet Mask, 
Gateway cím, Hálózati 
boot, Érvényes protokoll, 
Interface Select, 
Kommunikációs mód, 
Csatorna *9 , WEP, SSID *8  

⇒ 37. oldal “TCP/IP-protokoll 
használata esetén”, 40. oldal “A 
(választható) vezeték nélküli 
helyi hálózati interfész Ad hoc 
kommunikációs módban való 
használata esetén”, 41. oldal “A 
(választható) vezeték nélküli 
helyi hálózati interfész 
Szervezett kommunikációs 
módban való használata esetén”, 
39. oldal “A (választható) 
vezeték nélküli helyi hálózati 
interfész 802.11 Ad hoc 
kommunikációs módban való 
használata esetén”

Üzemmód Hálózat

Környezet

Hálózati beállítások Tájékoztató
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*1 Ehhez a funkcióhoz szüksége lesz a ScanRouter V2 Lite programra (ezt az opcionális 
Nyomtató/szkenner vezérlõ vagy a ScanRouter V2 Professional csomagjában talája). 
A hálózati beállításokon kívül, meg kell adnia a "Kézbesítõ szerver IP címe"-t és a 
"Fax vétele fájlátvitel"-t a fájl átvitelhez.

*2 A szkenner funkció használatakor meg kell határoznia a beállításokat a hálózati 
TWAIN szkenner és a hálózati kézbesítõ szkenner számára is.

*3 Ennek a funkciónak a használatához szükség van egy kiegészítõ 128MB vagy 256MB 
memóriára, vagy a ScanRouter V2 Lite programra, amely a kiegészítõ 
Nyomtató/Szkenner vezérlõ csomagjában található További információt a 
ScanRouter V2 Professional programra vonatkozóan a Szkenner kézikönyvben talál.

*4 Adja meg a szükséges hálózati beállításokat. A beállításokról további részleteket 
olvashat a Nyomtató kézikönyvben.

*5 Konfigurálja a TCP/IP-kapcsolatot, ha tiszta IP-protokollt használ NetWare 5/5.1 
rendszer alatt.

*6 Szükség lesz a kiegészítõ tartozékként rendelhetõ IEEE 1394-es interfészkártyára.
*7 Szükség lesz a kiegészítõ tartozékként rendelhetõ IEEE 802.11b interfészcsomagra.
*8 Infrastruktúra mód vagy 802.11b Ad hoc típusú kommunikációs mód esetén adja 

meg a szükséges beállításokat.
*9 802.11b Ad hoc vagy Ad hoc típusú kommunikációs mód esetén adja meg a 

szükséges beállításokat.

Megjegyzés

� TCP/IP-t használó hálózati környezetben a SmartNetMonitor segítségével 
konfigurálható IP-cím az adminisztrátori funkciókhoz, valamint a 
Nyomtatóvezérlõ és a Nyomtató-/Szkennervezérlõ csomagjában 
megtalálható webböngészõhöz. A részletes beállításokról a Hálózati 
nyomtatási kézikönyvben talál további tudnivalókat.

� A beállítások értékeinek ismertetését lásd: 82. oldal “A Felhasználói eszközök 
segítségével módosítható beállítások”.

A hálózat konfigurálása a kezelõpanel segítségével

Ebben a szakaszban csak az egyszerû eljárásokat tárgyaljuk. A beállításokat 
mindig a használt hálózati környezetnek megfelelõen adja meg.

Fontos

� A beállítás elvégzésére kérje meg a rendszergazdát, vagy a konfigurálás elõtt 
mindenképpen kérjen tõle tanácsot.

Megjegyzés

� Ebben a kézikönyvben csak az alapvetõen szükséges hálózati beállításokra 
térünk ki. A részletes beállításokról a Hálózati nyomtatási kézikönyvben talál 
további tudnivalókat.

Az alapértelmezett beállításokat lásd: 82. oldal “A Felhasználói eszközök 
segítségével módosítható beállítások”.

���� “Interfész beállítások/Hálózat” ⇒⇒⇒⇒ 90. oldal

���� “Interfész beállítások/IEEE1394 (Option)” ⇒⇒⇒⇒ 92. oldal

���� “Interfész beállítások/IEEE 802.11b (Option)” ⇒⇒⇒⇒ 94. oldal

���� “Fájl átvitel” ⇒⇒⇒⇒ 95. oldal
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Hálózati beállítások

Az alábbiakban a készülék hálózatban való használatához szükséges beállítások 
következnek. A hálózati beállításokról bõvebben lásd: 90. oldal “Interfész 
beállítások/Hálózat”.

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

BBBB Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.

CCCC Nyomja meg a [Interfész beállítások] gombot.

DDDD Adja meg a következõ beállításokat: [Érvényes protokoll].

Megjegyzés

� TCP/IP-protokoll használatához meg kell adnia az IP-címet. Az IP-címet 
kérdezze meg a rendszergazdától. Ha a Hálózati indítás beállítás DHCP 
értékû, az IP-cím konfigurálása nem szükséges.

� Redundáns protokollok esetén nyomja meg a [Érvénytelen] gombot.
� Nyomja meg a [Érvényes] gombot a TCP/IP-kapcsolathoz, ha tiszta IP-

protokollt használ NetWare 5/5.1 rendszer alatt.
A Nyomja meg a [Érvényes protokoll] gombot.

B Minden egyes protokollhoz nyomja meg a [Érvénytelen] vagy a [Érvényes] 
gombot.

ZGJS002E
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C Nyomja meg a [OK] gombot.

Az alábbi mûvelet a különbözõ protokolloknál eltérõ.

TCP/IP-protokoll használata esetén

A Ellenõrizze, hogy a [Hálózat] gombot megnyomta-e, majd nyomja meg a 
[IP cím] gombot.

B Az IP-címet a számbillentyûzet segítségével adhatja meg.

C Nyomja meg a [OK] gombot.

D Adja meg a következõ beállításokat: [Subnet Mask] és [Gateway cím]. 
Minden egyes elemnél nyomja meg a képernyõn lévõ megfelelõ gombot 
a AAAA lépésben leírtaknak megfelelõen, majd hajtsa végre a fenti, BBBB és CCCC 
lépésben leírt mûveleteket.

Az IP-cím lekérdezése DHCP-kiszolgáló esetén

Ha az IP-cím lekérdezéséhez DHCP-kiszolgálót kíván használni, válassza a 
következõket: [Hálózati boot], majd [DHCP].

Megjegyzés

� A DHCP-kiszolgáló használata bizonyos további beállításokat is 
igényelhet. Lásd a Hálózati nyomtatási kézikönyv "DHCP használata" 
címû szakaszát.

� Ha a készülékhez állandó, rögzített IP-címet szeretne használni, foglalja le 
számára az adott címet a DHCP-kiszolgálón. Lásd a Hálózati nyomtatási 
kézikönyv "DHCP használata" címû szakaszát.

� Használja az alapértelmezett IP-címet.
A Ellenõrizze, hogy a [Hálózat] van-e kiválasztva, majd nyomja meg a 

[Hálózati boot] gombot.

B Nyomja meg a [DHCP], majd pedig a [OK] gombot.
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NetWare-rendszer használata esetén

A készülék NetWare-hálózaton való használatához a következõ típust kell 
kiválasztani: [NW kerettípus].
A következõ kerettípusok közül választhat:
• Autom. kiválasztás (Alapbeállítás)
• Ethernet II
• Ethernet 802.2
• Ethernet 802.3
• Ethernet SNAP

Megjegyzés

� Válasszon egy fájlkiszolgálót és egy kerettípust ugyanazzal a kapcsolattal.
� Az Autom. kiválasztás opció választásakor az indításkor észlelt kerettípus 

lesz automatikusan kiválasztva. Ezért elõfordulhat, hogy a többféle 
kerettípust is támogató rendszer nem az Ön által kívánt kerettípust 
választja ki. Válassza ki a kívánt kerettípust.

� Ha tisztán IP-alapú NetWare 5/5.1 rendszeren szeretné a készüléket 
használni, a D lépésben válassza a TCP/IP [Érvényes] értékét.

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

B Válassza ki a kerettípust, majd nyomja meg a [OK] gombot.

A (választható) IEEE 1394 interfész használata esetén

Megjegyzés

� Az IEEE 1394 interfész használata esetén a DHCP nem támogatott. Ekkor 
fix IP-címet kell beállítani.

� Ügyeljen arra, hogy az IP over 1394 beállítása "Aktív" legyen. Az 
alapértelmezett érték az "Aktív".

A Ellenõrizze, hogy a [Hálózat] van-e kiválasztva, majd nyomja meg a 
[IEEE1394] gombot.
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B Nyomja meg a [IP cím] gombot.

C A számbillentyûzettel adja meg az IP-címet, majd nyomja meg a [OK] 
gombot.

D Nyomja meg a [Subnet Mask] gombot.

E A számbillentyûzettel adja meg az Alhálózati maszkot, majd nyomja 
meg a [OK] gombot.

F Nyomja meg a [IP over 1394] gombot.

G Ellenõrizze, hogy a [Aktív] van-e kiválasztva, majd nyomja meg a [OK] 
gombot.

Megjegyzés

� Ha az [Aktív] nincs kijelölve, nyomja meg a [Aktív] gombot, majd a [OK] 
gombot.

A (választható) vezeték nélküli helyi hálózati interfész 802.11 Ad hoc 
kommunikációs módban való használata esetén

Megjegyzés

� A 802.11 Ad hoc mód a számítógéprõl állítható be az SSID (vagy Hálózat 
neve) beállításakor.

� A hálózati rendszergazdának kell a környezetnek megfelelõen beállítania 
a kommunikáció módját, a WEP-kulcsot és az SSID értékét. A beállítások 
részletes ismertetését lásd a Hálózati nyomtatási kézikönyv "IEEE 802.11b 
használata (vezeték nélküli LAN)" címû szakaszában.

� Az SSID megadásához <ASCII 0x20 és 0x7e> közötti karakterek 
használhatók, a kis- és nagybetûk megkülönböztetésével. Maximum 32 
karaktert vihet be.

� A 802.11 Ad hoc mód a webböngészõbõl is beállítható. A beállításokról a 
Hálózati nyomtatási kézikönyvben talál további tudnivalókat.

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

B Nyomja meg a [IEEE 802.11b], majd pedig a [OK] gombot.
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C Nyomja meg a [IEEE 802.11b] gombot.

D Nyomja meg a [Kommunikációs mód] gombot.

E Nyomja meg a [802.11 Ad hoc], majd pedig a [OK] gombot.

F Nyomja meg a [SSID beállítás] gombot.

G Nyomja meg a [Írja be az SSID-t] gombot, adja meg az SSID értékét, majd 
nyomja meg a [OK] gombot.

H Nyomja meg a [Csatorna] gombot.

I A számgombokkal adja meg a használandó csatornát, majd nyomja meg 
a [OK] gombot.

J Ha szükséges, nyomja meg a [WEP (titkosítás) beállítás] gombot a 
beállításhoz.

K Nyomja meg a [Aktív] gombot.

L Nyomja meg a [Írja be a WEP Key-t] gombot, adja meg az SSID értékét, 
majd nyomja meg a [OK] gombot.

M Nyomja meg a [OK] gombot.

A (választható) vezeték nélküli helyi hálózati interfész Ad hoc 
kommunikációs módban való használata esetén

Megjegyzés

� Ad hoc kommunikációs mód akkor állítható be, ha a számítógéprõl nem 
állította be az SSID (vagy a Hálózat neve) beállítás értékét. Ebben az 
esetben nincs hatása a számítógéprõl megadott SSID-beállításnak.

� A hálózati rendszergazdának kell a környezetnek megfelelõen beállítania 
a kommunikáció módját és a Csatorna értékét. A beállítások részletes 
ismertetését lásd a Hálózati nyomtatási kézikönyv "IEEE 802.11b 
használata (vezeték nélküli LAN)" címû szakaszában.

� Az Ad hoc mód a kezelõpanelrõl vagy a webböngészõ segítségével is 
beállítható. A beállításokról a Hálózati nyomtatási kézikönyvben talál 
további tudnivalókat.
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A Ellenõrizze, hogy a [Hálózat] van-e kiválasztva, majd nyomja meg a [LAN 
típus] gombot.

B Nyomja meg a [IEEE 802.11b], majd pedig a [OK] gombot.

C Nyomja meg a [IEEE 802.11b] gombot.

D Nyomja meg a [Kommunikációs mód] gombot.

E Nyomja meg a [Ac hoc], majd pedig a [OK] gombot.

F Nyomja meg a [Csatorna] gombot.

G A számgombokkal adja meg a használandó csatornát, és nyomja meg a 
[OK] gombot.

A (választható) vezeték nélküli helyi hálózati interfész Szervezett 
kommunikációs módban való használata esetén

Megjegyzés

� A hálózati rendszergazdának kell a környezetnek megfelelõen beállítania 
a kommunikáció módját, a WEP-kulcsot és az SSID értékét. A beállítások 
részletes ismertetését lásd a Hálózati nyomtatási kézikönyv "IEEE 802.11b 
használata (vezeték nélküli LAN)" címû szakaszában.

� Adja meg a WEP-kulcsot hexadecimális formában. 64 bites kulcsnál 10 
számjegy, 128 bites kulcsnál 26 számjegy adható meg.

� Az SSID megadásához <ASCII 0×20 és 0×7e> közötti karakterek 
használhatók, a kis- és nagybetûk megkülönböztetésével. Maximum 32 
karaktert vihet be.

� A Szervezett kommunikációs mód a webböngészõbõl is beállítható. A 
beállításokról a Hálózati nyomtatási kézikönyvben talál további 
tudnivalókat.

Dr. COPY Irodatechnikai Bt. www.drcopy.hu

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



Alapvetõ tudnivalók

42

2

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

B Nyomja meg a [IEEE 802.11b], majd pedig a [OK] gombot.

C Nyomja meg a [IEEE 802.11b] gombot.

D Nyomja meg a [Kommunikációs mód] gombot.

E Nyomja meg a [Infrastruktúra], majd pedig a [OK] gombot.

F Nyomja meg a [SSID beállítás] gombot.

G Nyomja meg a [Írja be az SSID-t] gombot.

H Adja meg a SSID-et, majd nyomja meg a [OK] gombot.

I Ha szükséges, nyomja meg a [WEP (titkosítás) beállítás] gombot a 
beálításhoz.

J Nyomja meg a [Aktív] gombot.

K Nyomja meg a [Írja be a WEP Key-t] gombot, majd adja meg a WEP-kulcsot.

L Nyomja meg a [OK] gombot.

EEEE Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

FFFF Szükség esetén nyomtassa ki a megadott beállítások listáját.

Referencia

Lista és tesztoldal nyomtatásáról további információ található a Nyomtató 
kézikönyv "Nyomtatótulajdonságok menü" címû szakaszában.
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A Nyomja meg a [Nyomtató beállítások] gombot.

B Nyomja meg a [Konfigurációs oldal] gombot.

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

Az új beállítások érvénybe lépnek, majd a nézet visszavált a fõ 
funkciómenüre.

Fájlátviteli beállítások

A következõ szakasz ismerteti az érkezett faxfájlok küldéséhez és a szkenner 
funkcióhoz szükséges fájlátviteli beállításokat. A hálózati beállításokról 
bõvebben lásd: 95. oldal “Fájl átvitel”.

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

BBBB Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.

ZGJS002E
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CCCC Nyomja meg a [Fájl átvitel] gombot.

Amikor kézbesítõ kiszolgálót használ

Megjegyzés

� Be kell állítania a kézbesítõ szerver IP címét a ScanRouter V2 
Lite/Professional-ról. A cím közvetlenül a készülékrõl nem állítható be.

A Nyomja meg a [Kézbesítési opció] gombot.

B Nyomja meg a [Be] gombot.

C Nyomja meg a [OK] gombot.

Megjegyzés

� ScanRouter V2 Lite/Professional programban beállított kézbesítõ 
szerver IP címe a készüléken is kijelzésre kerül.

Az érkezett faxfájlok elküldéséhez szükséges beállítások elvégzése

A Nyomja meg a [Fax vétele fájlátvitel] gombot.

B Szükség szerint végezze el a következõ beállításokat:

• Beállítás soronként
• Kézbesítéskor nyomtatás
• Kézbesítendõ fájl
• Kézb.hiba fájl

C Nyomja meg a [OK] gombot.
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Az újrahívási idõköz beállítása

A Nyomja meg a [Szkennelt adat újraküldési idõzítõ] gombot.

B A számgombokkal adja meg az újrahívási idõközt, majd nyomja meg a 
[OK] gombot.

Az újrahívások számának beállítása

A Nyomja meg a [Szkennelt adatok újraküldési száma] gombot.

B Ha újra szeretné küldeni a fájlokat a kézbesítõ kiszolgálónak, nyomja 
meg a [Be] gombot.

C A számgombokkal adja meg az újrahívások számát, majd nyomja meg a 
[OK] gombot.

DDDD Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

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

Az új beállítások érvénybe lépnek, majd a nézet visszavált a fõ 
funkciómenüre.
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3. Több funkciót felhasználó
mûveletek

Üzemmódok váltása

Megjegyzés

� Az alábbi esetekben nem tud üzemmódot váltani:
• Amikor egy faxüzenetet szkennel átvitelre
• Azonnali átvitel közben
• A felhasználói eszközök használata során
• Megszakításos másolás közben
• Faxátvitelhez való kihangosításos tárcsázás közben
• Eredeti dokumentum szkennelése közben ⇒ 82. oldal “Funkció prioritás”

� Alapértelmezésként a másolási képernyõ jelenik meg a bekapcsolás után.

HU ZGJS835E
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Energiatakarékos mód

----Energiatakarékos üzemmód

Ha egy mûvelet után bizonyos ideig nem használja a készüléket, vagy ha 
megnyomja az {{{{Energiatakarékos mód}}}} gombot, a kijelzõ kikapcsol, és a készülék 
energiatakarékos üzemmódba lép. Az {{{{Energiatakarékos mód}}}} gomb újbóli 
megnyomásakor a készülék visszatér készenléti helyzetbe. Energiatakarékos 
üzemmódban a készülék kevesebb áramot fogyaszt.

Megjegyzés

� Az energiatakarékos üzemmódban való energiafogyasztást és az 
energiatakarékos üzemmódból készenléti állapotba való visszatérés idejét 
három lépésben lehet beállítani. ⇒ 98. oldal “Kezelõpanel kikapcs. szint”

� A Kezelõpanel kikapcsolása idõzítõ beállításait is meg lehet változtatni. ⇒ 88. 
oldal “Kezelõpanel kikapcsolása idõzítõ”

----Rendszer alapállapotba állása

A készülék egy bizonyos idõ eltelte után automatikusan visszatér az 
alapállapotába, miután a feladatokat befejezte. Ezt a funkciót "Rendszer 
alaphelyzetbe állása" funkciónak nevezik.

Megjegyzés

� A rendszer alapállapotba állásának idõértékét megváltoztathatja. ⇒ 88. oldal 
“Rendszer alaphelyzet idõzítõ”

----Automatikus kikapcsolás

A készülék automatikusan kikapcsol a feladatok befejezése után egy bizonyos 
idõ elteltével. Ezt a funkciót "Automatikus kikapcsolás" funkciónak nevezik.

Megjegyzés

� Az automatikus kikapcsolás idõértékét megváltoztathatja. ⇒ 87. oldal 
“Automatikus kikapcsolás idõzítõ”

� Az automatikus kikapcsolás nem mûködik a következõ esetekben:
• Ha figyelmeztetõ üzenet jelenik meg.
• Ha szervizhívás üzenet jelenik meg.
• Papírelakadás esetén.
• Ha nyitva van a készülék fedele.
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• Ha a Cseréljen festékkazettát üzenet látható.
• A festék újratöltése esetén.
• Amikor a Felhasználói beállítások/számláló képernyõ jelenik meg.
• Ha beállított bemelegedés van folyamatban.
• Ha a fax, a nyomtató funkció vagy más funkciók mûködnek
• Ha a nyomtatás során egyes mûveletek fel lettek függesztve.
• Ha a Kihangosításos tárcsázás funkció használatban
• Ha egy címzett már be van jegyezve a címlistába vagy a csoportoshívás-

listába
• Ha az Adatbevitel lámpa világít vagy villog.
• Ha a próbanyomtatás vagy a bizalmas nyomtatás képernyõ látható.
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Egyidejûleg több mûvelet

Egy munka végrehajtása közben is indítható egy másik, különbözõ típusú (más 
módot igénylõ) feladat. A különbözõ funkciók egyidejû végrehajtására szolgáló 
lehetõség neve Egyidejûleg több mûvelet.
A feladatokat ezáltal még hatékonyabban végezheti el, függetlenül a készülék 
használatának módjától. Például:
• Másolás közben a Dokumentumkiszolgálón tárolni kívánt dokumentumok 

beolvasását is végezheti.
• A dokumentumkiszolgálón tárolt dokumentumok nyomtatásával 

egyidejûleg további nyomtatási adatokat küldhet a készülékre a 
számítógéprõl vagy a hálózatról.

• Másolatokat készíthet, miközben faxadatokat fogad.
• Az adatok nyomtatásával párhuzamosan másolási mûveleteket is 

végrehajthat.

Megjegyzés

� Az egyes funkciók prioritását a következõ beállítással határozhatja meg: 82. 
oldal “Nyomtató prioritás”. A legmagasabb prioritással alapértelmezés 
szerint a kijelzés funkció rendelkezik.

� Ha a készüléken telepítve van Belsõ tálca, Mozgó rendezõtálca, 500-lapos 
finiser vagy 1000-lapos finiser, megadhatja, hogy melyik kimeneti tálcára 
kerüljenek a dokumentumok. Ha többet szeretne megtudni a kimeneti tálca 
megválasztásának lehetõségérõl az egyes funkciók használatakor, olvassa el 
az alább felsorolt szakaszokat:
• 83. oldal “Kimenet: Másoló (Másoló üzemmód)”
• 84. oldal “Kimenet: Dokumentum szerver (Dokumentum szerver)”
• 84. oldal “Kimenet: Fax (Fax)”
• 84. oldal “Kimenet: Nyomtató”

���� Miben segít az "Egyidejûleg több mûvelet" funkció?
Az "Egyidejûleg több mûvelet" funkció az alábbi feladatok egyidejû 
elvégzését teszi lehetõvé:
• Másolás faxátvitel alatt

Másolatokat készíthet eredeti dokumentumokról, miközben 
dokumentumokat küld el faxon.
A Helyezze be a faxon küldésre kerülõ dokumentumokat, adja meg a 

faxszámot, és nyomja meg a {{{{Start}}}} gombot.
B Nyomja meg a {{{{Másolás}}}} gombot.

A másolás képernyõ megjelenik. A képernyõ felsõ részén a célállomás 
neve és faxszáma látható.

C Helyezze be az eredeti dokumentumokat, majd nyomja meg a {{{{Start}}}} 
gombot.
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• Nyomtatási adatok fogadása a dokumentumkiszolgálón tárolt 
dokumentumok nyomtatása közben.
A készülék fogadni tud a számítógéprõl vagy a hálózatról küldött 
nyomtatási adatokat, miközben a dokumentumkiszolgálón tárolt 
dokumentumok nyomtatását vagy másolását végzi. A fogadott adatok 
nyomtatására a nyomtató funkció bekapcsolásakor kerül sor.
A Jelölje ki a nyomtatni kívánt dokumentumot a Dokumentumkiszolgáló 

képernyõn, majd nyomja meg a {{{{Start}}}} gombot.
B Nyomtatási adatok fogadásakor a készülék adatbevitel lámpája villog.

A dokumentum nyomtatásának befejezése után a készülék megkezdi a 
nyomtató által fogadott adatok nyomtatását.

----Példák mûveletekre

Az alábbi táblázat olyan a mûveleti példákat mutat be, amikor a "Nyomtató 
prioritás" beá llítása "Közt. lap besz.", azaz amikor egy munkafolyamat 
megszakítható egy másik funkció által vagy egyidejûleg használható. ⇒ 82. 
oldal “Nyomtató prioritás”
|: Lehetõség van egyidejû mûveletekre.
$: A mûvelet a megfelelõ gomb megnyomását és a szkenner funkció távolról 
való bekapcsolását követõen indul el.
�: A mûvelet a {{{{Megszakítás}}}} gomb megnyomását és az elõzõ mûvelet 
megszakadását követõen indul el.
→: A mûvelet automatikusan elindul az elõzõ mûvelet befejezõdését követõen.
×: A mûveletet kézzel kell elindítani az elõzõ mûvelet befejezõdését követõen. 
(Nincs lehetõség az egyidejû mûveletekre.)
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*1 Az egyidejû mûveletekre csak akkor nyílik lehetõség, amikor a készülék beolvasta az 
elõzõ munka összes dokumentumát, és megjelenik a [Köv. munka] gomb.

*2 Új dokumentum szkennelése csak akkor kezdhetõ meg, ha a készülék már beolvasta 
az elõzõ munka összes dokumentumát.

*3 Egyidejû mûveletekre csak akkor van lehetõség, ha van telepítve egy további vonal, 
és amikor a fax funkció nem használja azt a vonalat, amely a faxbeállításoknál 
prioritást kapott.

*4 Tûzés esetén a nyomtatás az aktuális munka befejezõdését követõen automatikusan 
elkezdõdik.

*5 Tûzés nem végezhetõ.
*6 Az egyidejû mûveletekre akkor nyílik lehetõség, miután megnyomta a [Köv. munka] 

gombot.
*7 Párhuzamos vétel közben, bármilyen soron következõ feladat mindaddig 

felfüggesztésre kerül, amíg a vétel nem fejezõdött be.

D
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L
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dokumentumkiszolgálóról

| |
 
*4 

| | | | | | | | | | | | | | | | | × |

Fax küldése a 
dokumentumkiszolgálóról

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ×
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Korlátozások

� Tûzés nem végezhetõ más mûveletekkel egyidejûleg.

Megjegyzés

� 500-lapos finiserrel felszerelt készülék nem tud más feladatokat fogadni, 
amíg a tûzési mûvelettel végzett nyomtatás be nem fejezõdik.

� Olyan, 1000-lapos finiserrel felszerelt készülék, amely tûzési mûvelettel 
összekapcsolt nyomtatást végez A4-nél nagyobb papírra, csak azután tudja 
elkezdeni a következõ feladatot (amelynél a belsõ mozgó tálca van megadva 
kimeneti tálcaként), miután az aktuális feladatot befejezte.

� Nyomtatás közben a más funkció használatával végzett szkennelés több idõt 
vehet igénybe.
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4. Dokumentumkiszolgáló

A dokumentumkiszolgáló kapcsolata 
más funkciókkal
Az alábbi táblázat a dokumentumkiszolgáló és a készülék más funkciói közötti 
kapcsolatokat mutatja be.

*1 Lásd: “Fax kézikönyv (kiegészítõ) <Speciális jellemzõk>”.
*2 Megjelenítheti a szkenner üzemmódból tárolt dokumentumokat.
*3 Lásd “Szkenner kézikönyv”.

Dokumentumkiszolgáló kijelzõje

���� Dokumentumkiszolgáló fõ kijelzõje

1. Itt látható a mûködési állapot és 
minden megjelenõ üzenet.

2. Itt jelenik meg az aktuális 
képernyõ címe.

3. Itt jelenik meg az eredeti 
példányok, a másolatok és a 
nyomtatott oldalak száma.
4. Itt jelennek meg a mûveleti gombok.
5. Megjelennek azok az 
üzemmódok, amelyekben a 
dokumentumokat tárolták.

 

Funkció neve

A tárolandó 
dokumentumok 

származási helyének 
megválasztása

Lista 
megjelenítése

Elmentett 
dokumentumok 

nyomtatása

Dokumentumok 
elküldése

Másolat
Másoló/Dokum
entumkiszolgáló

Mûködik Mûködik Nem mûködik

Nyomtató
Személyi 
számítógép

Mûködik Mûködik Nem mûködik

Fax Fax Mûködik Mûködik Mûködik *1 

Szkenner Szkenner Nem mûködik *2 Nem mûködik Mûködik *3 
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Az alábbi ikonok mutatják mûködési módokat abban az esetben, amikor a 
dokumentumkiszolgálón tárolva van egy vagy több dokumentum.

Funkció Másoló Fax Nyomtató Szkenner

Ikon --
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A Dokumentumkiszolgáló használata

Szkennelés és az eredeti példányok mentése

���� Fájlnév
A mentett dokumentumoknak a rendszer automatikusan ad nevet, a 
következõ formában: "COPY001", "COPY002" stb. Az automatikusan adott 
neveket tetszés szerint megváltoztathatja.

���� Felhasználónév
Ha megad egy felhasználónevet, a mentett dokumentumról mindig lehet 
majd tudni, hogy az az adott személy vagy részleg dokumentuma. 
Felhasználónévként használható a felhasználókódhoz tartozó név, vagy 
megadható másik név is.

Referencia

A felhasználókódokról bõvebben lásd: ⇒ 104. oldal “Felhasználói kód”.

���� Jelszó
Ha a mentett dokumentumokhoz jelszavas védelmet állíthat be, és a jelszóval 
megakadályozhatja, hogy mások kinyomtassák a mentett dokumentumokat. 
A jelszavas védelemmel ellátott dokumentumokhoz a következõ jelölés 
kapcsolódik: .

Referencia

Ha egy adott dokumentumot nem Dokumentumkiszolgáló módban kíván 
tárolni, tekintse át a kézikönyvnek az adott funkcióra vonatkozó szakaszait.

Fontos

� A készülék meghibásodása esetén az azon tárolt adatok elveszhetnek. A 
gyártó és a szállító semmilyen felelõsséget nem vállal az adatok ilyen okból 
történõ elvesztéséért és az ebbõl eredõ károkért.

Megjegyzés

� A dokumentumkiszolgálón tárolt adatok a gyári alapérték szerint 3 nap (72 
óra) elteltével automatikusan törlõdnek. Meghatározhatja, hogy a tárolt 
adatok mennyi idõ után törlõdjenek automatikusan. ⇒ 102. oldal “Fájl 
automatikus törlése”
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AAAA Nyomja meg a {{{{Dokumentum szerver}}}} gombot.

BBBB Nyomja meg a [Eredeti szkennelése] gombot.

CCCC Írja be a fájlnevet, a felhasználónevet, és ha szükséges, a jelszót is.

Megjegyzés

� Ha nem ad meg fájlnevet, a rendszer automatikusan elnevezi a fájlt.

Referencia

⇒ 61. oldal “Felhasználónév bevitele vagy módosítása”
⇒ 62. oldal “Fájl nevének megváltoztatása”
⇒ 63. oldal “Jelszó megadása vagy módosítása”

DDDD Helyezze az eredeti dokumentumokat az expozíciós üveglapra vagy a 
dokumentumadagolóba.

Referencia

A használható eredeti példányok behelyezésérõl további tájékoztatást talál 
a Fénymásoló kézikönyvben.

EEEE Végezze el a kívánt beállításokat.

Referencia

További részleteket olvashat a Fénymásoló kézikönyvben.

ZGJS776E
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FFFF Nyomja meg az {{{{Indítás}}}} gombot.

A dokumentumot a rendszer menti a dokumentumkiszolgálóra.

Megjegyzés

� A szkennelés megállításához nyomja meg a {{{{Törlés/Stop}}}} gombot. Egy 
megállított beolvasási mûvelet folytatásához a megerõsítést kérõ 
párbeszédpanelen nyomja meg a [Folytatás] gombot. A mentett képek 
törléséhez és a mûvelet visszavonásához nyomja meg a [Stop] gombot.

� Ha a dokumentumhoz jelszót tárolt, a fájlnév bal oldalán a következõ 
látható: .

� A mentett dokumentumok a “Fájl kivál. nyomt-hoz” kijelzõjén jelennek 
meg.

Felhasználónév bevitele vagy módosítása

AAAA Nyissa meg a következõ kijelzõképernyõt: Eredeti szkennelése.

BBBB Nyomja meg a [Felhasználói név] gombot.

Ha már van bejegyzett felhasználónév, a következõ képernyõ jelenik meg: 
"Felh. név módosítása".

Már bejegyzett felhasználónév használata esetén

A Ha felhasználónevét egy bejegyzett felhasználónévre szeretné 
változtatni, jelöljön ki egy felhasználónevet a listáról, majd nyomja meg 
a [OK] gombot.

Ha saját felhasználónevét egy még be nem jegyzett felhasználónévre 
kívánja lecserélni, folytassa a következõ lépéssel.

Referencia

⇒ 105. oldal “Új felhasználókód regisztrálása”
B Egy nem bejegyzett felhasználónév megadásához nyomja meg a [Nem 

regisztrált név] gombot.
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C Adja meg az új felhasználónevet, majd nyomja meg a [OK] gombot.

Referencia

⇒ 126. oldal “Szövegbevitel”

Ha még nincs bejegyzett felhasználónév

A Adja meg az új felhasználónevet, majd nyomja meg a [OK] gombot.

Referencia

⇒ 126. oldal “Szövegbevitel”.

Fájl nevének megváltoztatása

AAAA Nyissa meg a következõ kijelzõképernyõt: Eredeti szkennelése.

BBBB Nyomja meg a [Fájlnév] gombot.

Az Fájlnév módosítása jelenik meg a kijelzõn.

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

Megjegyzés

� A felesleges karakterek törléséhez a [Backspace] gomb is használható.

DDDD Adjon meg egy új fájlnevet, majd nyomja meg a [OK] gombot.

Megjegyzés

� A fájlnév legfeljebb 10 karakter hosszúságú lehet. A dokumentumok 
listájában a fájlneveknek csak az elsõ nyolc karaktere jelenik meg.

Referencia

⇒ 126. oldal “Szövegbevitel”
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Jelszó megadása vagy módosítása

AAAA Nyissa meg a következõ kijelzõképernyõt: Eredeti szkennelése.

BBBB Nyomja meg a [Jelszó] gombot.

CCCC Adja meg a négy számjegybõl álló jelszót a számbillentyûzet segítségével, 
majd nyomja meg a [OK] vagy a {{{{#}}}} gombot.

Fájlnév, felhasználónév vagy jelszó módosítása

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

BBBB Jelölje ki azt a dokumentumot, amelynél a fájlnév, a felhasználónév vagy a 
jelszó módosítását el szeretné végezni.

Megjegyzés

� Ha jelszavas védelmet állított be a dokumentumhoz, adja meg a jelszót, 
majd nyomja meg a [OK] gombot.

CCCC Nyomja meg a [Fájlkezelés] gombot.

DDDD Nyomja meg a [Fájlnév módosítása], [Felh. név módosítása] vagy a [Jelszó 
módosítása] gombot.
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EEEE Adja meg az új fájlnevet, az új felhasználónevet vagy az új jelszót a 
betûgombokkal vagy a számbillentyûzettel, majd nyomja meg a [OK] 
gombot.

Referencia

⇒ 61. oldal “Felhasználónév bevitele vagy módosítása”
⇒ 62. oldal “Fájl nevének megváltoztatása”
⇒ 63. oldal “Jelszó megadása vagy módosítása”

FFFF Nyomja meg a [OK] gombot.

Dokumentum kijelölése

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

BBBB Jelölje ki a nyomtatni kívánt dokumentumot.

Megjegyzés

� Ha jelszavas védelmet állított be a dokumentumhoz, adja meg a jelszót, 
majd nyomja meg a [OK] gombot.

� A kijelzõ bal felsõ részén található [Keresés név alapján] vagy [Keresés fájlnév 
alapján] gombok segítségével ki is keresheti a kívánt dokumentumot. ⇒ 65. 
oldal “Mentett dokumentumok keresése”

� A listában a dokumentumok sorba rendezhetõk felhasználónév, fájlnév 
vagy dátum szerint. A dokumentumok sorba rendezéséhez nyomja meg a 
[Felhasználói név], [Fájlnév] vagy a [Dátum] gombot.

� Ha a fájlnév alapján nem tudja megállapítani egy dokumentum tartalmát, 
segítségképpen kinyomtathatja annak elsõ oldalát. ⇒ 70. oldal “Elsõ oldal 
nyomtatása”

� A kijelölt dokumentum jelölésének megszüntetéséhez nyomja meg újra a 
kijelölt dokumentum kiemelt sorát.

CCCC Több dokumentum kinyomtatásához ismételje meg a BBBB lépést.

Megjegyzés

� Legfeljebb 30 dokumentum jelölhetõ ki.
� Ha a kijelölt dokumentumok oldalmérete vagy felbontása eltérõ, ez a 

nyomtatás sikertelenségét okozhatja.
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� Ha szeretné megváltoztatni a nyomtatási sorrendet, szüntesse meg az 
aktuális kijelölést, majd a kívánt sorrendben jelölje ki újra a 
dokumentumokat.

� Az {{{{Alapállapot}}}} gomb megnyomásával az összes kijelölt dokumentum 
kijelölt állapota megszüntethetõ.

� Ha a dokumentumokat a nyomtatás sorrendjében szeretné látni, nyomja 
meg a [Nyom. sorr.] gombot.

Tárolt dokumentumok részleteinek ellenõrzése

AAAA Válassza ki a dokumentumot, amelyre vonatkozóan részletes információra 
van szüksége.

Megjegyzés

� Ha jelszavas védelmet állított be a dokumentumhoz, megjelenik a 
jelszóbeviteli párbeszédpanel. Írja be a jelszót, majd nyomja meg az [OK] 
gombot.

BBBB Nyomja meg a [Részletek] gombot.

Megjelennek a dokumentum részletes információi.

Megjegyzés

� Ha több dokumentumot választott ki, az egyes dokumentumok 
részleteinek megtekintéséhez használja a [UUUU] és [TTTT] gombokat.

� Nyomja meg a [OK] gombot. Az Fájl kivál. nyomt-hoz jelenik meg a 
kijelzõn.

Mentett dokumentumok keresése

A dokumentum szerveren tárolt dokumentumok kereséséhez használja a következõ 
gombok valamelyikét: [Keresés fájlnév alapján] vagy [Keresés név alapján]. Ezen kívül a 
tárolt dokumentumokat a kívánt sorrendbe rendezve is megjelenítheti.

Megjegyzés

� Ha telepíti számítógépére a DeskTopBinder V2 Professional vagy a 
DeskTopBinder V2 Lite programot, akkor a dokumentumokat a 
számítógéprõl is keresheti vagy átrendezheti.

Referencia

További tudnivalókat a DeskTopBinder V2 Professional/Lite program 
kézikönyveiben olvashat.
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Keresés fájlnév alapján

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

BBBB Nyomja meg a [Keresés fájlnév alapján] gombot.

CCCC Adja meg a fájlnevet, majd nyomja meg a [OK] gombot.

A “Fájl kivál. nyomt-hoz” kijelzõképernyõn csak a bevitt karakterekkel 
kezdõdõ felhasználónevekhez tartozó fájlok jelennek meg.

Referencia

⇒ 126. oldal “Szövegbevitel”.

Megjegyzés

� Ha a dokumentumkiszolgálóra mentett összes fájlt meg kívánja jeleníteni, 
a következõ gombot nyomja meg: [Fájllista].

Keresés felhasználói név alapján

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

BBBB Nyomja meg a [Keresés név alapján] gombot.

CCCC Ha már bejegyzett felhasználónevet kíván megadni, jelölje ki a nevet a 
megjelenített listán, majd nyomja meg a következõ gombot: [OK].

Megjegyzés

� Ha még be nem jegyzett felhasználónevet kíván megadni, kövesse az 
alábbi eljárást.
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DDDD Egy nem bejegyzett felhasználónév meghatározásához nyomja meg a [Nem 
regisztrált név] gombot. Megjelenik egy adatbeviteli párbeszédpanel. Adja 
meg a nem bejegyzett felhasználónevet az adatbeviteli párbeszédpanelen, 
majd nyomja meg a [OK] gombot.

Referencia

⇒ 126. oldal “Szövegbevitel”

EEEE Nyomja meg a [OK] gombot.

A “Fájl kivál. nyomt-hoz” kijelzõképernyõn csak a bevitt karakterekkel 
kezdõdõ felhasználónevekhez tartozó fájlok jelennek meg.

Megjegyzés

� Ha a dokumentumkiszolgálóra mentett összes fájlt meg kívánja jeleníteni, 
a következõ gombot nyomja meg: [Fájllista].

Mentett dokumentumok nyomtatása

AAAA Nyomja meg a kinyomtatni kívánt dokumentumot tartalmazó sort.

Megjegyzés

� Ha jelszavas védelmet állított be a dokumentumhoz, megjelenik a jelszóbeviteli 
párbeszédpanel. Írja be a jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

� Több dokumentum is kinyomtatható. ⇒ 64. oldal “Dokumentum 
kijelölése”

BBBB Ha szükséges a nyomtatási beállítások bármelyikének megváltoztatása, 
nyomja meg a [Nyomtatási beáll.] gombot.

Az “Nyomtatási beáll.” jelenik meg a kijelzõn. Megjelenik a dokumentumok 
nyomtatási sorrendje, továbbá a fájlnevek és a felhasználónevek is.
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Megjegyzés

� Másoló vagy nyomtató üzemmódban a nyomtatáshoz megadott 
nyomtatási beállításokat a rendszer tárolja, és a következõ nyomtatáskor is 
alkalmazza. Azonban a fax üzemmódban végrehajtott nyomtatási 
beállításokat a készülék nem tárolja.

� Ha több fájlt választ ki, a nyomtatási beállítások az elsõ dokumentumnál 
érvényben maradnak, a többinél azonban már nem.

� A lehetséges nyomtatási beállítások az alábbiak: A nyomtatási beállítások 
pontos hatásának részletes ismertetése a Fénymásoló kézikönyvben 
található meg.

���� Kötési formátum

• 2 old. másolásegy irányban
• 2 old. másolásfejjel lefelé

���� Fedõlapbeállítások

• Fedõ-/Közteslap
• Kép szerkesztése

���� Utómunkálatok

• Szortírozás
• Kötegelés
• Tûzõegység

� Ha több sorozatot nyomtat ki a Szortírozás üzemmód használatával, 
ellenõrizni tudja a nyomtatás eredményét, ha elõször csak az elsõ 
sorozatot nyomtatja ki. ⇒ 69. oldal “Próbamásolat”.

� Ha egyidejûleg több dokumentum nyomtatását kezdeményezi, az elsõ 
dokumentumhoz megadott nyomtatási beállítások érvényben maradnak a 
következõ dokumentumokra is.

� Ha egyszerre több fájlt jelölt ki, ellenõrizheti a A. lépésben kiválasztott 
fájlok nevét vagy nyomtatási sorrendjét. A lista átnézéséhez a következõ 
gombokat használhatja: [TTTT] és [UUUU].

� Nyomja meg a [Vál. fájlt] gombot a “Fájl kivál. nyomt-hoz” képernyõjéhez 
való visszatéréshez.

� "Bélyegzés" nem állítható be a fax üzemmódban elmentett 
dokumentumok számára.
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CCCC A számbillentyûzet segítségével adja meg a kívánt példányszámot.

Megjegyzés

� Legfeljebb 99-et lehet megadni.

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

A készülék megkezdi a nyomtatást.

Nyomtatás leállítása

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

BBBB Nyomja meg a [Stop] gombot.

A példányszám módosítása nyomtatás közben

Korlátozások

� A példányszám csak akkor módosítható, ha kiválasztotta a Szortírozás 
funkciót a nyomtatási beállításokban.

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

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

CCCC A számbillentyûzet segítségével adja meg az új példányszámot.

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

EEEE Nyomja meg a [Folytatás] gombot.

A nyomtatás újrakezdõdik.

Próbamásolat

Ha többoldalas sorozatokat nyomtat a Szortírozás üzemmód használatával, úgy 
ellenõrizheti, hogy a nyomtatási sorrend vagy a nyomtatási beállítások 
megfelelõk-e a nyomtatáshoz, 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.
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AAAA Jelölje ki a nyomtatni kívánt dokumentumot.

Megjegyzés

� Ha jelszavas védelmet állított be a dokumentumhoz, megjelenik a 
jelszóbeviteli párbeszédpanel. Írja be a jelszót, majd nyomja meg az [OK] 
gombot.

� Keresést is végezhet egy dokumentumra a felhasználónév vagy a fájlnév 
alapján a [Keresés név alapján], illetve a [Keresés fájlnév alapján] gomb 
használatával. ⇒ 65. oldal “Mentett dokumentumok keresése”

� A listában a dokumentumok sorba rendezhetõk felhasználónév, fájlnév 
vagy dátum szerint is. A dokumentumok sorba rendezéséhez nyomja meg 
a [Felhasználói név], [Fájlnév] vagy a [Dátum] gombot.

� A kijelölt dokumentum jelölésének megszüntetéséhez nyomja meg újra a 
kijelölt dokumentum kiemelt sorát.

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

A készülék kinyomtatja az elsõ sorozatot.

CCCC Nyomja meg a [Folytatás] gombot.

A nyomtatás újrakezdõdik.

Megjegyzés

� Nyomja meg a [Felfüggesztés] gombot a nyomtatás törléséhez és a 
“Nyomtatási beáll.” menü megjelenítéséhez a beállítások módosítása 
céljából.

Elsõ oldal nyomtatása

Kinyomtathatja a “Fájl kivál. nyomt-hoz” képernyõn kiválasztott dokumentum 
elsõ oldalát a tartalom ellenõrzéséhez.
Ha egynél több dokumentumot választott ki, az összes dokumentum elsõ oldala 
ki lesz nyomtatva.

AAAA Jelölje ki a nyomtatni kívánt dokumentumot.

Megjegyzés

� Ha jelszavas védelmet állított be a dokumentumhoz, megjelenik a 
jelszóbeviteli párbeszédpanel. Írja be a jelszót, majd nyomja meg az [OK] 
gombot.
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Megjegyzés

� Keresést is végezhet egy dokumentumra a felhasználónév vagy a fájlnév 
alapján a [Keresés név alapján], illetve a [Keresés fájlnév alapján] gomb 
használatával. ⇒ 65. oldal “Mentett dokumentumok keresése”

� A listában a dokumentumok sorba rendezhetõk felhasználónév, fájlnév 
vagy dátum szerint is. A dokumentumok sorba rendezéséhez nyomja meg 
a [Felhasználói név], [Fájlnév] vagy a [Dátum] gombot.

� A kijelölt dokumentum jelölésének megszüntetéséhez nyomja meg újra a 
kijelölt dokumentum kiemelt sorát.

BBBB Nyomja meg a [Elsõ oldal nyomtatása] gombot.

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

Mentett dokumentumok törlése

Fontos

� A dokumentumkiszolgálóra legfeljebb 1.000 dokumentum menthetõ. Ha a 
dokumentumkiszolgálón már 1.000 dokumentum van, több dokumentumot 
nem tud menteni. A szükségtelen dokumentumokat elõbb ki kell törölnie.

Megjegyzés

� A Felhasználói eszközök segítségével egyszerre ki tudja törölni az összes 
elmentett dokumentumot. ⇒ 102. oldal “Összes fájl törlése”

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

BBBB Jelölje ki a törölni kívánt dokumentumot.

Megjegyzés

� Ha jelszavas védelmet állított be a dokumentumhoz, megjelenik a 
jelszóbeviteli párbeszédpanel. Írja be a jelszót, majd nyomja meg az [OK] 
gombot.

Megjegyzés

� Egyidejûleg több dokumentum is törölhetõ. ⇒ 64. oldal “Dokumentum 
kijelölése”

� Keresést is végezhet egy dokumentumra a felhasználónév vagy a fájlnév 
alapján a [Keresés név alapján], illetve a [Keresés fájlnév alapján] gomb 
használatával. ⇒ 65. oldal “Mentett dokumentumok keresése”
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� A listában a dokumentumok sorba rendezhetõk felhasználónév, fájlnév 
vagy dátum szerint is. A dokumentumok sorba rendezéséhez nyomja meg 
a [Felhasználói név], [Fájlnév] vagy a [Dátum] gombot.

� Ha a név alapján nem tudja megtalálni a dokumentumot, segítségképpen 
kinyomtathatja bármely dokumentum elsõ oldalát tartalmának 
ellenõrzéséhez. ⇒ 70. oldal “Elsõ oldal nyomtatása”

� Nyomja meg a kijelölt sort ismét a nyomtatási feladat törléséhez.

CCCC Nyomja meg a [Fájl törlése] gombot.

DDDD Nyomja meg az [Törlés] gombot a dokumentum törléséhez.
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A Dokumentumkiszolgáló beállításai

���� Másoló/Dokumentum szerver tulajdonságai ⇒⇒⇒⇒ "Általános beállítások 4/5" a Másoló 
kézikönyvben.

���� Rendszer beállítások ⇒⇒⇒⇒ 82. oldal “Ált. beállítások”, ⇒⇒⇒⇒ 85. oldal “Papíradagoló 
beállít.”, 87. oldal “Idõzítõ beállítások”, 97. oldal “Rendszergazda eszk.”

Funkciók Alapbeállítások

Másolási beállítások Dokumentum szerver tároló 
gomb:F1

2 oldalas eredeti, egy 
irányban

Dokumentum szerver tároló 
gomb:F2

1 oldalas → 1 oldalas komb.

Dokumentum szerver tároló 
gomb:F3

1 oldalas → 1 oldalas 4 
eredetibõl

Dokumentum szerver tároló 
gomb:F4

1 oldalas → 1 oldalas 8 
eredetibõl

Dokumentum szerver tároló 
gomb:F5

Margókészítés

Funkciók Alapbeállítások

Ált. beállítások Bemelegedési üzenet Be

Másolatok számlálása Fel

Kimenet: Dokumentum szerver Belsõ tálca

Papíradagoló beállít. Papíradagoló prioritás: Dok. szerver 1. adagoló

Fedõlap tálca Ki

Köztes lap adagoló Ki

Idõzítõ beállítások Másoló/Dok. szerver autom. alaph. 
idõzítõ

60 másodperc

Rendszergazda eszk. Fájl automatikus törlése Igen A(z) 3 nap után

Összes fájl törlése --

Jelszó megjelenítése tárolt fájlnál Ki
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5. Felhasználói eszközök
(Rendszer beállítások)

Felhasználói eszközök menü (Rendszer 
beállítások)

$ A funkció használatához a következõk beállítása szükséges. A megfelelõ 
funkció használatának megkezdése elõtt adja meg a szükséges beállításokat.
� Szükség esetén a következõket kell beállítani.

���� Ált. beállítások⇒⇒⇒⇒ 82. oldal “Ált. beállítások”

���� Papíradagoló beállít.⇒⇒⇒⇒ 85. oldal “Papíradagoló beállít.”

Alapbeállítások Másoló Fax Nyomtat
ó

Szkenner

Kezelõpanel 
hangjelzés

Be � � � �

Bemelegedési üzenet Be � �

Másolatok 
számlálása

Fel �

Funkció prioritás Másoló � � � �

Nyomtató prioritás Megjelenített mód � � �

Funkció idõkorlát 3 másodperc � � �

Kimenet: Másoló 1. belsõ tálca �

Kimenet: 
Dokumentum 
szerver

1. belsõ tálca

Kimenet: Fax 1. belsõ tálca �

Kimenet: Nyomtató 1. belsõ tálca �

Alapbeállítások Másol
ó

Fax Nyomtat
ó

Szkenner

Papíradagoló prioritás: 
Másoló

1. adagoló �

Papíradagoló prioritás: 
Nyomtató

1. adagoló �

Adagoló papírmérete: 1. 
adagoló

Autom. felism. � � �

Adagoló papírmérete:2. 
adagoló

Autom. felism. � � �
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���� Idõzítõ beállítások ⇒⇒⇒⇒ 87. oldal “Idõzítõ beállítások”

Adagoló papírmérete: 3. 
adagoló

Autom. felism. � � �

Adagoló papírmérete:4. 
adagoló

Autom. felism. � � �

Papírtípus: Kézi 
adagoló

Nincs kijelzés � �

Papírtípus: 1. adagoló Nincs kijelzés/2 
oldalas 
másolat/Automati
kus papírválasztás

� �

Papírtípus: 2. adagoló Nincs kijelzés/2 
oldalas 
másolat/Automati
kus papírválasztás

� �

Papírtípus: 3. adagoló Nincs kijelzés/2 
oldalas 
másolat/Automati
kus papírválasztás

� �

Papírtípus: 4. adagoló Nincs kijelzés/2 
oldalas 
másolat/Automati
kus papírválasztás

� �

Fedõlap tálca Ki � �

Köztes lap adagoló Ki � �

Alapbeállítások Másoló Fax Nyomtat
ó

Szkenner

Automatikus 
kikapcsolás idõzítõ

60 perc � �

Energiatakarékos 
mód idõzítõ

15 perc � �

Kezelõpanel 
kikapcsolása idõzítõ

60 másodperc � � �

Rendszer alaphelyzet 
idõzítõ

60 másodperc � � � �

Másoló/Dok. szerver 
autom. alaph. idõzítõ

60 másodperc �

Fax automatikus 
alaphelyzet idõzítõ

30 másodperc �

Alapbeállítások Másol
ó

Fax Nyomtat
ó

Szkenner
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���� Interfész beállítások ⇒⇒⇒⇒ 90. oldal “Interfész beállítások/Hálózat”, 91. oldal “Interfész 
beállítások/Párhuzamos interfész”, 92. oldal “Interfész beállítások/IEEE1394 
(Option)”, 94. oldal “Interfész beállítások/IEEE 802.11b (Option)”

Szkenner 
automatikus 
alaphelyzet idõzítõ

60 másodperc �

Dátum beállítása -- $ $

Idõ beállítása -- $ $

Alapbeállításo
k

Másoló Fax Nyomtat
ó

Szkenner

Hálózat IP cím 011.022.033.044 � � � *3 

Subnet Mask 000.000.000.000 � � � *3 

Gateway cím 000.000.000.000 � � � *3 

Hálózati boot Nincs � � � *3 

Érvényes 
protokoll

(minden 
érvényes)

� � � *3   *4 

NW 
kerettípus

Automatikus 
kiválasztás

� �

LAN típus Ethernet � � � *3 

Ethernet 
sebesség

Automatikus 
kiválasztás

� � � *3 

Párhuzam
os 
interfész

Párhuzamos 
idõzítés

ACK kívül � �

Párhuzamos 
kommunikác
ió sebessége

Nagy sebesség � �

Jel állapot Magas � �

Elsõdleges 
bemenet

Érvénytelen � �

Kétirányú 
kommunikác
ió

Be � �

Jelvezérlés Feladat elf. 
prioritása

� �

Alapbeállítások Másoló Fax Nyomtat
ó

Szkenner
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*1 Akkor jelenik meg, ha telepítve van az IEEE1394 kártya (kiegészítõ).
*2 Akkor jelenik meg, ha telepítve van a vezeték nélküli helyi hálózathoz való 

kapcsolódásra szolgáló kártya (rendelhetõ kiegészítõ)
*3 A beállítások küldés, TWAIN, fájltárolás vagy levélküldés funkciók használata 

esetén szükségesek.
*4 Érvényes protokoll Ez a beállítás a TCP/IP használatához szükséges.

���� Fájl átvitel

IEEE1394 
*1 

IP cím 000.000.000.000 � � � *3 

Subnet Mask 000.000.000.000 � � � *3 

IP over 1394 Aktív � � � *3 

SCSI 
nyomtatás 
(SBP-2)

Aktív �

Kétirányú 
SCSI 
nyomtatás

Be �

IEEE 
802.11b *2 

Kommunikác
iós mód

802.11 Ad hoc � � � *3 

SSID beállítás ASSID � � � *3 

Csatorna 11 � � � *3 

WEP 
(titkosítás) 
beállítás

Nem aktív � � � *3 

Drótnélküli 
LAN jel

--

Átviteli 
sebesség

Automatikus � � � *3 

Alapbeállítás
ok 
visszaállítása

--

Alapbeállítások Másoló Fax Nyomtat
ó

Szkenner

Kézbesítési opció Ki � �

Fax vétele fájlátvitel -- �

Szkennelt adat 
újraküldési idõzítõ

300  másodperc �

Szkennelt adatok 
újraküldési száma

3 alkalommal �

Alapbeállításo
k

Másoló Fax Nyomtat
ó

Szkenner
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���� Rendszergazda eszk.

Alapbeállítások Másoló Fax Nyomtat
ó

Szkenner

Felhasználói kód 
kezelés

Ki � � � �

Költséghely számláló 
kezelés

Összes Ki � � � �

Felhasználói 
hozzáférés kezelése

-- � � � �

Mesterkód Ki � � � �

A kezelõpanel 
kikapcsolásának szintje

1. szint � �

Számláló 
megjelenítése/nyomtat
ása

-- � � � �

Számláló 
megjelenítése/törlése/
nyomtatása 
felhasználókódonként

-- � � � �

Címlista kezelése -- � � � �

Címlista: 
regisztrálás/módosítás
/csoport törlése

-- �

Címlista: sorrend 
módosítása

-- �

Címlista: megnevezés 
szerkesztése

-- � � � �

Címlista: megnevezés 
kiválasztása

Megnevezés 1 � � � �

Fájl automatikus 
törlése

Igen A(z) 3 nap 
után

� � � �

Összes fájl törlése -- � � � �

Jelszó megjelenítése 
tárolt fájlnál

Ki � � � �

Rendszergazda e-mail 
címe

-- �

AOF (Mindig BE) Be
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Hozzáférés a felhasználói 
eszközökhöz(Rendszer beállítások)

Ez a rész a készülékért felelõs rendszergazdának szól. A készülék 
alapértelmezés szerinti beállításait megváltoztathatja.

Megjegyzés

� A rendszerbeállítások mûveletei eltérnek a hagyományos mûveletektõl. A 
Felhasználói eszközök használatának befejezését követõen lépjen ki a 
programból.

� A Felhasználói eszközökkel végrehajtott módosítások érvényben maradnak a 
fõkapcsoló vagy a mûködtetõkapcsoló kikapcsolása után, valamint az 
{{{{Energiatakarékos mód}}}} vagy az {{{{Alapállapot}}}} gomb megnyomása után is.

A beállítások módosítása

Megjegyzés

� Ha már beállította az üzemeltetõi kódot, a készülék elsõként ezt a kódot kéri 
be. Adja meg az üzemeltetõi kódot, majd nyomja meg a következõ gombot: 
[OK]. ⇒ 97. oldal “Mesterkód”

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

BBBB Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.

ZGJS002E
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CCCC Válassza ki a kívánt menüt, majd nyomja meg a megfelelõ gombot.

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

Megjegyzés

� A beállításmódosítások elvetéséhez és a szokásos funkciók képernyõjére 
való visszalépéshez nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök/Számláló}}}} gombot.

Kilépés a Felhasználói eszközök képernyõjérõl

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

A rendszerbeállítás módosítása lezárul, és a készülék visszaáll másoló vagy 
nyomtató üzemmódba.

Megjegyzés

� Ugyancsak kiléphet a Felhasználói eszközök beállításokból a [Kilépés] 
gomb megnyomásával.
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A Felhasználói eszközök segítségével 
módosítható beállítások

Referencia

A Felhasználói eszközök megnyitásáról szóló információt lásd: 80. oldal “A 
beállítások módosítása”.

Ált. beállítások

���� Kezelõpanel hangjelzés
Gomb megnyomásakor a készülék hangot ad.

Megjegyzés

� Alapértelmezés: Be

���� Bemelegedési üzenet (Másoló/Dokumentum szerver)
Ez a beállítás dönti el, hogy a bekapcsolást vagy az energiatakarékos 
üzemmódból való visszatérést követõen ad-e a készülék hangot annak 
jelzésére, hogy készen áll a másolásra.

Megjegyzés

� Ha a “Kezelõpanel hangjelzés” beállítása “Ki”, a készülék nem ad hangot, 
függetlenül a “Bemelegedési üzenet” beállítás értékétõl.

� Alapértelmezés: Be

���� Másolatok számlálása (Másoló/Dokumentum szerver)
A másolatszámláló beállítható a már elkészített másolatok számának 
mutatására (elõrehaladás-jelzés) vagy a még hátralévõ másolatok számának 
mutatására (visszaszámlálás) is.

Megjegyzés

� Alapbeállítás: Fel (növekvõ)

���� Funkció prioritás
Megadhatja, hogy melyik üzemmód induljon el közvetlenül a mûködtetõkapcsoló 
megnyomása után vagy a rendszer alaphelyzetbe állását követõen.

Megjegyzés

� Alapértelmezés: Másoló

���� Nyomtató prioritás
A kiválasztott módhoz nyomtatási prioritás kapcsolódik.

Referencia

⇒ 50. oldal “Egyidejûleg több mûvelet”

Megjegyzés

� Alapértelmezés: Megjelenített mód
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� Ha a “Közt. lap besz.” van kijelölve, az aktuális nyomtatási feladat 
legfeljebb 5 lap kinyomtatása után megszakításra kerülhet egy másik 
feladat által.

� Ha a készüléken telepítve van Belsõ tálca, Mozgó rendezõtálca, 500-lapos 
finiser vagy 1000-lapos finiser, megadhatja, hogy melyik kimeneti tálcára 
kerüljenek a dokumentumok. Ha többet szeretne megtudni a kimeneti 
tálca megválasztásának lehetõségérõl az egyes funkciók használatakor, 
olvassa el az alább felsorolt szakaszokat:
• 83. oldal “Kimenet: Másoló (Másoló üzemmód)”
• 84. oldal “Kimenet: Dokumentum szerver (Dokumentum szerver)”
• 84. oldal “Kimenet: Fax (Fax)”
• 84. oldal “Kimenet: Nyomtató”

���� Funkció idõkorlát
Beállíthatja, hogy az "Egyidejûleg több mûvelet" funkció használata során a 
készülék mennyi idõ elteltével váltson üzemmódot (⇒ 50. oldal “Egyidejûleg 
több mûvelet”). Ez akkor hasznos, ha több példányra is szüksége van, és az 
egyes példányoknál eltérõ beállításokat szeretne alkalmazni. Ha hosszú idõt 
állít be, ezzel elkerülheti, hogy más funkciók elkezdõdõ feladatai 
félbeszakítsák a nyomtatási munkát.

Megjegyzés

� Alapértelmezés: 3 másodperc

� A Funkció-visszaállítási idõzítõ hatástalan, ha a "Közt. lap besz." beállítás 
értéke "Nyomtató prioritás" (⇒ 82. oldal).

� Az "Idõ beállítások" kiválasztásakor a számgombok segítségével adja meg 
az idõtartamot (3∼30 másodperc, 1 másodperces lépésenként állítható).

���� Kimenet: Másoló (Másoló üzemmód)
Megadhatja, hogy a dokumentumok mely tálcára kerüljenek.

Megjegyzés

� Alapértelmezés: 1. belsõ tálca

ZFFH110E
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���� Kimenet: Dokumentum szerver (Dokumentum szerver)
Megadhatja, hogy a dokumentumok mely tálcára kerüljenek.

Megjegyzés

� Alapértelmezés: 1. belsõ tálca
� További tudnivalók a kimeneti tálcákról: 83. oldal “Kimenet: Másoló 

(Másoló üzemmód)”.

���� Kimenet: Fax (Fax)
Megadhatja, hogy a dokumentumok mely tálcára kerüljenek.

Megjegyzés

� Alapértelmezés: 1. belsõ tálca
� További tudnivalók a kimeneti tálcákról: 83. oldal “Kimenet: Másoló 

(Másoló üzemmód)”.

���� Kimenet: Nyomtató
Megadhatja, hogy a dokumentumok mely tálcára kerüljenek.

Megjegyzés

� Alapértelmezés: 1. belsõ tálca
� Ha a nyomtatóillesztõ-programban van beállított kimeneti tálca, az lesz 

használatos, függetlenül a fenti (esetleg eltérõ) beállítástól.
� További tudnivalók a kimeneti tálcákról a következõ ábrán: 83. oldal 

“Kimenet: Másoló (Másoló üzemmód)”.

Kimeneti tálca beállításai

Korlátozások

� Az aktuális tûzési munka nem szakítható meg még akkor sem, ha másik 
funkció által indított másik tûzési munka lépne a helyére.

� Ha a 500-lapos finiser vagy 1000-lapos finiser telepítve van, és tûzés vagy 
eltolásos szortírozás van megadva a feladathoz, a feladat a finiser mozgó 
tálcájára kerül kiadásra tekintet nélkül a megadott kimeneti tálcára.

� A kimeneti tálca módosítható, amikor egy másik funkció tûzési feladatát 
másolás szakítja meg, mégpedig a következõ esetekben:

���� Amikor 500-lapos finiser van telepítve, és kimeneti tálcaként a finiser tálcája van 
beállítva:

• A megszakítás közben végzett feladat az 1. belsõ tálcára kerül kiadásra.

���� Amikor 1000-lapos finiser van telepítve, és kimeneti tálcaként a finiser tálcája van 
beállítva:

• A megszakító feladat a finiser próbanyomat tálcájába kerül kiadásra.
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Papíradagoló beállít.

���� Papíradagoló prioritás: Másoló (Másoló/Dokumentum szerver)
Megadhatja a kimenethez a papírt szolgáltató adagolót.

Megjegyzés

� Alapértelmezés: 1. adagoló

���� Papíradagoló prioritás: Nyomtató (Nyomtató)
Megadhatja a kimenethez a papírt szolgáltató adagolót.

Megjegyzés

� Alapértelmezés: 1. adagoló

���� Adagoló papírmérete: (1–4. adagoló)
Jelölje ki a papírtálcán található másolópapír méretét.
• Az 1. és 2. adagoló a következõ papírméretekre állítható be:

• Autom. felism., A3L, B4L, A4K, A4L, B5K, B5L, A5K, A5L, 
A6L, 8KL, 16KK, 16KL

• 11"×17"L, 81/2"×14"L, 81/2"×13"L, 81/2"×11"K, 81/2"×11"L, 
81/4"×13"L, 8"×13"L, 71/4"×101/2"K, 71/4"×101/2"L, 51/2"×81/2"K, 
51/2"×81/2"L, egyedi méret (100,0-297,0 mm (3,94"-11,69") széles × 
148,0-432,0 mm (5,83"-17,00") hosszú)

• Az 3. és 4. adagoló a következõ papírméretekre állítható be:
• Autom. felism., A3L, B4L, A4K, A4L, B5K, B5L, A5K, A5L, 

8KL, 16KK, 16KL
• 11"×17"L, 81/2"×14"L, 81/2"×13"L, 81/2"×11"K, 81/2"×11"L, 

81/4"×13"L, 8"×13"L, 71/4"×101/2"L, 51/2"×81/2"K, 51/2"×81/2"L, 
egyedi méret (148,0-297,0 mm (5,83"-11,69") széles × 148,0-432,0 mm 
(5,83"-17,00") hosszú)

Fontos

� Ha a megadott papírméret eltér a papírtálcán található papír tényleges 
méretétõl, ez a méreteltérés papírelakadást okozhat.

Megjegyzés

� A kiegészítõ nagykapacitású adagoló (LCT) széle rögzített. Ha szeretné 
megváltoztatni a papírméretet, kérje a szerviz segítségét.

� Alapértelmezés: Autom. felismerés

Referencia

⇒ 146. oldal “Papírméret módosítása”

���� Papírtípus:Kézi adagoló
A kijelzõn láthatja, hogy milyen típusú papír van a kézi adagolóban.
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• A kézi adagoló a következõ papírtípusok használatára állítható be:
• Vastag papír,  Újrafelh. papír, Speciális papír, Színes papír, Fejléces 

papír, Elõre nyomtatott, Írásv. fólia, Címke papír, Lyukasztott papír, 
Bankjegypapír,  Kártya papír, Norm: Kéto.hátl., Vast: Kéto.hátl.

Megjegyzés

� Az automatikusan felismerhetõ papírtípusok felismerése L irányban 
történik.

� Alapértelmezés: Nincs kijelzés

���� Papírtípus:1–4. adagoló
A kijelzõn láthatja, hogy milyen típusú papír van az egyes papíradagolókban. 
A nyomtatási funkció ezen információ alapján határozza meg automatikusan, 
hogy melyik tálcát használja.
• Az 1. és 2. adagoló a következõ papírtípusokra állítható be:

• Újrafelh. papír, Speciális papír, Színes papír, Fejléces papír,  Elõre 
nyomtatott,  Lyukasztott papír, Címke papír, Bankjegypapír,  Kártya 
papír, Írásv. fólia, Vastag papír

• Az 3. és 4. adagoló a következõ papírtípusokra állítható be:
• Újrafelh. papír, Speciális papír, Színes papír, Fejléces papír, Elõre 

nyomtatott, Lyukasztott papír, Bankjegypapír, Kártya papír

Megjegyzés

� Alapértelmezés:
• Papírtípus: Nincs kijelzés

• Másolási mód: 2 oldalas másolat

• Automatikus papírválasztás alkalmazása: Igen
� A papírtálca mellett  látható, ha az “Nem”Automatikus papírválasztás” 

beállítása “Nem”.

Korlátozások

� Az “Automatikus papírválasztás” csak a másoló funkcióhoz állítható be, a 
következõ két beállítás érvényessége esetén: “Nincs kijelzés” és “Újrafelh. 
papír”. Ha a “Nem” van kijelölve, az “Automatikus papírválasztás” nem 
lesz érvényes a tálcára.

���� Fedõlap tálca
A fedõlapok beállítása céljából megadható és megjeleníthetõ a papírtálca. A 
papíradagoló kiválasztása után megadható a megjelenítési idõ és a kétoldalas 
másolás módja is.

Megjegyzés

� Alapértelmezés:
• Programozandó adagoló: Nincs
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� A fedõlap adagolóra vonatkozó beállításokat a fedõlap és a Fedõlap tálca 
funkciók segítségével végezheti el.

� Ha a “Kiválasztott módban” lehetõséget választotta, a Fedõlap tálca 
adagolóra vonatkozó beállítások csak akkor kerülnek kijelzésre, ha 
kiválasztotta a fedõlap funkciót.

� A “Végig” beállítás esetén a Fedõlap tálca adagoló mindig kijelzésre kerül.
� Csak akkor választhatja ki a Másolási mód kétoldalasnál funkciót, ha a 

bejelölte “Kiválasztott módban” lehetõséget.

Referencia

⇒ “Fedõlap” a Fénymásoló kézikönyvben

���� Köztes lap adagoló
A közteslapok beállítása céljából megadható és megjeleníthetõ a papírtálca. A 
papíradagoló kiválasztása után megadható a megjelenítési idõ és a kétoldalas 
másolás módja is.

Megjegyzés

� Alapértelmezés: 
• Programozandó adagoló: Nincs

� Ha a “Kiválasztott módban” lehetõséget választotta, a Köztes lap adagoló 
adagolóra vonatkozó beállítások csak akkor kerülnek kijelzésre, ha 
kiválasztotta a fedõlap funkciót.

� A “Végig” beállítás esetén a Köztes lap adagoló adagoló mindig kijelzésre 
kerül.

Referencia

"Közteslapok" a Fénymásoló kézikönyvben

Idõzítõ beállítások

���� Automatikus kikapcsolás idõzítõ
Az utolsó feladat befejezését követõen egy adott idõ múlva a készülék 
automatikusan kikapcsol energiatakarékossági okokból. Ezt a funkciót 
"Automatikus kikapcsolás" funkciónak nevezik. 
Az automatikus kikapcsolást követõen a készülék "Kikapcsolt módba" vagy 
"Készenléti üzemmódba" áll. Az Automatikus kikapcsolás idõzítõ 
beállításához adja meg, hogy mennyi idõ múlva szeretné aktiválni ezt a 
funkciót.
A számbillentyûzet segítségével 1 perc és 240 perc közötti érték állítható be.

Megjegyzés

� Alapértelmezés: 60 perc
� “Kikapcsolt módból” vagy “Készenléti üzemmódból” a készülék kb. 99 

másodperc alatt áll vissza munkára kész állapotba.
� Lehetséges, hogy az automatikus kikapcsolás nem mûködik, amikor a 

kijelzõn hibaüzenetek láthatók.
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���� Energiatakarékos mód idõzítõ
Beállíthatja azt az idõtartamot, amennyit a készülék vár az utolsó másolás 
vagy más mûvelet befejezése után, mielõtt Energiatakarékos üzemmódra 
vált.
A számbillentyûzet segítségével 1 perc és 240 perc közötti érték állítható be.

Megjegyzés

� Alapértelmezés: 15 perc

���� Kezelõpanel kikapcsolása idõzítõ
Beállíthatja azt az idõtartamot, amennyit a készülék vár az utolsó másolás 
vagy más mûvelet befejezése után, mielõtt Panelkikapcsolási üzemmódba 
vált.

Megjegyzés

� Készenléti üzemmódból már 3 másodperc (Panel ki: 1. szint) vagy 10 
másodperc (Panel ki: 2. szint) bemelegedés után is készíthetõ másolat.

� Alapértelmezés: 60 másodperc

� A számbillentyûzet segítségével 10 másodperc és 999 másodperc közötti 
érték állítható be.

���� Rendszer alaphelyzet idõzítõ
A Rendszer alaphelyzetbe állása beállítás hatására a kijelzõképernyõ 
automatikusan a Funkciók prioritása beállításnál megadott funkcióra vált. Ez 
akkor lehetséges, ha nincs folyamatban munka, vagy épp egy megszakított 
munka törlése zajlik. Ezzel a beállítással adható meg a rendszer alaphelyzetbe 
állási idõköze. ⇒ 82. oldal “Funkció prioritás”

Megjegyzés

� Alapértelmezés: 60 másodperc

� A számbillentyûzet segítségével 10 másodperc és 999 másodperc közötti 
érték állítható be, 1 másodperces lépésekkel.

���� Másoló/Dok. szerver autom. alaph. idõzítõ  (Másoló/Dokumentum szerver)
Megadhatja, hogy mennyi idõ elteltével kerüljön sor a másoló és a 
dokumentumkiszolgáló alaphelyzetbe hozására.

Megjegyzés

� Ha a [Nem] van kijelölve, a készülék nem vált át automatikusan a 
felhasználói kód bevitelét kérõ képernyõre.

� Alapértelmezés: 60 másodperc

� A számbillentyûzet segítségével 10 és 999 másodperc közötti érték 
állítható be.
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���� Fax automatikus alaphelyzet idõzítõ (Fax)
Megadhatja, hogy mennyi idõ teljen el a fax funkció alaphelyzetbe hozása 
elõtt.

Megjegyzés

� Alapértelmezés: 30 másodperc

� A számbillentyûzet segítségével 30 és 999 másodperc közötti érték 
állítható be.

���� Szkenner automatikus alaphelyzet idõzítõ (Szkenner)
Megadhatja, hogy mennyi idõ teljen el a szkenner funkció alaphelyzetbe 
hozása elõtt.

Megjegyzés

� Ha a [Nem] van kijelölve, a készülék nem vált át automatikusan a 
felhasználói kód bevitelét kérõ képernyõre.

� Alapértelmezés: 60 másodperc

� A számbillentyûzet segítségével 10 és 999 másodperc közötti érték 
állítható be.

���� Dátum beállítása
A számbillentyûzet segítségével adja meg a másológép belsõ órája számára 
az aktuális dátumot.

Megjegyzés

� Az év, a hónap és a nap közötti váltáshoz használja a következõ gombokat: 
[←←←←] és [→→→→].

���� Idõ beállítása
A számbillentyûzet segítségével adja meg a másológép belsõ órája számára 
az aktuális idõt.

Megjegyzés

� A perc és a másodperc közötti váltáshoz használja a következõ gombokat: 
[←←←←] és [→→→→].
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Interfész beállítások/Hálózat

���� IP cím
Ha a készüléket hálózati környezetben szeretné használni, elõbb 
konfigurálnia kell az IP-címet.

Megjegyzés

� Alapértelmezés: 011.022.033.044
� Ne használjon más készülék által már lefoglalt IP-címet. Az IP-cím 

megadásához legcélszerûbb a rendszergazda segítségét kérni.
� Ha telepíti az IEEE 1394-es kártyát (választható kiegészítõ), és használja az 

IEEE 1394-es interfészt, be kell állítania a tartomány címét is, függetlenül a 
[IEEE1394] IP-címétõl. Ha ugyanannak a tartománynak a címét kívánja 
megadni, az Alhálózati maszk beállításnak adjon különbözõ értéket.

� A [←←←←] vagy a [→→→→] gomb megnyomásával mozoghat a három számjegybõl 
álló számcsoportok között.

���� Subnet Mask
Az alhálózati maszk egy olyan számsor, amely a hálózati gépek IP-címének 
megegyezõ részét mintegy "lefedi".

Megjegyzés

� Alapértelmezés: 000.000.000.000
� A [←←←←] vagy a [→→→→] gomb megnyomásával mozoghat a három számjegybõl 

álló számcsoportok között.

���� Gateway cím
Az átjárók a hálózatok közötti kapcsolódási pontot jelentik. Az átjáró címének 
az átjáróként használt útválasztó vagy számítógép címét adja meg.

Megjegyzés

� Alapértelmezés: 000.000.000.000
� A [←←←←] vagy a [→→→→] gomb megnyomásával mozoghat a három számjegybõl 

álló számcsoportok között.
� A cím megadásához legcélszerûbb a rendszergazda segítségét kérni.

���� Hálózati boot
Adja meg azt a módot, ahogyan IP-cím állítható be egy kliensrõl.

Megjegyzés

� Alapértelmezés: Nincs

� A beállításokkal kapcsolatos segítségért forduljon a rendszergazdához.

Referencia

További részleteket olvashat a Nyomtató kézikönyvben
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���� Érvényes protokoll
Jelölje ki a hálózaton használandó protokollt.

Megjegyzés

� Alapértelmezés: TCP/IP/Érvényes, NetWare/Érvényes, NetBEUI/Érvényes, 
AppleTalk/Érvényes

���� NW kerettípus
Jelölje ki a NetWare rendszeren használandó kerettípust.

Megjegyzés

� Alapértelmezés: Autom. kiválasztás

����  LAN típus
Ha telepítette a drótnélküli LAN kártyát (választható kiegészítõ), válassza ki 
az interfészt: drótnélküli LAN (IEEE 802.11b) vagy Ethernet.

Megjegyzés

� Alapértelmezés: Ethernet

���� Ethernet sebesség
Megadhatja a hálózatok hozzáférési sebességét.
Jelölje ki a hálózati környezetnek megfelelõ sebességet. "általában az Autom. 
kiválasztás" beállítást javasolt kiválasztani.

Megjegyzés

� Alapértelmezés: Autom. kiválasztás

Interfész beállítások/Párhuzamos interfész

���� Párhuzamos idõzítés
A párhuzamos interfész idõzítõjének beállítására szolgál. A beállítás 
módosítása csak különleges esetekben szükséges.

Megjegyzés

� Alapértelmezés: ACK kívül

���� Párhuzamos kommunikáció sebessége
Meghatározhatja a párhuzamos interfész adatátviteli sebességét. Ha túl gyors 
az adatátviteli beállítás, zavarok léphetnek fel az adatküldés során. Ha ez 
történne, módosítsa a beállítást a következõre: “Normál”.

Megjegyzés

� Alapértelmezés: Nagy sebesség

���� Jel állapota
A párhuzamos interfész jelbeállításainak megadására szolgál.

Megjegyzés

� Alapértelmezés: Magas
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���� Elsõdleges bemenet
Meghatározhatja, hogy bejövõ elsõdleges jel esetén az elsõdleges jel aktív 
vagy inaktív legyen. A beállítás módosítása csak különleges esetekben 
szükséges.

Megjegyzés

� Alapértelmezés: Érvénytelen

���� Kétirányú kommunikáció
Meghatározhatja, hogy a párhuzamos interfész használata során érkezõ 
állapotlekérdezésekre a nyomtató milyen módban válaszoljon, és hogyan 
folytassa az adatcserét. Ha más gyártóktól származó nyomtatók használata 
során gondjai támadnának, állítsa a beállítást “Ki” értékre.

Korlátozások

� Ha a beállítása “Ki”, az aszinkron funkciók nem fognak mûködni.

Megjegyzés

� Alapértelmezés: Be

���� Jelvezérlés
Azon hibafeldolgozási beállítások megadására szolgál, amelyek a számítógéprõl 
küldött nyomtatási munkák vagy faxküldések hibája során lépnek mûködésbe. 
A beállítás módosítása csak különleges esetekben szükséges.

Megjegyzés

� Alapértelmezés: Feladat elf. prioritása

Interfész beállítások/IEEE1394 (Option)

Elõkészítés

A készülékhez telepítenie kell az IEEE 1394 kártyát (választható kiegészítõ).
A drótnélküli LAN kártya (választható kiegészítõ) nem lehet ezzel egyszerre 
telepítve.

���� IP cím
Ha a készüléket az IEEE 1394 kártya (választható kiegészítõ) segítségével 
kapcsolja a hálózathoz, be kell állítania az IP-címet.

Megjegyzés

� Alapértelmezés: 000.000.000.000
� Ha a hálózattal az IEEE 1394-es interfészkártyát használja, ugyanabban a 

tartományban nem használható az Ethernet interfész is. Ha mégis 
mindkettõt szeretné használni, az Alhálózati maszk eltérõ beállításával 
teheti ezt meg.
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���� Subnet Mask
Az alhálózati maszk egy olyan számsor, amely a hálózati gépek IP-címének 
megegyezõ részét mintegy "lefedi".

Megjegyzés

� Alapértelmezés: 000.000.000.000
� Ha a hálózattal az IEEE 1394-es interfészkártyát használja, ugyanabban a 

tartományban nem használható az Ethernet interfész is. Ugyanabban a 
domainban való használathoz állítson be egy másik értéket a Subnet Mask 
számára.

� A [←←←←] vagy a [→→→→] gomb megnyomásával mozoghat a három számjegybõl 
álló számcsoportok között.

���� IP over 1394
Ha az IEEE 1394 interfész  IP over 1394 funkcióját használja a készülék 
hálózathoz való csatlakoztatásához, vagy a  IP over 1394 vezérlõn keresztül 
nyomtat a személyi számítógépérõl, a  IP over 1394 -t be kell állítania. Ezt a 
funkciót a Windows Me és a Windows XP támogatja.

Megjegyzés

� Alapértelmezés: Aktív

� A hálózatközi IP over 1394 funkcióján keresztüli használatához állítsa be 
az IP cím és az Subnet Mask.

Referencia

További részleteket olvashat a Nyomtató kézikönyvben.

���� SCSI nyomtatás (SBP-2)
Ha a Windows 2000 és a Windows XP által támogatott SCSI-nyomtatás 
kliensfunkcióval szeretne nyomtatni, ehhez konfigurálnia kell a SCSI-
nyomtatást.

Megjegyzés

� Alapértelmezés: Aktív

� Az SCSI nyomtatás (SBP-2) használatához állítsa be az IP cím, de az Subnet 
Mask beállítása nem szükséges.

���� Kétirányú SCSI nyomtatás
Meghatározhatja, hogy az IEEE 1394-es interfész használata során érkezõ 
állapotlekérdezésekre a nyomtató milyen módban válaszoljon, és hogyan 
folytassa az adatcserét.

Megjegyzés

� Alapértelmezés: Be
� Ha a beállítása "Ki", az aszinkron funkciók nem fognak mûködni.
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Interfész beállítások/IEEE 802.11b (Option)

Elõkészítés

A készülékhez telepítenie kell vezeték nélküli helyi hálózati interfészkártyát 
(választható kiegészítõ).
Az IEEE 1394 kártya (választható kiegészítõ) nem lehet ezzel egyszerre 
telepítve.

Megjegyzés

� Minden egyes beállítást a többinek megfelelõen adjon meg.

���� Kommunikációs mód
A vezeték nélküli helyi hálózaton használt kommunikációs mód megadására 
szolgál.

Megjegyzés

� Alapértelmezés: 802.11 Ad hoc

���� SSID beállítás
Megadható az SSID (szolgáltatáskészlet azonosítója), amelynek segítségével 
a szervezett üzemmódú hálózaton megkülönböztethetõ a hozzáférési pont.

Megjegyzés

� Alapértelmezés: ASSID

� Ha az SSID üres érték van érvényben 802.11b Ad hoc mód vagy Ad hoc 
mód esetén, a következõ jelenik meg: “ASSID”.

���� Csatorna
802.11b Ad hoc mód vagy Ad hoc mód esetén határozza meg a csatornát.

Megjegyzés

� A csatorna megadásához 1 és 13 közötti egész érték használható.
� Alapértelmezés: 11 

���� Drótnélküli LAN jel
Szervezett (infrastruktúra) üzemmód esetén a kapcsolódáshoz használt 
hozzáférési pont rádiójelének állapotát jeleníti meg.
A rádióhullámjel állapotának megtekintéséhez a következõ gombot nyomja 
meg: [Drótnélküli LAN jel].

���� WEP (titkosítás) beállítás
A vezeték nélküli helyi hálózaton használt titkosítás megadására szolgál. 
Ahhoz, hogy ez a beállítás érvényes legyen, meg kell adnia a WEP-kódot.

Megjegyzés

� Alapértelmezés: Nem aktív
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���� Átviteli sebesség
A vezeték nélküli helyi hálózat adatátviteli sebességének megadására 
szolgál.

Megjegyzés

� Alapértelmezés: Automatikus

���� Alapbeállítások visszaállítása
Visszaállíthatja a vezeték nélküli helyi hálózat beállításait a gyári 
alapértékekre.

Fájl átvitel

Szükség szerint végezze el a beállításokat a ScanRouter V2 Lite/Professional 
használatához.

Megjegyzés

� A fogadott faxok szétosztásához szükség van az opcionális ScanRouter V2 
Professional telepítésére.

���� Kézbesítési opció
Ha a [Be] van kijelölve, a kézbesítõ szerver IP-címe megjelenik.

Megjegyzés

� Alapértelmezés: Ki
� A kézbesítõ szerver IP címe csak a ScanRouter V2 Lite/Professional 

programban állítható be.

���� Fax vétele fájlátvitel

• Beállítás vonalanként
Meghatározza mindegyik fax vonalra vonatkozóan, hogy a beérkezõ fax 
dokumentumok a ScanRouter V2 Professional programra kerüljenek-e 
elküldésre.

Megjegyzés

� Alapértelmezés: G3 Port 1/Nincs küldés, G3 Port 2/Nincs küldés, G3 Port 
3/Nincs küldés

• Nyomtatás kézbesítéskor
Meghatározza, hogy a ScanRouter V2 Professional programra érkezõ 
faxokat egyidejûleg kinyomtatassa-e a készülék.

Megjegyzés

� Alapértelmezés: Nem

• Kézbesítendõ fájl
Meghatározza, hogy az összes érkezett faxdokumentumot vagy csak a 
kézbesítési kódokat tartalmazó dokumentumokat (azonosítóval és F 
kóddal rendelkezõ dokumentumokat) kell elküldeni a ScanRouter V2 
Professional program számára.
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Megjegyzés

� Alapértelmezés: Fájl kézb. kóddal
• A fájl kézbesítése sikertelen

Azok a beérkezõ fax dokumentumok, amelyeket nem lehet a ScanRouter 
V2 Professional programra küldeni, a készülék memóriájában lesznek 
eltárolva. Ezeknek a tárolt adatoknak a kinyomtatásához válassza ki a 
“Fájl nyomtatása” a törléséhez pedig a “Fájl törlése” funkciót.

Megjegyzés

� Ha a készülék el tudja küldeni az adatokat a ScanRouter V2 Professional 
részére, az adatok elküldésére automatikusan sor kerül.

� Ha törli az adatokat, késõbb nem tudja továbbküldeni vagy 
kinyomtatni azokat.

���� Kézbesítõ szerver IP címe

Megjegyzés

� Alapértelmezés: 000.000.000.000

���� Szkennelt adat újraküldési idõzítõ
Egy adat vagy dokumentum újraküldésének idõintervallumát határozza 
meg, azaz, hogy a ScanRouter V2 Lite/Professional-ra való sikertelen küldés 
esetén mennyi idõ múlva kerüljön sor az újraküldésre.

Megjegyzés

� Alapértelmezés: 300 másodperc

� A számgombok segítségével adjon meg egy “60-900 másodperc” (egy 
másodperces lépésenként állítható) közé esõ intervallumot.

� Ez a beállítás a Szkenner funkcióra van hatással. Az érkezett faxok 
továbbítása folytatódik.

���� Szkennelt adatok újraküldési száma

Megjegyzés

� Alapértelmezés: 3 alkalommal

� Adja meg a számgombok segítségével a próbálkozások “1 és 99” közé esõ 
számát.

� Ez a beállítás a Szkenner funkcióra van hatással. Érkezett 
faxdokumentumok továbbítása megtörténik.
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Rendszergazda eszk.

A következõ beállításokat az üzemeltetõnek kell elvégeznie. A beállításokkal 
kapcsolatos segítségért vagy további tájékoztatásért forduljon az 
üzemeltetõhöz.

���� Felhasználói kód kezelés
Felhasználókódok beállításával szabályozható a készüléket használó 
személyek köre.
A felhasználókódokat megfelelõen regisztrálni kell. ⇒ 104. oldal 
“Felhasználói kód”.

Megjegyzés

� Alapértelmezés: Másoló/Ki, Dok. szerver/Ki, Fax/Ki, Szkenner/Ki, 
Nyomtató/PC vezérlés: Be

� Ha a nyomtatóval “PC vezérlés: Be” is használatos, naplófájlban rögzítheti 
a nyomtatóillesztõ-programból megadott felhasználókódokhoz tartozó 
nyomtatási eseményeket.

���� Költséghely számláló kezelés
A kulcsszámláló annak meghatározására szolgál, hogy vannak-e érvényben 
felhasználói korlátozások.

Megjegyzés

� Alapértelmezés: Másoló/Ki, Dok. szerver/Ki, Fax/Ki, Szkenner/Ki, Nyomtató/Ki

���� Felhasználói hozzáférés kezelése
Használja a külsõ számláló egységet a felhasználók általi terhelés 
korlátozására, és a használat szabályozására.

Megjegyzés

� Alapértelmezés: Másoló/Ki, Dok. szerver/Ki, Fax/Ki, Szkenner/Ki, Nyomtató/Ki

���� Mesterkód
Ez a beállítás határozza meg, hogy tartozik-e jelszavas védelem (maximum 8 
számjegy) az “Rendszergazda eszk.” beállításainak hozzáférési kóddal való 
használatához.

Megjegyzés

� Alapértelmezés: Ki
� A “Be” kiválasztása esetén adja meg a hozzáférési kódot (max. 8 számjegy) 

a számjegygombokkal, majd a hozzáférés korlátozásához jelölje be a 
“Részleges” vagy a “Minden eredeti beállítás”-t.
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• Ha a választás “Részleges”:
A hozzáférési kód használata csak az “Idõzítõ beállítások”-hoz, a 
“Rendszergazda eszk.” kezdeti beállításaihoz és a “Rendszergazda 
eszk.” fax funkcióra vonatkozó kezdeti beállításaihoz szükséges. A 
nyomtató kezdeti beállításai között “MENÜVÉDELEM” lesz beállítva a 
“MÓDOSÍTÁS/ELLENÕRZÉS” beállításhoz. A “MENÜVÉDELEM” 
beállítása esetén a nyomtató kezdeti beállításainál megadhatja az 
üzemeltetõ kódját. ⇒ "Nyomtatószolgáltatások paraméterei" a 
Nyomtató kézikönyvben

• Ha a választás “Minden eredeti beállítás”:
Egy hozzáférési kódot kell megadni a Rendszer beállítások minden 
kezdeti beállításához, valamint a Másoló/Dokumentum szerver 
beállítások, a Fax beállítások,  Nyomtató beállítások, és a Szkenner 
beállítások elvégzéséhez.

� Ha a “Minden eredeti beállítás”-t választja, akkor a Mesterkód 
képernyõjének eléréséhez meg kell adnia a hozzáférési kódot.

���� Kezelõpanel kikapcs. szint
Meghatározza a panel kikapcsolásának szintjét.

Megjegyzés

� Alapértelmezés: 1. szint

���� Számláló megjelenítése/nyomtatása
A különbözõ számú nyomatok megtekintését és kinyomtatását teszi 
lehetõvé.
• Számláló megjelenítése/nyomtatása

Megjeleníti a nyomatok számát mindegyik üzemmódra vonatkozatva: 
(Összes, Másoló (Színes/Fekete-fehér:/Egyszínû:/Kétszínû), Fax 
(Egyszínû:/Fekete-fehér:), és a Nyomtató (Színes/Fekete-fehér:), 
A3/DLT, Kétoldalas, Tûzés).

• Számláló lista nyomtatása
Kinyomtatja az egyes funkciók által készített nyomatok számának listáját.

• A számlálólista kinyomtatása
A Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök/Számláló}}}} gombot.
B Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.
C Nyomja meg a [Rendszergazda eszk.] gombot.
D Nyomja meg a [Számláló kijelzéze/nyomtatása] gombot.

Szint Bemelegedési idõ

1. szint kb. 3 másodperc

2. szint kb. 10 másodperc
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E Nyomja meg a [Számláló lista nyomtatása] gombot.

F Nyomja meg az {{{{Indítás}}}} gombot.
G Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

���� Számláló megj./törlés/nyomtatás felh. kódonként
A nyomatok száma felhasználói kódonkénti bontásban megtekinthetõ és 
kinyomtatható, valamint az értéke le is nullázható.

Megjegyzés

� Az összes nyomatszám megjelenítéséhez nyomja meg a következõ 
gombokat: [UUUU] és [TTTT]. 
• Számlálók nyomtatása felhasználókódonként

A nyomatok számának kinyomtatása minden egyes felhasználói 
kódhoz.

• Számlálóértékek törlése felhasználókódonként
Lenullázza a nyomatok számát minden egyes felhasználói kód 
esetében.

• A nyomatok száma eltérõ lehet a Felhasználói eszközökben lévõ 
Összesített számlálóállásától.

Megjegyzés

� Lista nyomtatása minden egyes felhasználókódhoz ⇒ 111. oldal “Az egyes 
felhasználókódokhoz tartozó nyomatszám kinyomtatása”.
• Számláló nyomtatása az összes felhasználókód egyesítésével

A nyomatok számának kinyomtatása az összes felhasználói kódhoz.
• Minden felhasználókód számlálójának törlése

Lenullázza a nyomatok számát az összes felhasználói kód esetében.

���� Címlista kezelése
Maximum nyolc számjegybõl álló felhasználói kódok felvétele, módosítása 
vagy törlése. (A mûveletek részletes ismertetését lásd: 104. oldal 
“Felhasználói kód”.)

Megjegyzés

� Maximum 2000 felhasználónév regisztrálható.
� Maximum 80 felhasználókód regisztrálható. A választható funkciókkal 

való kiegészítés esetén maximum 200 felhasználói kód regisztrálható.
� A SmartNetMonitor for Admin használatával is megadhatja a felhasználói 

kódokat (ehhez szükség van a nyomtató opcióra).

Dr. COPY Irodatechnikai Bt. www.drcopy.hu

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



Felhasználói eszközök (Rendszer beállítások)

100

5

� A nyomatok száma a felhasználói kód módosítása esetén sem törlõdik.
� A törölt felhasználói kódokhoz tartozó nyomatok száma szintén törlõdik.

• [Regsiztrálás/Módosítás]
Ezzel a gombbal új felhasználókódok regisztrálhatók. 
Felhasználókódok és felhasználónevek regisztrálhatók vagy 
módosíthatók.

• Felhasználónév
Felhasználó (célállomás) neve, gombmegjelenítés, regisztrációs szám, 
megnevezés kiválasztása

• Felhasználói kód
A felhasználókódok használható funkciói

• E-mail cím szerint
E-mail cím, küldõ jelszava, jelszó beírása

• [Törlés]
Felhasználó törlésére szolgál.

���� Címlista: regisztrálás/módosítás/csoport törlése
Egy csoportban több felhasználó is bejegyezhetõ.
Ezt követõen az egyes csoportok regisztrált felhasználói könnyen nyomon 
követhetõk.
• [Regsiztrálás/Módosítás]

Új csoportok regisztrálására, csoportnevek módosítására, 
gombmegjelenítésre, megnevezés kiválasztására vagy regisztrációs 
számok kezelésére szolgál.

• [Törlés]
Csoport törlésére szolgál.

���� Címlista: sorrend módosítása
A regisztrált felhasználó (célállomás) sorrendjének megváltoztatása.

Megjegyzés

� Az elemek sorrendje egy adott lapon belül felcserélhetõ, de az elemek más 
lapra nem helyezhetõk át. Nem lehet például egy elemet áthelyezni a 
“TERV” ([OPQ]) lapról a “NAPI” ([CD]) lapra.

A Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök/Számláló}}}} gombot.
B Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.
C Nyomja meg a [Rendszergazda eszk.] gombot.
D Nyomja meg a [Címlista: sorrend módosítása] gombot.
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E Nyomja meg az áthelyezni kívánt felhasználóhoz tartozó gombot.

Megjegyzés

� Felhasználó kijelöléséhez használja a számgombokat.
F Nyomja meg a felhasználó célállomás gombját azon a helyen, ahová a 

kijelölt elem áthelyezését kívánja.

A E. lépésben kijelölt felhasználó (célállomás) áthelyezõdik a F. lépésben 
kijelölt helyre, és a felhasználók gombjai is helyet változtatnak.

Megjegyzés

� Felhasználó kijelöléséhez használja a számgombokat.

���� Címlista: megnevezés szerkesztése
A megnevezés megváltoztatásával könnyebbé válik a kívánt felhasználók 
kikeresése.
A Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök/Számláló}}}} gombot.
B Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.
C Nyomja meg a [Rendszergazda eszk.] gombot.
D Nyomja meg a [Címlista: megnevezés szerkesztése] gombot.
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E Nyomja meg a módosítani kívánt megnevezéshez tartozó gombot.

F Adja meg az új nevet, majd nyomja meg az [OK] gombot.
G Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

���� Címlista: megnevezés kiválasztása
A felhasználó kijelölésére szolgáló megnevezés megadására szolgál.

Megjegyzés

� Alapértelmezés: Megnevezés 1

���� Fájl automatikus törlése
Meghatározza, hogy a Dokumentumkiszolgálón tárolt dokumentumok 
törlõdjenek-e egy adott idõ után.

Megjegyzés

� Alapértelmezés: Igen A(z)3 nap után

� Az Igen beállítás választása esetén törlõdik a beállítás után tárolt minden 
dokumentum.

� A Nem beállítás választása esetén a dokumentumok nem törlõdnek 
automatikusan.

� Az Igen beállítás választása esetén adja meg a napok (1 és 180 közötti) 
számát.

� A gyári beállítás három nap, ami azt jelenti, hogy a dokumentumok a 
tárolás után három nappal (72 órával) törlõdnek.

���� Összes fájl törlése
A rendszer törli a dokumentumkiszolgálón tárolt valamennyi 
dokumentumot.

Megjegyzés

� A dokumentumok még jelszavas védelem esetén is törlõdnek.
� A törlés megerõsítését kérõ párbeszédpanel jelenik meg. Ha valóban 

törölni kívánja az összes dokumentumot, nyomja meg a következõ 
gombot: [OK].
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���� Jelszó megjelenítése tárolt fájlnál
Megadhatja, hogy a dokumentumkiszolgálón tárolt dokumentumok jelszava 
rövid idõre megjelenjen-e.

Megjegyzés

� Alapértelmezés: Ki
� Csak ha elfelejtette a jelszót, akkor válassza a [Igen] opciót. A jelszó 

feljegyzése után ne felejtse el visszaállítani a [Nem] beállítást.

���� Rendszergazda e-mail címe
Ha regisztrálja az üzemeltetõ e-mail címét, problémák esetén e-mailben 
segítség kérhetõ. Meghatározza, hogy használja-e vagy sem ezt a funkciót.
Az alapértelmezett beállítás üres, az e-mail cím nincs telepítve.

���� AOF (Mindig BE)
Meghatározza, hogy az Automatikus kikapcsolás funkciót Be beállítását 
megtartja.

Megjegyzés

� Alapértelmezés: Be
� A szolgáltatás mûködésérõl részletes tájékoztatást adhat a szerviz 

képviselõje.
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Felhasználói kód

Felhasználókódok regisztrálásával személyre szabottan korlátozhatja az egyes 
funkciók használatának lehetõségét, és felhasználónkénti bontású használati 
statisztikákat is készíthet. Ha a készülékhez külsõ számláló egységet telepít, 
összesítheti és kezelheti az egyes funkciókra vonatkozó adatokat, és a funkciók 
használatát részletesebben követheti. 

Referencia

A felhasználókódok a SmartNetMonitor for Admin program segítségével is 
regisztrálhatók (szükséges hozzá a nyomtató opció). ⇒ Hálózati nyomtatási 
kézikönyv

Az egyes funkciók kezelési és vezérlési elemei a következõk:

���� Másoló
Ha beállította a felhasználókódok kezelését, a másoló funkció használatához 
mindig meg kell adnia a kódot. Ezzel szabályozhatja, hogy a felhasználók 
milyen mértékben élhetnek az egyes színes beállításokkal.
A példányszám minden színes beállításnál felhasználókódonként lesz 
rögzítve. Így ellenõrizheti a használatot az egyes felhasználók szerint is.

Megjegyzés

� A Felhasználókódok kezelése beállításon belül jelölje ki a színt. ⇒ 97. oldal

���� Dokumentumkiszolgáló
Ha beállította a felhasználókódok kezelését, a Dokumentumkiszolgáló 
funkció használatához mindig meg kell adnia a kódot. Ezzel szabályozhatja, 
hogy a felhasználók milyen mértékben élhetnek a Dokumentumkiszolgáló 
szolgáltatásaival.
Dokumentumkiszolgáló üzemmódban a másolatok száma 
felhasználókódonkénti összesítésben jelenik meg.

Megjegyzés

� A Felhasználókódok kezelése beállításon belül jelölje ki a 
Dokumentumkiszolgáló funkciót. ⇒ 97. oldal

���� Fax
Ha beállította a felhasználókódok kezelését, a Fax funkció használatához 
mindig meg kell adnia a kódot. Ezzel szabályozhatja, hogy a felhasználók 
milyen mértékben élhetnek a faxátvitel szolgáltatásaival.
Fax üzemmódban a dokumentumkiszolgálón tárolt dokumentumokra 
vonatkozó másolatszám felhasználókódonként jelenik meg. Így ellenõrizheti 
a használatot az egyes felhasználók szerint is.

Megjegyzés

� A Felhasználókódok kezelése beállításon belül jelölje ki a Fax funkciót. ⇒ 
97. oldal
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���� Nyomtató
A Felhasználói kódok kezelése beállítás használata esetén a nyomtatóillesztõ-
programból elküldött nyomtatási feladatok is a regisztrált felhasználói kód 
használatával lesznek végrehajtva.
A Fekete-fehér dokumentumokat Fekete-fehér nyomtatásként, a bármilyen 
színt tartalmazó dokumentumok pedig színes nyomtatásként kerülnek 
számlálásra minden egyes felhasználókódnál. Ellenõrizheti a készülék 
használatát az egyes felhasználók szerint is.

Megjegyzés

� A nyomtatóvezérlõ felhasználói kódjának automatikus regisztrálásához, 
válassza ki a PC vezérlés: Be lehetõséget a Felhasználói kód kezelés- ben 
lévõ nyomtató számára. Ha a Felhasználói eszközökben beállított 
felhasználói kódot használja, válassza ki a PC vezérlés: Ki lehetõséget, 
majd állítsa be a felhasználói kódot mindegyik szín számára. A 
Felhasználói eszközökben bejegyzett felhasználókódokat állítsa be a 
nyomtatóillesztõ-programhoz ⇒ 97. oldal.

���� Szkenner
Korlátozhatja a Szkenner funkció felhasználók általi elérését, és figyelemmel 
kísérheti a készülék használatát felhasználók szerinti bontásban.

Megjegyzés

� A Felhasználókódok kezelése beállításon belül jelölje ki a Szkenner 
funkciót (⇒ 97. oldal).

Fontos

� Minden egyes felhasználókódhoz ugyanazok a funkciók tartoznak. Ha 
módosít vagy töröl egy felhasználókódot, az ahhoz tartozó korlátozások és 
felügyeleti adatok érvényessége megszûnik.

Új felhasználókód regisztrálása

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

ZGJS002E
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BBBB Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.

CCCC Nyomja meg a [Rendszergazda eszk.] gombot.

DDDD Nyomja meg a [Címlista kezelése] gombot.

EEEE Nyomja meg a [Új regisztrálás] gombot.

Megjegyzés

� Ha már bejegyzett felhasználóhoz szeretne felhasználói kódot regisztrálni, 
nyomja meg a felhasználónak megfelelõ gombot a kód regisztrálására 
kiválasztott részben, vagy adja meg a bejegyzett számot a 
számbillentyûzet segítségével.

FFFF Állítsa be a felhasználói adatokat.

Megjegyzés

� Ha már bejegyzett felhasználóhoz szeretne felhasználókódot bejegyezni, 
ugorjon a következõ lépésre: G.
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A felhasználó nevének és a gombnévnek a bejegyzése

A Nyomja meg a felhasználónév vagy a gombnév jobb oldalán látható 
[Megváltoztat] gombot.

Megjelenik a felhasználónév vagy a gombnév megadására szolgáló 
párbeszédpanel.

B Adja meg a felhasználónevet vagy a gombnevet, majd nyomja meg a 
következõ gombot: [OK].

Megjegyzés

� A megadott felhasználónév használható a dokumentumkiszolgálón 
tárolt dokumentumokhoz rendelt felhasználónévként is. Ebben az 
esetben a felhasználókód megadása nem szükséges. ⇒ 57. oldal 
“Dokumentumkiszolgáló”

Referencia

⇒ 126. oldal “Szövegbevitel”

Megnevezés kiválasztása

A Nyomja meg a használni kívánt besorolásnak megfelelõ gombot a 
következõ szakaszban: “Válasszon megnevezést”.

Megjegyzés

� A választható gombok a következõk:
• [Frekv.]… Az elsõként megjelenõ laphoz adódik hozzá.
• [[AB],[CD],[EF],[GH],[IJK],[LMN],[OPQ],[RST],[UVW],[XYZ]… A 

kiválasztott megnevezésben szereplõ elemek listájához adódnak 
hozzá.

� “Válasszon megnevezést” céljára csak egyetlen lap jelölhetõ ki.

GGGG Nyomja meg a [Felhasználói kód] gombot.
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HHHH A számgombok segítségével adja meg a felhasználókódot, majd nyomja 
meg a [#] gombot.

Megjegyzés

� Ha eltéveszti, nyomja meg a [Törlés] vagy a {{{{Törlés/Stop}}}} gombot, és írja be 
a helyes kódot.

IIII Válassza ki a felhasználókóddal használandó funkciókat a következõbõl: 
“Elérhetõ funkciók”.

JJJJ Ha további felhasználói kódokat szeretne regisztrálni, nyomja meg a 
[Regisztrálás folytatása] gombot, majd folytassa a fenti FFFF lépéstõl.

KKKK Nyomja meg a [OK] gombot.

LLLL Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

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

Felhasználókód 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 [Címlista kezelése] gombot.

EEEE Nyomja meg a [Regsiztrálás/Módosítás] gombot.

FFFF Jelölje ki a módosítani kívánt bejegyzett felhasználói kódot.

A bejegyzett számot a számgombokkal is megadhatja.

GGGG Adja meg a módosítandó elem új adatait.
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A felhasználó (célállomás) nevének vagy a gombnévnek a módosítása

A Nyomja meg a felhasználónév (célállomásnév) vagy a gombnév jobb 
oldalán látható [Megváltoztat] gombot.

B Adja meg a felhasználónevet (célállomásnevet), majd nyomja meg a [OK] 
gombot.

Referencia

⇒ 126. oldal “Szövegbevitel”

A megnevezés módosítása

A Nyomja meg a használni kívánt besorolásnak megfelelõ gombot a 
következõ szakaszban: “Válasszon megnevezést”.

A felhasználói kód megváltoztatása

A Nyomja meg a [Felhasználói kód] gombot.

B Nyomja meg a [Megváltoztat] gombot, majd a számgombok segítségével 
adja meg az új felhasználói kódot.

C Nyomja meg a [#] gombot.

A rendelkezésre álló funkciók módosítása

A Nyomja meg a [Felhasználói kód] gombot.

B Nyomja meg a gombot a bekapcsolandó funkciók kijelöléséhez.

Megjegyzés

� Nyomja meg a gombot a kijelöléshez, ami után a gomb mûködõ 
állapotúra változik.

HHHH Nyomja meg a [OK] gombot.

IIII Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

JJJJ Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök/Számláló}}}} gombot.
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Felhasználókód törlése

Fontos

� Ezzel a mûvelettel a több funkcióhoz is bejegyzett felhasználókódok is 
törlõdnek. A törölt felhasználókóddal egy felhasználó sem tud többé 
hozzáférni a rendszer szolgáltatásaihoz.

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 [Címlista kezelése] gombot.

Felhasználó (célállomás) törlése

A Nyomja meg a [Törlés] gombot.

B Jelölje ki a törölni kívánt felhasználót (célállomást).

Nyomja meg a felhasználó (célállomás) gombját, vagy a számbillentyûzet 
segítségével adja meg a regisztrált számot.

C A megerõsítést kérõ képernyõn a következõ gombot nyomja meg: [Igen].

Felhasználói kód törlése

A Jelölje ki felhasználót (célállomást), akinek felhasználókódját törölni 
kívánja.

Nyomja meg a felhasználó (célállomás) gombját, vagy a számbillentyûzet 
segítségével adja meg a regisztrált számot.

B Nyomja meg a [Felhasználói kód] gombot.

C A felhasználói kód törléséhez nyomja meg a [Megváltoztat] gombot, majd 
nyomja meg a [#] gombot.

D Nyomja meg a [OK] gombot.

EEEE Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

FFFF Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök/Számláló}}}} gombot.
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Az egyes felhasználói kódokhoz tartozó nyomatszám 
megjelenítése

A nyomatszámot az egyes funkciókhoz regisztrált felhasználókódonként is 
ellenõrizheti.

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 megj./törlés/nyomtatás felh. kódonként] gombot.

EEEE Nyomja meg a [Nyomtató számláló] gombot.

Minden egyes felhasználókódhoz megjelennek a különbözõ funkciók 
különálló számlálói.

Az egyes felhasználókódokhoz tartozó nyomatszám 
kinyomtatása

Az egyes felhasználói kódokhoz tartozó nyomatszám kinyomtatásához 
használja a következõ lehetõségek egyikét: [Másolat számláló] vagy [Nyomtató 
számláló]. A nyomtatáshoz a fenti két funkció együtt is használható.

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 megj./törlés/nyomtatás felh. kódonként] gombot.

Az egyes felhasználói kódokhoz tartozó nyomatszám kinyomtatása

A Jelölje ki a kívánt felhasználói kódot a képernyõ bal oldaláról.

Megjegyzés

� Ha a lapon lévõ összes felhasználókódot ki szeretné jelölni, nyomja meg 
a [Összes kijelölése] gombot.
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B Nyomja meg az [Száml. lista nyomt.] “Felhasználói kódonként” gombot.

Megjegyzés

� Adja meg a felhasználói kódot, majd nyomja meg a [#] gombot, ha a 
felhasználói kód már regisztrálva van.

Az összes felhasználókódhoz tartozó nyomatszám kinyomtatása

A Nyomja meg az [Száml. lista nyomt.] “Összes felhasználói kód” gombot.

Megjegyzés

� Adja meg a felhasználói kódot, majd nyomja meg a [#] gombot, ha a 
felhasználói kód már regisztrálva van.

EEEE Nyomja meg a [Nyomtató számláló] gombot.

FFFF Nyomja meg a [Nyomtatás] gombot.

A nyomatok számának törlése

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 megj./törlés/nyomtatás felh. kódonként] gombot.

EEEE Jelölje ki a törölni kívánt felhasználói kódot.
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Az egyes felhasználókódokhoz tartozó nyomatszám törlése

A Jelölje ki a kívánt felhasználói kódot a képernyõ bal oldaláról.

Megjegyzés

� Ha a lapon lévõ összes felhasználókódot ki szeretné jelölni, nyomja meg 
a [Összes] gombot.

B Nyomja meg a [Törlés] gombot a “Felhasználói kódonként”-hoz.

Az összes felhasználói kódhoz tartozó nyomatszám törlése

A Nyomja meg a [Törlés] gombot a “Összes felhasználói kód”-hoz.

FFFF Nyomja meg a [Nyomtató számláló] gombot.

GGGG Nyomja meg a [Nyomtatás] gombot.
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Célállomás e-mail címe

A célállomások e-mail címeinek regisztrálását követõen a beolvasott 
dokumentumok e-mail üzenetben is elküldhetõk a megfelelõ felhasználónak.
• Könnyen kiválaszthat egy E-mail célállomást, ha a “Felhasználó (célállomás)” 

és a “Nyomógomb kijelzõ” beállításokban elvégzi az E-mail célállomás-ra 
vonatkozó regisztrációt.

• Egy célállomásnak megfelelõ e-mail cím csoportként is regisztrálható.
• A célállomás megadott e-mail címe használható a küldõ címeként is. Ebben 

az esetben jelszó beállításával érdemes kizárni annak lehetõségét, hogy 
mások is használják ezt a címet.

Referencia

A célállomás e-mail címe a SmartNetMonitor for Admin program 
segítségével is regisztrálható (szükséges hozzá a nyomtató opció). ⇒ 
Hálózati nyomtatási kézikönyv

Célállomás e-mail címének regisztrálása

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 [Címlista kezelése] gombot.

EEEE Nyomja meg a [Új regisztrálás] gombot.
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Megjegyzés

� Ha regisztrált felhasználóhoz kívánja beállítani az e-mail címet, nyomja 
meg az adott felhasználóhoz tartozó gombot, vagy adja meg a regisztrált 
számot a számbillentyûzet segítségével.

FFFF Állítsa be a felhasználói adatokat.

Megjegyzés

� Ha már regisztrált felhasználóhoz szeretne e-mail célállomást bejegyezni, 
ugorjon a G lépésre.

� A Regisztrációs szám automatikusan a legkisebb nem foglalt szám lesz.

A felhasználó (célállomás) nevének és a gombnévnek a bejegyzése

A Nyomja meg a felhasználónév (célállomásnév) vagy a gombnév jobb 
oldalán látható [Megváltoztat] gombot.

Megjelenik a felhasználónév vagy a gombnév megadására szolgáló 
párbeszédpanel.

B Adja meg a felhasználó (célállomás) nevét vagy a gombnevet, majd 
nyomja meg a [OK] gombot.

Megjegyzés

� Amikor a küldéshez használandó e-mail címet szeretné kiválasztani, 
kijelölheti a megfelelõ felhasználónevet is.

� A felhasználónévhez regisztrálható felhasználókód is. Részletes 
tudnivalók: “Felhasználói kód” ⇒ 104. oldal.

Referencia

⇒ 126. oldal “Szövegbevitel”
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Megnevezés kiválasztása

A Ha a felhasználóhoz megnevezést is szeretne kapcsolni, nyomja meg a 
“Válasszon megnevezést” megnevezésnek megfelelõ gombját.

Megjegyzés

� A választható gombok a következõk:
• [Frekv.]… Az elsõként megjelenõ laphoz adódik hozzá.
• [AB], [CD], [EF], [GH], [IJK], [LMN], [OPQ], [RST], [UVW], [XYZ],… A 

kiválasztott megnevezésben szereplõ elemek listájához adódnak 
hozzá.

� “Válasszon megnevezést” céljára csak egyetlen lap jelölhetõ ki.

GGGG Nyomja meg a [E-mail cím] gombot.

HHHH A “E-mail cím” jobb oldalán nyomja meg a [Megváltoztat] gombot.

Megjelenik az e-mail cím megadására szolgáló párbeszédpanel.

IIII Adja meg az e-mail címet.

Megjegyzés

� A megadott e-mail cím használható a küldõ címeként is. Ebben az esetben 
jelszó beállításával érdemes kizárni annak lehetõségét, hogy mások is 
használják ezt a címet.

� Az e-mail cím beírható "név" vagy "név@domain" formában. Maximum 
128 karaktert vihet be egy címhez. Egynél több karaktert adjon meg a 
következõkbõl:
• Számjegyek
• Betûk (nagy- és kisbetûk)
• Szimbólumok (! # $ % & ' * + - / = ? ^ _ ` { | } ~)
• pontok

A pontokat nem adhatja meg egymást követõen, illetve elsõ vagy utolsó 
karakterként.

Referencia

⇒ 126. oldal “Szövegbevitel”
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A cím használata küldõként

A A “Küldõként regisztrál” jobb oldalán nyomja meg a [Be] gombot.

Jelszó megadása

A A “Küldõ jelszava” jobb oldalán nyomja meg a [Be] gombot.

B A “Adja meg a jelszót” jobb oldalán nyomja meg a [Megváltoztat] gombot.

C A számgombok segítségével adja meg a jelszót, majd nyomja meg a [#] 
gombot.

JJJJ Nyomja meg a [OK] gombot.

Megjegyzés

� Egy már regisztrált csoporthoz további célállomás-címek vehetõk fel. (⇒ 
121. oldal “Csoporthoz tartozó e-mail célállomások regisztrálása”)

Regisztrált e-mail cím 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 [Címlista kezelése] gombot.

Megjelenik a regisztrált felhasználók listája.

EEEE Jelölje ki a módosítani kívánt e-mail címnek megfelelõ felhasználót.
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Nyomja meg a módosítani kívánt (már regisztrált) felhasználónak megfelelõ 
gombot, vagy adja meg a regisztrált számot a számbillentyûzet segítségével.

FFFF Nyomja meg a [E-mail cím] gombot.

GGGG Adja meg az adatokat.

Az e-mail cím módosítása

A Az E-mail cím jobb oldalán nyomja meg a [Megváltoztat] gombot.

B Írja be az e-mail címet, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Referencia

⇒ 126. oldal “Szövegbevitel”

A jelszó módosítása

A A jelszó jobb oldalán nyomja meg a [Megváltoztat] gombot.

B A számgombok segítségével adja meg az új jelszót, majd nyomja meg 
a [#] gombot.

HHHH Nyomja meg a [OK] gombot.

Megjegyzés

� A felhasználónév módosításáról további tudnivalókért lásd: ⇒ 109. oldal 
“A felhasználó (célállomás) nevének vagy a gombnévnek a módosítása”.

� A felhasználónév törlésérõl további tudnivalókért lásd: ⇒ 110. oldal 
“Felhasználó (célállomás) törlése”.
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Regisztrált e-mail cím törlése

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 [Címlista kezelése] gombot.

Csak az e-mail cím törlése

A Jelölje ki a törölni kívánt e-mail címnek megfelelõ felhasználót.

Nyomja meg a törölni kívánt (már regisztrált) felhasználónak megfelelõ 
gombot, vagy adja meg a regisztrált számot a számbillentyûzet segítségével.

B Nyomja meg a [E-mail cím] gombot.

C A “E-mail cím” jobb oldalán nyomja meg a [Megváltoztat] gombot.

D Nyomja meg a [Összes tör.], majd pedig a [OK] gombot.

Az összes felhasználói információ törlése

A Nyomja meg a [Törlés] gombot.

B Jelölje ki a törölni kívánt felhasználót.

Nyomja meg a törölni kívánt (már regisztrált) felhasználónak megfelelõ 
gombot, vagy adja meg a regisztrált számot a számbillentyûzet 
segítségével.

C Nyomja meg a [Igen] gombot.

EEEE Nyomja meg a [Kilépés] gombot.
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Csoporthoz tartozó e-mail cím 
regisztrálása

A regisztrált csoportok a következõkre használhatók:
• Az egyes csoportok regisztrált e-mail címeinek egyszerû kezelése.
• Üzenet küldése egy csoportban tárolt címlista célállomásaira.
A célállomások e-mail címeinek csoportokra bontásához elõbb regisztrálnia kell 
a szóban forgó csoportokat.

Referencia

Az E-mail célállomásokat csoportokban is regisztrálhatja a SmartNetMonitor 
for Admin használatával (ehhez szükség van a nyomtató opcióra). ⇒ 
Hálózati nyomtatási kézikönyv

Új csoport regisztrálása

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 [Címlista: regisztrálás/módosítás/csoport törlése] gombot.

EEEE Nyomja meg a [Új regisztrálás] gombot.
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FFFF A Csoporthívó neve jobb oldalán nyomja meg a [Megváltoztat] gombot.

GGGG Adja meg a csoport nevét, és nyomja meg az [OK] gombot.

HHHH Ha módosítani kívánja a gomb nevét, majd nyomja meg a gomb nevétõl 
jobbra látható [Megváltoztat] gombot. Adja meg a gomb nevét, majd nyomja 
meg a [OK] gombot.

A gombkijelzés neve automatikusan beállításra kerül.

IIII Nyomja meg a “Válasszon megnevezést” gombját a csoport besorolásához. 
Ha nem kell osztályoznia a csoportot, ugorjon a következõ lépésre: JJJJ.

JJJJ Nyomja meg a [OK] gombot.

Csoporthoz tartozó e-mail célállomások regisztrálása

Megjegyzés

� Amikor új célállomás e-mail címének regisztrációját végzi, egyidejûleg 
csoportokat is regisztrálhat.

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 [Címlista kezelése] gombot.

EEEE Nyomja meg azt a gombot, amelyik a csoportba bejegyezni kívánt 
felhasználónak (célállomásnak) felel meg.

FFFF Nyomja meg a [Csoportos] gombot.

GGGG Jelölje ki a csoportot, amelyhez az e-mail címet fel szeretné venni.

HHHH Nyomja meg a [OK] gombot.

E-mail cím törlése a csoportból

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 [Címlista kezelése] gombot.

EEEE Jelölje ki a csoportból törölni kívánt felhasználót (célállomást).

Nyomja meg a törlendõ felhasználó (célállomás) gombját, vagy a 
számbillentyûzet segítségével adja meg a regisztrált számot.
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FFFF Nyomja meg a [Csoportos] gombot.

GGGG Nyomja meg a kijelölt csoport gombját.

A felhasználó törlõdik a rendszerbõl.

HHHH Nyomja meg a [OK] gombot.

Célállomás e-mail címének megjelenítése

Az egyes csoportok felhasználóinak (célállomásainak) címe bármikor 
megtekinthetõ.

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 [Címlista: regisztrálás/módosítás/csoport törlése] gombot.

EEEE Jelölje ki a megtekinteni kívánt adatokat tartalmazó csoportot.
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FFFF Nyomja meg a [Regisztrált felh.-k] gombot.

Megjelenik az összes felhasználónév (célállomás-cím).

Nyomja meg a [OK] gombot.

Csoport törlése

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 [Címlista: regisztrálás/módosítás/csoport törlése] gombot.

EEEE Nyomja meg a [Törlés] gombot.

FFFF Nyomja meg a törlendõ csoport gombját.

GGGG Nyomja meg a [Igen] gombot.
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Csoport nevének 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 [Címlista: regisztrálás/módosítás/csoport törlése] gombot.

EEEE Nyomja meg a módosítandó csoport gombját.

FFFF A csoport nevének jobb oldalán nyomja meg a [Megváltoztat] gombot.

GGGG Adja meg az új csoportnevet, majd nyomja meg az [OK] gombot.

HHHH Nyomja meg a [OK] gombot.

A csoport neve megváltozott.
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Szövegbevitel

A következõ szakasz a karakterek bevitelét ismerteti. A bevitt karakterek a 
beszúrási pontnál jelennek meg. Ha a beszúrási ponton már van egy karakter, a 
bevitt karakter az elõtt jelenik meg.

Használható karakterek

• Az angol ábécé betûi
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz

• Szimbólumok
• Számjegyek

0123456789

Gombok

Megjegyzés

� Ha csak nagybetûket vagy kisbetûket kíván használni, nyomja meg a 
következõ gombot: [Caps Lock].
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Szöveg bevitele

Betûk bevitele

AAAA A kis- és nagybetûk beírása közötti váltáshoz a következõ gombot nyomja 
meg: [Shift].

BBBB Nyomja meg a beírni kívánt betûk gombjait.

Karakterek törlése

AAAA Karakterek törlése a következõ gombok valamelyikével lehetséges: 
[Backspace] vagy [Összes tör.].
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6. Hibaelhárítás

Ha a készülék nem úgy mûködik, ahogy 
Ön szeretné

Általános

A gép állapota Probléma/Ok Teendõk

Várjon. Ez az üzenet jelenik meg, ha 
bekapcsolja a 
mûködtetõkapcsolót vagy 
kicseréli a festékkazettát.

Várjon, amíg a készülék 
készen nem áll.

A kijelzõ ki van kapcsolva. A kontraszt gomb sötét 
helyzetben van.

Állítsa a kontraszt gombot 
világos helyzetbe a kijelzõ 
megfelelõ láthatóságához.

A készülék Panel ki 
üzemmódban vagy 
Energiatakarékos üzemmódban 
van.

Nyomja meg az 
{{{{Energiatakarékos mód}}}} 
gombot az energiatakarékos 
üzemmódból való kilépéshez.

A mûködtetõkapcsoló ki van 
kapcsolva.

Kapcsolja be a 
mûködtetõkapcsolót.

Semmi nem történik, amikor 
a mûködtetõkapcsoló be van 
kapcsolva.

A fõkapcsoló ki van kapcsolva. Kapcsolja be a fõkapcsolót.

A memória megtelt. Túllépte a beolvasott lapok 
maximális számát, a fájlok 
maximális számát vagy a 
merevlemez kapacitását.

Nyomja meg az [Fájl törlése] 
gombot a szükségtelen 
dokumentum törléséhez.

A Funkció állapota lámpák 
pirosan világítanak.

Ha egy funkció mûködése 
megszakadt, az ahhoz tartozó 
lámpa piros fénnyel világít.

Nyomja meg a kijelzõhöz 
tartozó funkciógombot. 
Kövesse a kezelõpanelen 
megjelenõ utasításokat.

Megjelenik a felhasználókód 
megadására szolgáló 
párbeszédpanel.

A felhasználók által elérhetõ 
lehetõségeket a 
felhasználókezelési beállítások 
szabályozzák.

Adja meg a (legfeljebb 8 
számjegybõl álló) 
felhasználókódot, és nyomja 
meg a [#] gombot.

A következõ hibaüzenet 
jelenik meg: “Önellenõrzés”, 
“Színbeállítás folyamatban.”.

A készülék végrehajtja a kép 
beállítására vonatkozó 
mûveleteket.

Elõfordulhat, hogy a készülék 
idõnként egy feladat végrehajtása 
közben végzi el a karbantartási 
mûveleteket. A karbantartás 
gyakorisága és idõtartama a 
páratartalomtól, hõmérséklettõl 
és a nyomtatási tényezõktõl (mint 
pl. a nyomatszám, papírméret, és 
papírtípus) függ. Várjon, amíg a 
készülék készen nem áll.
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A gép állapota Probléma/Ok Teendõk

A fõkapcsoló nem 
kapcsol ki, hanem tovább 
villog a megnyomást 
követõen.

Ez a következõ esetekben 
fordulhat elõ:

• Az expozíciós üveglap fedele 
vagy a dokumentumadagoló 
nyitva van.

• Adatcsere zajlik a 
készülék és egy külsõ 
berendezés között.

• A rendszer a 
merevlemezen végez 
mûveleteket.

Várjon, amíg a villogás befejezõdik, 
majd kapcsolja ki a 
mûködtetõkapcsolót.

A készülék az eredeti 
képeket a papír 
hátoldalára nyomtatja.

Ellenõrizze, hogy 
megfelelõen helyezte-e be 
a papírt.

Az 1., 2., 3. és 4. adagolóba és a nagy 
kapacitású adagolóba a nyomtatási 
oldallal felfele, a kézi adagolóba viszont a 
nyomtatási oldallal lefele helyezze be a 
papírt. ⇒ 134. oldal “B Papír betöltése”

Gyakran hibásan veszi be 
a gép a papírt.

Valószínûleg nincsenek 
rögzítve a tálca oldalsó 
papírvezetõi.

Gyõzõdjön meg arról, hogy az oldalsó 
papírvezetõk megfelelõen rögzítve 
legyenek. ⇒ 146. oldal “Papírméret 
módosítása”

Valószínûleg nincs 
rögzítve az adagoló végén 
lévõ papírvezetõ.

Gyõzõdjön meg arról, hogy rögzítve 
legyen az adagoló végén található 
papírvezetõ. ⇒ 146. oldal “Papírméret 
módosítása”

Elõfordulhat, hogy olyan 
papírt töltött be, 
amelynek méretét a 
készülék nem ismeri fel 
automatikusan.

Ha automatikusan nem felismerhetõ 
papírméretet használ, állítsa be a 
papírméret értékét. ⇒ 85. oldal 
“Adagoló papírmérete: (1–4. 
adagoló)” ⇒ 187. oldal “Másolópapír”

A hibaüzenet a kijelzõn 
marad még az elakadt 
papír eltávolítását 
követõen is.

Az elakadást jelzõ üzenet 
a kijelzõn marad a fedél 
szükséges felnyitásáig 
vagy lecsukásáig.

Távolítsa el az elakadt papírt, majd 
nyissa fel és csukja le az elülsõ fedelet. 
⇒ 140. oldal “x Papírelakadások 
megszüntetése”

Nem lehet nyomtatni 
kétoldalas üzemmódban.

A kézi adagolóba 
helyezett papírt a 
készülék nem tudja 
kétoldalas nyomtatáshoz 
felhasználni.

Kétoldalas nyomtatáshoz Másoló 
módban vagy a nyomtatóillesztõ-
programból válassza ki az 1-4. tálca 
valamelyikét.

Ha a vastag papír, vastag 
kéto. hátl. papír, írásvetítõ 
fólia vagy öntapadós címke 
van kijelölve 
papírtípusként, a kétoldalas 
nyomtatás nem mûködik.

Válasszon másik papírtípust. ⇒ 85. 
oldal “Adagoló papírmérete: (1–4. 
adagoló)”

A Papírtípus: beállítása az 
1-4 kimeneti tálcák 
számára "1 oldalas 
másolat".

Válassza ki a "2 oldalas másolat" 
Papírtípus: az 1-4 kimeneti tálcák 
számára⇒ 86. oldal “Papírtípus:1–4. 
adagoló”
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Nyomtatási probléma

Probléma Teendõk

Néhány részen hiányoznak a színek. Végezze el [Tisztítás / Beállítás] mûveleteket a 
Karbantartás menüben.

Lásd: ⇒ 168. oldal “A belsõ részek tisztítása és 
beállítása.”.

Fehér vonalak jelennek meg. Tisztítsa meg a porvédõ üveget.

Lásd: ⇒ 169. oldal “A porvédõ üveg tisztítása”.

Végezze el [Tisztítás / Beállítás] mûveleteket a 
Karbantartás menüben.

Lásd: ⇒ 168. oldal “A belsõ részek tisztítása és 
beállítása.”.

Színes csíkok jelennek meg. Végezze el a [Tisztítás / Beállítás] mûveletet a 
Karbantartás  menüben.

Lásd: ⇒ 168. oldal “A belsõ részek tisztítása és 
beállítása.”.
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Dokumentumkiszolgáló

Probléma Teendõk

A következõ hibaüzenet jelenik meg: "A 
szkennelt oldalak meghaladták a maximális 
számot. Szeretné fájlként tárolni a 
beszkennelt oldalakat?".

A beolvasott oldalak száma meghaladja a 
Dokumentumkiszolgáló egy fájljának 
kapacitását.

Ha a beszkennelt eredetit dokumentumokat 
fájlként tárolni kívánja, nyomja meg a [Fájl 
tárolása] gombot. Az eredetik fájlként tárolódnak 
a Dokumentumkiszolgálón. Ha a beszkennelt 
eredetit nem kívánja tárolni, nyomja meg a 
[Nem] gombot. A beszkennelt adat törlõdni fog.

Elfelejtette a jelszót. Ellenõrizheti a jelszavát.

Ennek megjelenítéséhez a felhasználói 
eszközökben, a "Jelszó megjelenítése tárolt 
fájlnál" résznél átmenetileg válassza ki a [Be] 
lehetõséget a megjelenítéshez. A fájl 
kijelölésekor a jelszó láthatóvá válik. ⇒ 103. 
oldal “Jelszó megjelenítése tárolt fájlnál”

A Felhasználói eszközök segítségével egyszerre 
ki tudja törölni az összes elmentett 
dokumentumot. ⇒ 102. oldal “Összes fájl 
törlése”

Mielõtt kitörli az összes mentett 
dokumentumot, gyõzõdjön meg arról, hogy ne 
legyen fontos dokumentum mentve a 
Dokumentumkiszolgálón.

Nem emlékszik, mi lett elmentve egy fájlban. Ellenõrizze a dátum- vagy az idõoszlopot a 
"Dokumentumkiszolgáló: Fájlok" képernyõjén.

Ellenõrizze a dokumentum tartalmát az elsõ 
oldal kinyomtatásával. Nyomja meg a kívánt 
dokumentum sorát a "Dokumentumkiszolgáló: 
Fájlok" képernyõn, és nyomja meg a [Elsõ oldal 
nyomtatása], utána pedig a {{{{Start}}}} gombot.

A memória gyakran megtelik. A [Fájl törlése] gomb megnyomásával kitörölheti 
az erre kijelölt dokumentumokat, növelve ezzel 
a szabad memóriaterületet.

Ellenõrizni akarja a nyomtatás minõségét 
nagyobb mennyiségû nyomtatási munka 
elkészítése elõtt.

A {{{{Próbamásolat készítése}}}} gomb 
megnyomásával lehetõsége van elõször csak 
egy példányt kinyomtatni, és ezen ellenõrizni a 
nyomtatás várható minõségét.
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Menteni szeretne egy dokumentumot úgy, 
hogy az késõbb ne törlõdjön automatikusan.

Kapcsolja ki az "Fájl automatikus törlése" 
módot, majd mentse a dokumentumot a 
Dokumentum szerverre. ⇒ 102. oldal “Fájl 
automatikus törlése”

Ha késõbb visszakapcsolja az “Fájl automatikus 
törlése” funkciót, az csak az azt követõ 
dokumentumokra lesz hatással.

A következõ hibaüzenet jelenik meg: "Nem 
lehet másolni. Az eredetik beolvasása másik 
funkció által van folyamatban..

A Másoló funkció használatban van. A 
folyamatban levõ munka megszakításához 
elõbb nyomja meg a [Kilépés] gombot, majd 
nyomja meg a {{{{Másolás}}}} gombot. Nyomja meg a 
{{{{Törlés/Stop}}}} gombot. Ha a következõ üzenet 
jelenik meg: "Megnyomta a "[Stop] gombot. 
Leállítja a nyomtatást?", nyomja meg a [Stop] 
gombot.

Probléma Teendõk
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BBBB Papír betöltése

Referencia

A papírtípusok és -méretekre vonatkozóan: ⇒ 187. oldal “Másolópapír”

Papír betöltése az 1. és 2. adagolóba

Megjegyzés

� Módosíthatja a papírméretet ⇒ 146. oldal “Papírméret módosítása”

AAAA Húzza ki lassan ütközésig a papíradagolót.

BBBB A “Push” gombot benyomva engedje le az alappanelt. Amikor a papírt 
behelyezte az adagolóba, nyomja le a papírt.

ZGJS120E

ZGJS130E
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CCCC A papírt nyomtatandó oldallal felfelé helyezze az adagolóba.

Fontos

� A behelyezett papírköteg magassága ne lépje túl az adagoló belsejében 
található jelölést.

DDDD Csúsztassa be óvatosan ütközésig a papíradagolót a nyomtatóba.

Papír betöltése a 3. és 4. adagolóba (választható kiegészítõ)

AAAA Húzza ki lassan ütközésig a papíradagolót.

BBBB A papírt nyomtatandó oldallal felfelé helyezze az adagolóba.

Fontos

� Ellenõrizze, hogy a behelyezett papírköteg magassága ne lépje túl az 
adagoló belsejében található jelölést.

ZGJS140E

ZGJS150E

ZGJS230E
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CCCC Csúsztassa be óvatosan ütközésig a papíradagolót a nyomtatóba.

Papír betöltése a nagykapacitású adagolóba (választható kiegészítõ)

Megjegyzés

� Ugyanolyan méretû és tájolású papírt töltsön mind a bal, mind pedig a jobb 
oldali tálcába.

AAAA Húzza ki a nagykapacitású adagolót.

BBBB Igazítsa be a papírt, és a nyomtatandó oldallal felfelé helyezze az 
adagolóba.

Fontos

� A jobb oldali papírköteg jobb szélét igazítsa a tálca jobb széléhez.
� A bal oldali papírköteg bal szélét igazítsa a tálca bal széléhez.
� Ne helyezzen ne a jelölést meghaladó mennyiségû papírt.

Megjegyzés

� Pörgesse végig a papírokat mielõtt az adagolóba helyezi õket.
� Ha a papír hullámos vagy felgyûrõdött, az adagolóba helyezés elõtt 

igazítsa meg.

CCCC Nyomja be a papíradagolót ütközésig.

ZGJS170E

ZGJS180E
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DDDD Festék pótlása

Amikor a D világít a kijelzõn, ideje a festéket pótolni.

R FIGYELMEZTETÉS:

R FIGYELEM:

Fontos

� Ha az ajánlottól eltérõ festéket használ, az meghibásodást okozhat.
� Festék pótlásakor ne kapcsolja ki a mûködtetõkapcsolót.
� Sürgõsen pótolja a festéket mindig, amikor a készülék erre figyelmeztet.
� Ne vegye ki és ne tegye vissza újra és újra a festékkazettát. Ez a festék 

kiömlését eredményezheti.
� Ne rázza meg az eltávolított festékkazettát. A maradék festék kiszóródhat.

Megjegyzés

� Még körülbelül 50 másolat készíthetõ, ha váltakozva megjelenik a “DA 
festék majdnem kifogyott.”, a “Cserélje ki a festékkazettá(ka)t.” és a “fekete, 
sárga, bíbor, ciánkék” üzenet, de minél hamarabb pótolja a festéket, hogy a 
nyomtatás minõsége ne romoljon.

� Mind a négy színes festékkazettát ugyanúgy lehet kivenni.
� Ha “A festékkazetta nincs megfelelõen behelyezve.A festékkazetta nincs 

megfelelõen behelyezve.” üzenet jelenik meg, egy kicsit mozgassa elõre-
hátra, majd tolja vissza ütközésig a festékkazettát.

� A festékkazetta élettartama a páratartalomtól, a hõmérséklettõl és a 
nyomtatási tényezõktõl (mint pl. nyomtatási méret, képfelbontás, a 
nyomatok száma, papírméret és papírtípus) függ. Emellett a nyomtatási 
minõség megõrzése érdekében, a készülék idõközönként automatikusan 
elvégzi a festékkazetta felhasználásának karbantartását.

Referencia

A festék tárolására vonatkozóan: ⇒ 163. oldal “Festék tárolása”.

• Ne égesse el a festékport vagy a dobozát. A tonerpor nyílt lángnak Ne égesse el a festékport vagy a dobozát. A tonerpor nyílt lángnak Ne égesse el a festékport vagy a dobozát. A tonerpor nyílt lángnak Ne égesse el a festékport vagy a dobozát. A tonerpor nyílt lángnak 
kitéve belobbanhat. A használt festékkazetta kidobásakor vegye kitéve belobbanhat. A használt festékkazetta kidobásakor vegye kitéve belobbanhat. A használt festékkazetta kidobásakor vegye kitéve belobbanhat. A használt festékkazetta kidobásakor vegye 
figyelembe a helyi szabályokat.figyelembe a helyi szabályokat.figyelembe a helyi szabályokat.figyelembe a helyi szabályokat.

• Az (új vagy használt) festéket és festékkazettát tartsa gyermekek elõl 
elzárva.
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A festékkazetta kivétele

• 1. Nyissa ki a készülék elülsõ fedelét.

• 2. Húzza meg a kart, majd nyissa fel a zöld 
fedelet.

• 3. Óvatosan húzza ki a festékkazettát.

ZGJS791E
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Festékkazetta behelyezése

• 1. Vízszintesen tartva 10∼12-szer rázza 
meg a festékkazettát.

Megjegyzés

� Ne érintse meg a festékkazetta “fém 
érintkezõpontjait”, mivel azok 
megsérülhetnek.

• 2. Helyezze be vízszintesen tartva a 
kazettát, és finoman nyomja be ütközésig.

• 3. Zárja le a zöld fedelet.

• 4. Csukja vissza a készülék elülsõ fedelét.

ZGJS792E

ZGJS792E-02

ZGJS792E-03
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xxxx Papírelakadások megszüntetése

R FIGYELEM:

Fontos

� Az elakadt lapok eltávolítása közben ne kapcsolja ki a mûködtetõkapcsolót. 
Ellenkezõ esetben a másolási beállítások elvesznek.

� Az elakadás megelõzése érdekében semmilyen leszakadt papírdarabkát ne 
hagyjon a készülékben.

� Ha rendszeresen elakad a papír, lépjen kapcsolatba a szerviz képviselõjével.

Megjegyzés

� Egynél több helyen is jelezhet a gép papírelakadást. Ilyen esetben minden 
jelzett részt ellenõrizzen. Lásd az alábbi ábrákat: A, B, C, D, P, R, Y, Z

� Egy matricát talál az elülsõ fedél vagy a finiser belsõ részén, mely 
megmutatja, hogyan távolíthatja el az elakadt papírt.

Ellenõrizze, hogy nincs-e papírelakadás a fûtõhengernél

általában a narancssárga fûtõhenger látható, amikor kinyitja a jobb oldali 
fedelet. Idõnként ellenõrizze, és ha papírelakadást talál, hívja a 
szervizképviseletet.

• A gép fixáló egysége magas hõmérsékletre felmelegedhet. Az elakadt papír 
eltávolításda során nagyon vigyázzon arra, hogy ne érjen hozzá.

• 1: Nyissa ki a kétoldalas egységet.

• 2: Nyissa ki a jobb oldali fedelet.

• 3: Nézze meg, hogy van-e elakadt papír.
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Papírméret módosítása

Elõkészítés

Gyõzõdjön meg arról, hogy kiválasztotta a papírméretet a Felhasználói 
eszközök segítségével. Ellenkezõ esetben elakadhat a papír. ⇒ 85. oldal 
“Adagoló papírmérete: (1–4. adagoló)”

Fontos

� Ha meg akarja változtatni a papírméret beállítását a kiegészítõ 
nagykapacitású adagolóban (LCT), vegye fel a kapcsolatot a szerviz 
képviselõjével.

� A papírméret módosításának eljárása az adagolótól függõen különbözõ (1. 
papíradagoló, 2. papíradagoló vagy kiegészítõ papíradagoló egységek). 
Mielõtt elkezdené, ellenõrizze, hogy a megfelelõ eljárást alkalmazza-e.

Referencia

A papírméretekre és papírtípusokra vonatkozóan: ⇒ 187. oldal 
“Másolópapír”.

1. és 2. adagoló papírméretének módosítása

AAAA Húzza ki lassan ütközésig a papíradagolót.

ZGJS120E
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BBBB A "Push" gombot benyomva engedje le az alappanelt. Amikor a papírt 
behelyezte az adagolóba, nyomja le a papírt.

CCCC Ha van papír az adagolóban, vegye ki.

DDDD Állítsa a papírvezetõ zárját "kioldva" állásba.

EEEE Az oldalsó papírvezetõn lévõ zöld kart (AAAA) lenyomva mozgassa maga felé 
az oldalsó papírvezetõt, hogy kinyissa azt (BBBB).

ZGJS130E

ZGJS210E

Dr. COPY Irodatechnikai Bt. www.drcopy.hu

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



Hibaelhárítás

148

6

FFFF A hátsó papírvezetõt minkét oldalán megfogva (AAAA), mozgassa a hátsó 
papírvezetõt a nyíl irányába (BBBB), hogy kinyissa azt.

GGGG A papírt nyomtatandó oldallal felfelé helyezze az adagolóba.

Fontos

� A behelyezett papírköteg magassága ne lépje túl az adagoló belsejében 
található jelölést.

HHHH Az oldalsó papírvezetõn lévõ zöld kart (AAAA) lenyomva mozgassa a 
papírköteg felé az oldalsó papírvezetõt ütközésig (BBBB).

ZGJS290E

ZGJS140E

ZGJS310E
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IIII Gyõzõdjön meg arról, hogy a papír a helyén van, majd zárolja az oldalsó 
papírvezetõket.

JJJJ A hátsó papírvezetõt minkét oldalán megfogva (AAAA), mozgassa a hátsó 
papírvezetõt a papírköteg felé ütközésig (BBBB).

KKKK Csúsztassa be óvatosan ütközésig a papíradagolót a nyomtatóba.

3. és 4. adagoló (választható kiegészítõ) papírméretének 
módosítása

AAAA Húzza ki lassan ütközésig a papíradagolót.

BBBB Ha van papír az adagolóban, vegye ki.

ZGJS320E

ZGJS330E

ZGJS150E
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CCCC Állítsa a papírvezetõ zárját "kioldva" állásba.

DDDD Az oldalsó papírvezetõn lévõ zöld kart (AAAA) lenyomva mozgassa maga felé 
az oldalsó papírvezetõt, hogy kinyissa azt (BBBB).

EEEE A hátsó papírvezetõt minkét oldalán megfogva (AAAA), mozgassa a hátsó 
papírvezetõt a nyíl irányába (BBBB), hogy kinyissa azt.

ZGJS200E

ZGJS211E

ZGJS220E
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FFFF A papírt nyomtatandó oldallal felfelé helyezze az adagolóba.

Fontos

� A behelyezett papírköteg magassága ne lépje túl az adagoló belsejében 
található jelölést.

GGGG Az oldalsó papírvezetõn lévõ zöld kart (AAAA) lenyomva mozgassa a 
papírköteg felé az oldalsó papírvezetõt ütközésig (BBBB).

HHHH Gyõzõdjön meg arról, hogy a papír a helyén van, majd zárolja az oldalsó 
papírvezetõket.

ZGJS230E

ZGGH240E

ZGJS479E
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IIII A hátsó papírvezetõt minkét oldalán megfogva (AAAA), mozgassa a hátsó 
papírvezetõt a papírköteg felé ütközésig (BBBB).

JJJJ Csúsztassa be óvatosan ütközésig a papíradagolót a nyomtatóba.

Egyéni papírméret meghatározása

Ha egyéni méretû papírt kíván használni, az alábbi eljárást követve határozza 
meg az egyéni papírméretet.

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

BBBB Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.

ZGJS250E

ZGJS002E
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CCCC Nyomja meg a [Papíradagoló beállít.] gombot.

DDDD Válassza ki az adagolót a papírméret testreszabásához.

EEEE Nyomja meg az [Egyéni méret] gombot a "Adagoló papírmérete:" 
megjelenítéséhez.

FFFF Nyomja meg a [Függõleges] vagy a [Vízszintes] a vízszintes, illetve a 
függõleges méret meghatározásához. 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.

GGGG Nyomja meg a [OK] gombot.

HHHH Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

IIII Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök/Számláló}}}} gombot.
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dddd Tûzõkapcsok pótlása

Fontos

� Ha a javasolttól eltérõ tûzõkapocs-kazettát használ, hibás tûzést okozhat 
vagy elakadhat a tûzõkapocs.

Referencia

A finiser típusára vonatkozóan lásd: “Külsõ kiegészítések” ⇒ 21. oldal.

500-lapos finiser

• 1: Nyissa fel az oldalsó fedõlapot.

• 2: Vegye ki a kazettát.

• 3: A nyíl irányával megegyezõen távolítsa 
el az üres utántöltõt.

• 4: Kattanásig nyomja be az új utántöltõt.

• 5: Húzza ki a szalagot.
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1000-lapos finiser

• 6: Tegye vissza a kazettát.

• 7: Zárja le az oldalsó fedelet.

• 1: Nyissa fel a finiser elülsõ fedõlapját, és 
húzza ki a tûzõegységet.

• 2: Fogja meg a zöld kart, és finoman húzza 
ki a kazettát.

• 3: Fogja meg a kazetta minkét oldalát.

• 4: Emelje fel a kazetta felsõ részét.

• 5: A nyíl irányával megegyezõen távolítsa 
el az üres utántöltõt.
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• 6: Illessze össze az új utántöltõn és a 
kazettán található nyilakat, majd 
kattanásig nyomja be az utántöltõt.

• 7: Finoman nyomja vissza a felsõ egységet 
a kazettába.

• 8: Húzza ki a szalagot.

• 9: Fogja meg a zöld kart, és helyezze vissza 
kattanásig a kazettát.

• 10. Tolja vissza a tûzõegységet, és csukja le 
a finiser elülsõ fedelét.
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eeee Elakadt tûzõkapcsok eltávolítása

Megjegyzés

� A kapcsok elakadását a másolópapír felgyûrõdése okozhatja. Ilyen esetben 
próbálja a másolópapírt megfordítani az adagolóban. Ha nincs javulás, 
helyezzen be kevésbé hullámos másolópapírt.

� Ha 500-lapos finiser van telepítve, az elakadt tûzõkapcsok eltávolításakor 
elõfordulhat, hogy a készülék nem ad ki kapcsokat az elsõ néhány tûzési 
próbálkozás során.

Referencia

A finiser típusára vonatkozóan lásd: “Külsõ kiegészítések” ⇒ 21. oldal.

500-lapos finiser

• 1: Nyissa fel az oldalsó fedõlapot.

• 2: Vegye ki a kazettát.

• 3: Nyissa ki az elülsõ lapot.

• 4: Távolítsa el az elakadt kapcsokat.
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1000-lapos finiser

• 5: Tegye vissza a kazettát.

• 6: Zárja le az oldalsó fedelet.

• 1: Nyissa fel a finiser elülsõ fedõlapját, és 
húzza ki a tûzõegységet.

• 2: Fogja meg a zöld kart, és finoman húzza 
ki a kazettát.

• 3: Nyissa ki a kazetta elülsõ lapját.

• 4: Távolítsa el az elakadt kapcsokat.

• 5: Kattanásig nyomja lefele a kazetta elülsõ 
lapját.
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• 6: Fogja meg a zöld kart, és helyezze vissza 
kattanásig a kazettát.

• 7. Tolja vissza a tûzõegységet, és csukja le 
a finiser elülsõ fedelét.
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7. MEGJEGYZÉSEK

Mit tegyen és mit ne

R FIGYELEM:

Fontos

� Ha ki szeretné húzni az elektromos csatlakozót, vagy le kívánja kapcsolni a 
fõkapcsolót, gyõzõdjön meg arról, hogy a meglévõ memóriaterület 100%-ot 
mutat a fax üzemmód kijelzõjén.

� Ha a falból kihúzza a készülék elektromos hálózati csatlakozóját, nem lehet 
faxokat küldeni vagy fogadni.

Referencia

További részleteket olvashat a Fax kézikönyvben.
• Ha a gépet sokáig használja zárt helyen, megfelelõ szellõztetés nélkül, akkor 

kellemetlen szagot érezhet. A munkahelyi kényelem megõrzése érdekében 
szellõztessen rendszeresen.

• Ne érjen hozzá a fixáló egység körüli részekhez. Ezek a részek felforrósodnak.
• Folyamatos másolás után az expozíciós üveglap felmelegedhet, ez azonban 

nem jelenti a készülék meghibásodását.
• A szellõzõnyílás körüli rész szintén felmelegedhet. Ezt a kibocsátott levegõ 

okozza, nem pedig valamilyen meghibásodás.
• Másolás vagy nyomtatás alatt ne kapcsolja ki a mûködtetõkapcsolót. A 

mûködtetõkapcsoló kikapcsolása elõtt bizonyosodjon meg arról, hogy a 
másolási vagy a nyomtatási mûvelet befejezõdött.

• Elõfordulhat, hogy a gép nem készít jó minõségû másolati képeket, ha a 
belsejében a hõmérséklet változása miatt kicsapódás történik.

• Másolás, illetve nyomtatás alatt ne nyissa ki a készülék fedeleit. Ellenkezõ 
esetben a papír elakadhat.

• Másolás vagy nyomtatás közben ne mozgassa a készüléket.
• Meghibásodás vagy a készülék nem megfelelõ használata esetén 

elveszhetnek a készülék beállításai. Készítsen jegyzeteket a beállításokról.
• A gyártó és a szállító nem vállal felelõsséget az olyan veszteségekért, illetve 

károsodásokért, melyek a készülék meghibásodásából, a beállítások 
elvesztésébõl vagy a készülék használatából adódnak.

• Húzza ki a hálózati kábelt a fali aljzatból, mielõtt áthelyezné a gépet. A gép 
mozgatása közben ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel a gép alatt ne 
sérüljön meg.
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A színes másolatok védelme

• Az elhalványulás tekintetében nincs különbség a színes nyomatok és a színes 
másolatok között. Azonban hosszú távú tárolás esetén ügyeljen arra, 
közvetlen napfénytõl elzárva, egy mappában tárolja azokat. 

• A festék elkenõdhet, ha egy nyomatot és egy félig megszáradt nyomatot 
egymásra helyez.

• A festék akkor is elkenõdhet, ha oldószeres ragasztót használ a nyomatok 
összeillesztéséhez.

• A nyomatok összehajtásakor, a hajtáson lévõ festék leválhat.
• A festék elkenõdhet, ha a nyomatot hosszú ideig, magas hõmérsékletû helyen 

klórtartalmú mûanyagból készült irattartóban tartja.
• A festék elkenõdhet, ha nyomatokat rendkívül magas hõmérsékletû helyen, 

például fûtõtestek közelében tartja.
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Festék

A festék kezelése

R FIGYELMEZTETÉS:

R FIGYELEM:

Fontos

� Ha az ajánlottól eltérõ típusú festéket használ, az meghibásodást okozhat.

Referencia

A festék betöltésével kapcsolatban lásd: ⇒ 137. oldal “D Festék pótlása”

Festék tárolása

A festék tárolása során mindig tartsa be az alábbi óvintézkedéseket:
• A festékkazettákat hûvös, száraz, közvetlen napfénytõl védett helyen tárolja.
• Tárolja sík felületen.

Használt festék

Megjegyzés

� A használt festéket nem lehet újra felhasználni.

• Ne égesse el a festékport vagy a dobozát. A tonerpor nyílt lángnak Ne égesse el a festékport vagy a dobozát. A tonerpor nyílt lángnak Ne égesse el a festékport vagy a dobozát. A tonerpor nyílt lángnak Ne égesse el a festékport vagy a dobozát. A tonerpor nyílt lángnak 
kitéve belobbanhat. A használt festékkazetta kidobásakor vegye kitéve belobbanhat. A használt festékkazetta kidobásakor vegye kitéve belobbanhat. A használt festékkazetta kidobásakor vegye kitéve belobbanhat. A használt festékkazetta kidobásakor vegye 
figyelembe a helyi szabályokat.figyelembe a helyi szabályokat.figyelembe a helyi szabályokat.figyelembe a helyi szabályokat.

• Az (új vagy használt) festéket és festékkazettát tartsa gyermekek elõl 
elzárva.

Dr. COPY Irodatechnikai Bt. www.drcopy.hu

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



MEGJEGYZÉSEK

164

7

A készülék elhelyezése

A készülék környezete

Gondosan válassza ki a készülék helyét, mert a környezeti feltételek 
nagymértékben befolyásolják a mûködést.

Optimális környezeti feltételek

R FIGYELEM:

R FIGYELEM:

• Hõmérséklet: 10 – 32°C (50 – 89,6°F) (a páratartalom 54% legyen 32°C, 89,6°F 
hõmérsékleten)

• – 80% (80%-os páratartalomnál a hõmérséklet 27°C azaz 80,6°F legyen)
• Erõs és egyenletes alapra helyezze.
• A megengedett szinteltérés legfeljebb 5 mm (azaz 0,2 hüvelyk) lehet mindkét 

irányban elölrõl hátra, illetve jobbról balra.
• Az esetleges ózonfelhalmozódás elkerülése érdekében biztosítsa, hogy a 

készülék nagy méretû és jól szellõzõ helyiségben kerüljön elhelyezésre, ahol 
a levegõ cserélõdése meghaladja a 30 m3/óra/személy értéket.

Kerülendõ környezeti feltételek

• Közvetlen napsugárzásnak, illetve erõs fénynek (1.500 lux-nál erõsebb) kitett 
helyek.

• Közvetlenül a légkondicionálóból kiáramló hideg levegõ, illetve a fûtõtestbõl 
sugárzó meleg levegõ közelében. (A hõmérséklet hirtelen változása a 
készülék belsejében nedvességkicsapódást okozhat.)

• Olyan készülékekhez közeli helyek, amelyek ammóniát fejlesztenek, mint a 
diazo készülék.

• Olyan helyeken, ahol a készülék gyakori és erõs rezgésnek lehet kitéve.
• Poros helyek.
• Korróziót okozó gázok közelében.

• Óvja a gépet a nedvességtõl és a portól. Ellenkezõ esetben tûz keletkezhet 
vagy áramütést szenvedhet.

• Ne helyezze a gépet instabil, ferde felületre. Ha felborul, sérülést okozhat.

• Ha a készüléket zárt helyen használja, ügyeljen arra, hogy a folyamatos 
légáramlás biztosítva legyen.
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Mozgatás

R FIGYELEM:

Fontos

� A készülék mozgatásakor körültekintõen járjon el. Tartsa szem elõtt a 
következõket:
• Kapcsolja le a fõkapcsolót
• Húzza ki a tápkábelt a fali csatlakozóaljzatból. Amikor kihúzza a dugót a 

konnektorból, mindig a dugót fogja meg, ne a kábelt, a kábel sérülésének 
megakadályozása, valamint a tûz és az áramütés elkerülése végett.

• Zárjon le minden fedelet és adagolót, ideértve az elülsõ fedelet és a kézi 
adagolót is.

Korlátozások

� Óvatosan helyezze át a készüléket. Az óvatlan mozgatás során a készülék 
esetleg károsodhatna, vagy hiba miatt törlõdhetnének tárolt adatok.

� Ne vegye le a tartóállványról.
� Óvja a készüléket az erõs ütõdésektõl. Az ütõdések károsíthatják a 

merevlemezt, ami a tárolt fájlok elvesztését okozhatja. Elõvigyázatossági 
okokból a fájlokat másolja át másik számítógépre is.

Táphálózati csatlakozás

R FIGYELMEZTETÉS:

R FIGYELEM:

R FIGYELEM:

• Húzza ki a hálózati kábelt a fali aljzatból, mielõtt áthelyezné a gépet. A gép 
mozgatása közben ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel a gép alatt ne 
sérüljön meg.

• Csak a kézikönyv borítólapjának belsõ oldalán leírtaknak megfelelõ Csak a kézikönyv borítólapjának belsõ oldalán leírtaknak megfelelõ Csak a kézikönyv borítólapjának belsõ oldalán leírtaknak megfelelõ Csak a kézikönyv borítólapjának belsõ oldalán leírtaknak megfelelõ 
áramforráshoz csatlakoztassa a gépet. A hálózati kábelt közvetlenül a áramforráshoz csatlakoztassa a gépet. A hálózati kábelt közvetlenül a áramforráshoz csatlakoztassa a gépet. A hálózati kábelt közvetlenül a áramforráshoz csatlakoztassa a gépet. A hálózati kábelt közvetlenül a 
fali aljzatba csatlakoztassa, ne használjon hosszabbítót.fali aljzatba csatlakoztassa, ne használjon hosszabbítót.fali aljzatba csatlakoztassa, ne használjon hosszabbítót.fali aljzatba csatlakoztassa, ne használjon hosszabbítót.

• Ne sértse meg, ne törje meg és ne módosítsa a hálózati kábelt. Ne Ne sértse meg, ne törje meg és ne módosítsa a hálózati kábelt. Ne Ne sértse meg, ne törje meg és ne módosítsa a hálózati kábelt. Ne Ne sértse meg, ne törje meg és ne módosítsa a hálózati kábelt. Ne 
helyezzen nehéz tárgyakat a tetejére. Ne húzza erõsen és ne hajlítsa helyezzen nehéz tárgyakat a tetejére. Ne húzza erõsen és ne hajlítsa helyezzen nehéz tárgyakat a tetejére. Ne húzza erõsen és ne hajlítsa helyezzen nehéz tárgyakat a tetejére. Ne húzza erõsen és ne hajlítsa 
meg a szükségesnél jobban. Ha az itt leírtakra nem figyel, áramütést meg a szükségesnél jobban. Ha az itt leírtakra nem figyel, áramütést meg a szükségesnél jobban. Ha az itt leírtakra nem figyel, áramütést meg a szükségesnél jobban. Ha az itt leírtakra nem figyel, áramütést 
kaphat vagy tûz keletkezhet.kaphat vagy tûz keletkezhet.kaphat vagy tûz keletkezhet.kaphat vagy tûz keletkezhet.

• Húzza ki a hálózati kábelt a fali aljzatból, mielõtt áthelyezné a gépet. A gép 
mozgatása közben ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel a gép alatt ne 
sérüljön meg.

• Amikor a tápkábelt kihúzza a fali csatlakozó aljzatból, a dugasznál fogja 
meg (ne a kábelt húzza).
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• Ha a fõkapcsoló készenléti pozícióra van állítva, a kiegészítõ 
antikondenzációs fûtõegységek be vannak kapcsolva. Vészhelyzetben húzza 
ki a készülék hálózati csatlakozó kábelét.

• Ha kihúzza a hálózati csatlakozó kábelt, az antikondenzációs fûtõegységek 
kikapcsolnak.

• Bizonyosodjon meg arról, hogy a villásdugó stabilan rögzül a konnektorban.
• A feszültségingadozás legfeljebb 10 % lehet.
• A csatlakozóaljzatnak a készülékhez közel, könnyen hozzáférhetõ helyen 

célszerû lennie.

Hozzáférés a készülékhez

Helyezze a készüléket az áramforráshoz közel, megfelelõ nagyságú szabad teret 
hagyva, az ábra szerint.

1. hátul *1 : legalább 10 cm (4")

2. Jobbra: legalább 55 cm (22")

3. Elöl: legalább 75 cm (29,6")

4. Balra: legalább 10 cm (4")
*1 A hátul szükséges távolságot a szellõzõnyílások külsõ része és a fal között kell mérni.

Megjegyzés

� Kiegészítõ tartozékok felszerelése esetén, a szükséges hozzáférési felülettel 
kapcsolatban kérdezze meg a szerviz képviselõjét.

1

2

3

4
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Karbantartás

A készülék szennyezõdése esetén elõfordulhat, hogy a másolatok és a nyomatok 
sem lesznek tiszták. Tisztítsa meg rendszeresen az említett részeket.

���� A készülék tisztítása
Puha, nedves ruhával törölje le a gépet. Ezt követõen száraz ruhával távolítsa 
el róla a nedvességet.

Fontos

� Ne használjon vegyi tisztítószert vagy szerves oldószert, például hígítót vagy 
benzolt. Ezek az anyagok a készülékbe kerülve vagy a mûanyag részeket 
kimarva meghibásodást okozhatnak.

� Csak az ezen kézikönyvben említett részeket tisztítsa. A többi rész tisztítását 
a szerviz képviselõjével végeztesse el.

Expozíciós üveglap tisztítása

Tisztítsa meg az 1-es és 2-es jelölésû részeket.

ZGGH420E
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Az expozíciós üveglap fedelének tisztítása

A dokumentumadagoló tisztítása

Tisztítsa meg az 1-es és 2-es jelölésû részeket.

A belsõ részek tisztítása és beállítása.

Végezze el a következõ mûveleteket, ha hiányzó színek vagy vonalak jelennek 
meg a másolatokon és nyomatokon.

AAAA Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök/Számláló}}}} gombot, majd a [Karbantartás] 
gombját.

BBBB Nyomja meg a [Tisztítás / Beállítás] gombot.

ZGJS826E
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CCCC Nyomja meg a [Igen] gombot.

Megjegyzés

� A tisztítás hosszabb ideig is eltarthat.
� Ne nyissa ki a fedelet, és ne kapcsolja ki a fõkapcsolót, amíg a következõ 

kijelzés látható és a készülék éppen a tisztítás mûveletét végzi.

DDDD Miután a tisztítás befejezõdött, a kijelzõ automatikusan visszatér a 
[Karbantartás] képernyõjére. Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök/Számláló}}}} 
gombját, majd lépjen ki.

A porvédõ üveg tisztítása

Tisztítsa meg a porvédõ üveget, ha fehér csíkok jelennek meg a másolatokon 
vagy a nyomatokon.

AAAA Kapcsolja ki a fõkapcsolót.

BBBB 1. Nyissa ki a készülék elülsõ fedelét.

CCCC Lassan, 8-10 alkalommal húzogassa ki-be a tisztító kefét a kék nyelénél 
fogva.

Fontos

� Óvatosan használja a kefét, nehogy megsérüljön a berendezés.

DDDD Tegye vissza a kefét az eredeti helyére.

EEEE 4. Csukja vissza a készülék elülsõ fedelét.

FFFF Kapcsolja be a fõkapcsolót.
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Egyéb funkciók

Információ

Az információs szolgáltatásokból megtudhatja a szerviz és a festékrendelés 
telefonszámait. Forduljon a szerviz kapcsolattartó mérnökéhez a következõk 
ellenõrzése céljából:

���� Kellékek

• Rendelési telefonszám
• Festék

���� Diagnosztika

• Rendelési telefonszám
• Készülék száma

���� Szervizszolgálat

• Telefonszám

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

BBBB Nyomja meg a [Tudakozódás] gombot.

Megjelenik a rendelkezésre álló információ.

ZGJS002E
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A szükséges információ kinyomtatása

A Nyomja meg a [Tudakozódási lista nyomtatása] gombot.

B Nyomja meg az {{{{Indítás}}}} gombot.

A készülék kinyomtatja a rendelkezésre álló információt.

CCCC Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

DDDD Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

A kijelzõ nyelvének megváltoztatása

A kijelzõn megjelenõ információ nyelve megváltoztatható. Az alapértelmezett 
beállítás az angol nyelv.

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

BBBB Nyomja meg a [English] gombot.

A kijelzõ nyelve angolra vált.

CCCC Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

A menü nyelve is angolra vált.

ZGJS002E
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A papírvastagsági beállítások módosítása

Válassza a [Normál] vagy a [Középvastag/90-105g/m2] beállítást a normál papírhoz 
attól függõen, hogy milyen a beállítani kívánt papír vastagsága.

Megjegyzés

� A beállítások akkor is megmaradnak, ha megnyomja az {{{{Alapállapot}}}} gombot, 
vagy ha a készüléket kikapcsolja.

� Az alapértelmezett beállítás valamennyi tálcánál [Normál].

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

BBBB Nyomja meg a [Karbantartás] gombot.

CCCC Nyomja meg a [Normál papír típus] gombot.

DDDD Válassza ki a normál papírtípust minden egyes tálcához attól függõen, 
hogy milyen a beállítani kívánt papír, és nyomja meg a [OK] gombot.

Megjegyzés

� Amikor 90 g/m2-nél (24lb) könnyebb papírra nyomtat, válasza a 
[Középvastag/90-105g/m2] beállítást.

EEEE Nyomja meg a [OK] gombot.

FFFF Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

ZGJS002E
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Számláló

Az összesített számláló megjelenítése

Megjelenítheti az összes funkcióhoz használt összesített számláló értékét.

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

BBBB Nyomja meg a [Számláló] gombot.

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

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

A készülék kinyomtatja a számlálólistát.
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8. Mûszaki adatok

Központi egység

���� Konfiguráció:
Asztali

���� Fényérzékenységi típus:
OPC szalag

���� Eredeti dokumentumok beolvasása:
Egydimenziós szilárd szkennelési rendszer CCD-n keresztül

���� Másolási folyamat:
2 lézersugár & száraz elektrosztatikus átviteli rendszer

���� Elõhívás:
Egykomponensû rendszer

���� Fixáló egység:
Szalagos fixáló rendszer

���� Felbontás:
600 dpi

���� Expozíciós üveglap:
Stabil eredeti expozíciós típus

���� Az eredeti dokumentum referenciahelye:
Bal hátsó sarok

���� Bemelegedési idõ:

• Fõkapcsoló: Kevesebb mint 99 másodperc (23°C, /73°F/ esetén)
• Mûködtetõkapcsoló: Kevesebb mint 99 másodperc (23°C, /73°F/ esetén)

���� Eredeti dokumentumok:
Lap/könyv/tárgyak

���� Az eredeti dokumentum maximális mérete:
A3L, 11" × 17"L

���� Másolópapír mérete:

• 1., 2. adagoló: A3L – A6L, 11" × 17"L – 51/2" × 81/2"KL

• Kézi adagoló: A3L – A6L, 12" × 18"L – 51/2" × 81/2"KL

• 1., 2. adagoló (egyedi méret):
Függõleges: 100 – 297 mm, 3,94" – 11,69"
Vízszintes: 148 – 432mm, 5,83" – 17,00"

• Kézi adagoló (egyedi méret):
Függõleges: 90 – 305mm, 3,55" – 12,00"
Vízszintes: 148 – 457,2mm, 5,83" – 18,00"
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• Kétoldalas: A3L – A5KL, 11" × 17"L – 51/2" × 81/2"L (nem lehetséges 
a következõkön: 51/2" × 81/2" K)

• LCT: A4K, 81/2" × 11"K

���� A másolópapír tömege:

• 1., 2. adagoló: 64 – 163 g/m2, 17 – 43,6 lb.
• Kézi adagoló: 64 – 163 g/m2, 17 – 43,6 lb.
• Kétoldalas: 64 – 105 g/m2, 17 – 28 lb.

���� Nem lemásolható terület:

• Felsõ szél: Kevesebb mint 4 ± 2 mm
• Alsó szél: Kevesebb mint 2 ± 2 mm/1,5 mm
• Bal szél: Kevesebb mint 2 ± 2 mm
• Jobb szél: Kevesebb mint 2 ± 2 mm

���� Az elsõ másolat elkészültének ideje:

(A4K, 81/2" × 11K" , amikor az eredeti dokumentum az expozíciós 
üveglapra van helyezve, és teljes méretû másolás történik az 1. adagolóból 
való papírbehúzással.)
*1 Amikor a kézi adagolót használja, néhány másodperccel tovább tart.

���� Színes (4 szín)

(Amikor folyamatosan másol teljes méretben.)

Normál üzemmód Írásvetítõ 
fólia/Vastag 
üzemmód *1 

Automat. 
színválasztás 
üzemmód *1 

Színes

(4 szín)

Legfeljebb 18 
másodperc

Legfeljebb 25 
másodperc

Legfeljebb 20 
másodperc

Fekete, sárga,

bíbor, világoskék

Legfeljebb 7,8 
másodperc

Legfeljebb 16 
másodperc

Legfeljebb 9,5 
másodperc

Normál üzemmód Vastag üzemmód Írásvetítõ fólia

A4K 1. típus 8 másolat/perc 4 másolat/perc 2 másolat/perc

2. típus 10 másolat/perc

A3L 1. típus 4 másolat/perc 2 másolat/perc 1 másolat/perc

2. típus 5 másolat/perc

Dr. COPY Irodatechnikai Bt. www.drcopy.hu

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



Központi egység

177

8

���� Fekete, sárga, bíbor, világoskék

(Amikor folyamatosan másol teljes méretben.)

���� Másolási méretarány:
Elõre beállított másolási méretarányok:

Méretezés: 25 - 400% között, 1%-os lépésekben.

���� Maximális folyamatos másolás:
100 lap

���� Másolópapír-kapacitás:

• 1., 2. adagoló: 250 lap(80 g/m2, 20 lb.)
• Kézi adagoló: 100 lap(80 g/m2, 20 lb.)

Normál üzemmód Vastag üzemmód Írásvetítõ fólia

A4K 1. típus 24 másolat/perc 6,5 másolat/perc 3,2 másolat/perc

2. típus 32 másolat/perc

A3L 1. típus 12 másolat/perc 3,2 másolat/perc 1,6 másolat/perc

2. típus 16 másolat/perc

Metrikus változat Hüvelykrendszerû 
(angolszász) változat

Nagyítás 400% 400%

200% 200%

141% 155%

122% 129%

115% 121%

Teljes méret 100% 100%

Kicsinyítés 93% 93%

82% 85%

75% 78%

71% 73%

61% 65%

50% 50%

25% 25%
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���� Áramfogyasztás:

• Csak a központi egység

• A teljes rendszer *1 

*1 A teljes rendszer tartalma: központi egység, dokumentumadagoló, 1000-lapos 
finiser, kétoldalas egység, 2. belsõ adagoló, papíradagoló egység, faxegység, 
ISDN, extra G3 interfész egység, memóriabõvítés, JBIG funkció bõvítõegység, 
nyomtatóegység és memóriaegység.

���� Méretek (Szélesség ×××× Mélység ×××× Magasság az expozíciós üveglapig):
1., 2. típus: 550 × 670 × 781 mm 21,7" × 26,4" × 30,8"

���� A központi egységnek szükséges hely (Szélesség ×××× Mélység):
1., 2. típus: 550 × 670 mm 21,7" × 26,4"

���� Zajkibocsátás *1 :
Hangerõszint: 
• Csak a központi egység

• A teljes rendszer *2 

*1 A fenti mértékek az ISO 7779 szabványnak megfelelõen mért aktuális értékek.
*2 A teljes rendszer tartalma: központi egység, dokumentumadagoló, 1000-lapos 

finiser, kétoldalas egység, 2. belsõ adagoló és papíradagoló egység.

1. típus/2. típus

Bemelegedés legfeljebb 1,5 kW

Készenléti állapot legfeljebb 200 W

Másolás közben legfeljebb 1,0 kW

Maximum legfeljebb 1,5 kW

1. típus/2. típus

Bemelegedés legfeljebb 1,5 kW

Készenléti állapot legfeljebb 200 W

Másolás közben legfeljebb 1,1 kW

Maximum legfeljebb 1,5 kW

1. típus/2. típus

Készenléti állapot Legfeljebb 45 dB (A)

Másolás Legfeljebb 67 dB (A)

1. típus/2. típus

Készenléti állapot Legfeljebb 50 dB (A)

Másolás Legfeljebb 70 dB (A)
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���� Tömeg:
1., 2. típus: Kb. 85 kg, 188 lb.

���� Merevlemez:
kb. 40 GB
• A Dokumentumkiszolgáló kapacitása

kb. 15 GB
• Memória kapacitás szortírozáshoz

7,5-15 GB
• Kapacitás (egyéb)

5 GB vagy több
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Kiegészítõk

Dokumentumadagoló

���� Üzemmód:
ADF üzemmód, Kötegelt üzemmód, SADF üzemmód, Vegyes méret 
üzemmód, Egyedi méretû eredeti üzemmód

���� Eredeti dokumentum mérete:

• A3L – A5KL

• 11" × 17"L – 51/2" × 81/2"KL

• Függõleges: 105 – 297 mm, 4,2" – 11,6"
• Vízszintes: 128 – 1.200mm, 5,1" – 47,0"

(128 – 432 mm, 5,1" – 17,0" Másoló és Szkenner funkciónál)

���� Eredeti dokumentum tömege:

• 1-sided originals: 40 – 128g/m2 (11 – 34 lb.)
• Kétoldalas eredetik: 52 – 105 g/m2 (14 – 28 lb.)(kétoldalas)

���� Eredeti dokumentumok maximális száma:
50 lap (80 g/m2, 20 lb.) vagy legfeljebb 11 mm, 0,43"

���� Maximális teljesítményfelvétel:
Legfeljebb 50 W (az áramellátás a központi egységrõl történik)

���� Méretek (Szélesség××××Mélység××××Magasság):
550 × 470 × 130mm, 21,7" × 18,5" × 5,1"

���� Tömeg:
Körülbelül 10 kg, 22,1 lb.

Megjegyzés

� A mûszaki adatok elõzetes értesítés nélküli változtatásának joga fenntartva.
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500-lapos finiser

���� Papírméret:
A3L, B4L, A4KL, B5KL, A5K, 11" × 17"L, 81/2" × 14"L, 81/2" × 
11"KL, 81/2" × 13"L, 81/2" × 51/2"K, 81/4" × 13"L, 8" × 13"L, 71/4" × 
101/2"KL, 8KL, 16KKL

���� Papír tömege:
64 – 128g/m2, 17 – 34 lb. Bond

���� Kötegelési kapacitás:

• 500 lap (A4KL, 81/2" × 11"KL vagy kisebb) (80 g/m2, 20 lb.)
• 250 lap (B4L, 8" × 13"L vagy nagyobb) (80 g/m2, 20 lb.)

���� Tûzési kapacitás:

• 30 lap (80 g/m2, 20 lb.)

���� Tûzhetõ papírméret:
A3L, B4L, A4KL, B5K, 11" × 17"L, 81/2" × 14"L, 81/2" × 13"L, 81/2" × 
11"KL, 8KL, 16KK

���� Tûzhetõ papírmennyiség tömege:
64 – 128g/m2, 17 – 34 lb. Bond

���� Tûzési pozíció:
1. pozíció (balra fent)

���� Áramfogyasztás:
40 W (az áramellátás a központi egységrõl történik)

���� Méretek (Szélesség××××Mélység××××Magasság):
350 × 490 × 230mm, 13,8" × 19,3" × 9,1"

���� Tömeg:
Körülbelül 10kg, 22,1 lb.
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1000-lapos finiser

1. finiser tálca:

���� Papírméret:
A3L, B4L, A4KL, B5KL, A5KL, B6L, A6L, 12" × 18"L, 11" × 17"L, 
81/2" × 14"L, 101/2" × 71/4"KL, 81/2" × 13"L, 81/2" × 11"KL, 8" × 13"L, 
81/4" × 13"L, 51/2" × 81/2"KL, 8KL, 16KK

���� Papír tömege:
64 – 163g/m2, 17,0 – 43,6 lb. Bond

���� Kötegelési kapacitás:

• 250 lap (A4KL, 81/2" × 11"KL vagy kisebb) (80 g/m2, 20 lb.)
• 50 lap (B4L, 8" × 13"L vagy nagyobb) (80 g/m2, 20 lb.)

2. finiser tálca:

���� Papírméret:
A3L, B4L, A4KL, B5KL, A5KL, 12" × 18"KL, 11" × 17"L, 81/2" × 
14"L, 101/2" × 71/4"L, 8" × 13L, 81/4" × 13"L, 51/2" × 81/2" KL, 8KL, 
16KKL

���� Papír tömege:
64 – 163g/m2, 17,0 – 43,6 lb. Bond

���� Kötegelési kapacitás:

• 1.000 lap (A4KL, 81/2" × 11"KL vagy kisebb) (80 g/m2, 20 lb.)
• 500 lap (B4L, 8" × 13"L vagy nagyobb) (80 g/m2, 20 lb.)

���� Tûzési kapacitás:

• 50 lap (A4KL, 81/2" × 11"KL vagy kisebb) (80 g/m2, 20 lb.)
• 30 lap (B4L, 8" × 13"L vagy nagyobb) (80 g/m2, 20 lb.)

���� Tûzhetõ papírméret:
A3L, B4L, A4KL, B5KL, 12" × 18"L, 11" × 17"L, 81/2" × 14"L, 81/2" × 
11"KL, 101/2" × 71/4"KL, 8" × 13"L, 81/2" × 13"L, 81/4" × 13"L, 8KL, 
16KKL

���� Tûzhetõ papírmennyiség tömege:
64 – 90g/m2, 17 – 24 lb. Bond

���� Tûzési pozíció:

• 1 tûzõkapocs – 2 pozíció
• 2 tûzõkapocs – 2 pozíció
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���� Áramfogyasztás:
Legfeljebb 50 W (az áramellátás a központi egységrõl történik)

���� Méretek (Szélesség××××Mélység××××Magasság):
527 × 520 × 790mm, 20,7" × 20,5" × 31,1"

���� Tömeg:
Körülbelül 25 kg, 55,2 lb.

Híd egység

���� Papírméret:

• Belsõ adagoló: A3L – A6L, 12" × 18"L – 51/2" × 81/2"L
• 500-lapos finiser: A3L – A5K, 11" × 17"L – 51/2" × 81/2"L
• 1000-lapos finiser: A3L – A5KL, 12" × 18"L – 51/2" × 81/2"KL

���� Papír tömege:
64 – 163g/m2, 17,0 – 43,6 lb. Bond

���� Kötegelési kapacitás:
250 lap

���� Méretek:
418 × 446 × 128mm, 16,47" × 17,57" × 50,40"

���� Tömeg:
3,3 kg, 7,29 lb.

Mozgó rendezõtálca

���� Papírkapacitás:
250 lap (A4KL, 81/2" × 11"KL vagy kisebb) (80 g/m2, 20 lb.)
125 lap (B4L, 8" × 13"L vagy nagyobb) (80 g/m2, 20 lb.)

���� Áramfogyasztás:
3,6 W (az áramellátás a központi egységrõl történik.)

���� Méretek (Szélesség××××Mélység××××Magasság)
430 × 372 × 148 mm, 17" × 15" × 6"

���� Tömeg:
Körülbelül 1,6 kg, 3,5lb.
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Kétoldalas egység

���� Papírméret:
A3L, B4L, A4KL, B5KL, A5KL, 5 1/2" × 8 1/2"L, 7 1/4" × 10 1/2"L, 8 
1/2" × 11"KL, 8" × 13"L, 8 1/2" × 13"L, 81/2" × 14"L, 8 1/4" × 13"L, 11" × 
17"L, 8KL, 16KKL

���� Papír tömege:
64 – 105g/m2, 17 – 28 lb. Bond

���� Áramfogyasztás (maximum):
35 W (az áramellátás a központi egységrõl történik)

���� Méretek (Szélesség××××Mélység××××Magasság):
121 × 479 × 510mm, 4,8" × 18,9" × 20,1"

���� Tömeg:
Körülbelül 6 kg, 13,3 lb.

2. belsõ adagoló (1. tálca)

���� Tálcák száma:
1

���� Rendelkezésre álló papírméretek:
A3L, B4L, A4KL, B5KL, A5KL, B6L, A6L, 11" × 17"L, 81/2" × 14"L, 
81/2" × 11"KL, 101/2" × 71/4" KL, 8" × 13"L, 81/2" × 13"L, 81/4" × 13"L, 
51/2" × 81/2" L, 8KKL, 16KKL, 37/8" × 71/2"K, 41/8" × 91/2"K, C5 
borítékK, C6 borítékK, DL borítékK

���� Papírkapacitás:
125 lap (80 g/m2, 20 lb.)

���� A másolópapír tömege:
64 – 105g/m2 (17 – 28 lb.)

���� Maximális teljesítményfelvétel:
Legfeljebb 0,5 W (az áramellátás a központi egységrõl történik.)

���� Méretek (Szélesség××××Mélység××××Magasság):
530 × 435 × 120mm, 20,9" × 17,1" × 4,7"

���� Tömeg:
Körülbelül 1,1 kg, 2,5 lb.

Megjegyzés

� A mûszaki adatok elõzetes értesítés nélküli változtatásának joga fenntartva.
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Kézi adagoló

���� Papírméret:

• Szabványos méret: A3L – A6L, 12" × 18"L – 51/2" × 81/2"KL

• Egyéni méret: Függõleges (90,0 – 305,0 mm, 3,55" – 12,00"), Vízszintes 
(148,0 – 457,2 mm, 5,83" – 18,00")

���� A másolópapír tömege:
64 – 163g/m2, 17 – 43,6 lb. Bond

���� Méretek (Szélesség××××Mélység××××Magasság):
310 × 380 × 275mm, 12,4" × 15,2" × 11"

���� Papírkapacitás:

• 64 – 90g/m2, 17 – 20 lb: 100 sheets

���� Tömeg:
Körülbelül 3 kg, 6,6 lb.

Nagykapacitású adagoló (LCT)

���� Papírméret:
A4K, 81/2" × 11"K

���� Papír tömege:
64 – 105g/m2, 17 – 28 lb. Bond

���� Papírkapacitás:
2.000 lap (80 g/m2, 20 lb.)

���� Energiafogyasztás
Maximum 30 W (az áramellátás a központi egységrõl történik.)

���� Méretek (Szélesség ×××× Mélység ×××× Magasság, kiegészítõ egység):
540 × 600 × 270mm, 21,3" × 23,6" × 10,6"

���� Tömeg:
Körülbelül 25 kg, 55 lb.

Megjegyzés

� A mûszaki adatok elõzetes értesítés nélküli változtatásának joga fenntartva.
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Papíradagoló egység

���� A másolópapír tömege:
64 – 128g/m2 (17 – 34 lb.)

���� Rendelkezésre álló papírméretek:
A3L, B4L, A4KL, B5KL, A5KL, 11" × 17"L, 81/2" × 14"L, 81/2" × 
13"L, 81/2" × 11"KL, 81/4" × 13"L, 8" × 13"L, 71/4" × 101/2"L, 51/2" × 81/2" 
L, 8KL, 16KKL

���� Maximális teljesítményfelvétel:
Legfeljebb 30 W (az áramellátás a központi egységrõl történik.)

���� Papírkapacitás:
500 lap (80 g/m2, 20 lb.) × 2 tálca

���� Méretek (Szélesség××××Mélység××××Magasság):
540 × 600 × 270mm, 21,3" × 23,6" × 10,6"

���� Tömeg:
Körülbelül 25 kg, 55,2 lb.

Megjegyzés

� A mûszaki adatok elõzetes értesítés nélküli változtatásának joga fenntartva.
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Másolópapír

Ajánlott papírméretek és papírtípusok

Az alábbi korlátozások mindegyik adagolóra érvényesek:

Tálca 
típusa

Papír típusa és 
tömege

Metrikus változat Hüvelykrendszerû 
változat

Papírkap
acitás

2. és 3. 
adagol
ó

64-105 g/m2, (17-
28 lb.)

A3L, B4L, A4KL, 
B5KL, A5K, 81/2" × 
11"L

A4L, B5KL, 11" × 
17"L, 81/2" × 14"L, 
81/2" × 11"KL

250 lap

 *1  A5L, A6L, 11" × 
17"L, 81/2" × 14"L, 
81/2" × 11"K, 51/2" × 
81/2"KL, 71/4" × 
101/2"KL, 8" × 13"L, 
81/2" × 13"L, 81/4" × 
13"L, 8KL, 16KKL

 *1  A3L, B4L, A4K, 
A5KL, A6L, 51/2" × 
81/2"KL, 71/4" × 
101/2"KL, 8" × 13"L, 
81/2" × 13"L, 81/4" × 
13"L, 8KL, 16KKL

 *2  Egyedi méret

Függõleges: 100,0-297,0 
mm

Vízszintes: 148,0-432,0 
mm

 *2  Egyedi méret

Függõleges: 3,94"-11,69"

Vízszintes: 5,83"-17,00"

Vastag papír *8 

106-163 g/m2, 
(28,3-43,6 lb.)

A3L, B4L, A4KL, 
B5KL, A5K, 81/2" × 
11"L

A4L, B5KL, 11" × 
17"L, 81/2" × 14"L, 
81/2" × 11"KL

50 lap

 *1  A5L, A6L, 11" × 
17"L, 81/2" × 14"L, 
81/2" × 11"K, 51/2" × 
81/2"KL, 71/4" × 
101/2"KL, 8" × 13"L, 
81/2" × 13"L, 81/4" × 
13"L, 8KL, 16KKL

 *1  A3L, B4L, A4K, 
A5KL, A6L, 51/2" × 
81/2"KL, 71/4" × 
101/2"KL, 8" × 13"L, 
81/2" × 13"L, 81/4" × 
13"L, 8KL, 16KKL

 *2  Egyedi méret

Függõleges: 100,0-297,0 
mm

Vízszintes: 148,0-432,0 
mm

 *2  Egyedi méret

Függõleges: 3,94"-11,69"

Vízszintes: 5,83"-17,00"

Írásvetítõ fóliák *8 A4K *1 20 lap
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Papíra
dagoló 
egység 
(Válasz
tható 
kiegész
ítõ)

64-105g/m2, (17-28 
lb.)

A3L, B4L, A4KL, 
B5K, A5K, 11" × 17"L, 
11" × 81/2"K

A3L, A4K, 11" × 17"L, 
81/2" × 14"L, 81/2" × 
11"KL, 81/2" × 51/2"K

500 lap × 2

 *1  B5L, A5L, 81/2" × 
14"L, 81/2" × 11"L, 
51/2" × 81/2"KL, 71/4" × 
101/2"L, 8" × 13"L, 
81/2" × 13"L, 81/4" × 
13"L, 8KL, 16KKL

 *1  B4L, A4L, B5KL, 
A5KL, 51/2" × 81/2"L, 
71/4" × 101/2"L, 8" × 
13"L, 81/2" × 13"L, 
81/4" × 13"L, 8KL, 
16KKL

 *2  Egyedi méret

Függõleges: 148,0-297,0 
mm

Vízszintes: 148,0-432,0 
mm

 *2  Egyedi méret

Függõleges: 5,83"-11,69"

Vízszintes: 5,83"-17,00"

Kézi 
adagol
ó 
(választ
ható 
kiegész
ítõ)

64-105 g/m2, (17-
28 lb.)

A3L, A4L, 8" × 13"L, 
A5L

11" × 17"L, 81/2" × 
11"L, 51/2" × 81/2"L

100 lap

 *3  B4L, A4K, B5KL, 
A5K, B6L, A6L, 11" × 
17"L, 81/2" × 14"L, 
81/2" × 11"KL, 51/2" × 
81/2"KL, 71/4" × 
101/2"KL, 81/2" × 
13"L, 81/4" × 13"L, 12" 
× 18"L, 8KL, 16KKL

 *3  A3L, B4L, A4KL, 
B5KL, A5KL, B6L, 
A6L, 81/2" × 14"L, 
81/2" × 11"K, 81/2" × 
51/2"K, 71/4" × 
101/2"KL, 8" × 13"L, 
81/2" × 13"L, 81/4" × 
13"L, 12" × 18"L, 8KL, 
16KKL

 *4  Egyedi méret

Függõleges: 90,0-305,0 
mm

Vízszintes: 148,0-457,2 
mm

 *4  Egyedi méret

Függõleges: 3,55"-12,00"

Vízszintes: 5,83"-18,00"

Tálca 
típusa

Papír típusa és 
tömege

Metrikus változat Hüvelykrendszerû 
változat

Papírkap
acitás
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*1 Válassza ki a papírméretet a Rendszer beállításokban. ⇒ 85. oldal “Adagoló 
papírmérete: (1–4. adagoló)”

*2 Adja meg a papírméretet. ⇒ 85. oldal “Adagoló papírmérete: (1–4. adagoló)”
*3 Tegye a papírt a kézi adagolóba, és válassza ki a papírméretet. ⇒ “Másolás a kézi 

adagolóból” a Fénymásoló kézikönyvben.
*4 Tegye a papírt a kézi adagolóba, és adja meg a papírméretet. ⇒ “Másolás a kézi 

adagolóból” a Fénymásoló kézikönyvben.
457 milliméternél hosszabb papír esetén a rossz behúzás, papírelakadás és gyûrõdés 
nagyobb valószínûséggel fordul elõ. Ügyeljen a papír helyes elhelyezésére, hogy az 
egyenesen kerüljön behúzásra.

*5 Javasolt egyszerre csak egy lapot behelyezni.
*6 A papíradagoló széle nem mozgatható. Amennyiben módosítani szeretné az ebbe az 

adagolóba behelyezett papír méretét, lépjen kapcsolatba a szerviz képviselõjével.

Kézi 
adagol
ó 
(választ
ható 
kiegész
ítõ)

Vastag papír *9 

106-163 g/m2, 
(28,3-43,6 lb.)

A3L, A4L, 8" × 13"L, 
A5L

11" × 17"L, 81/2" × 
14"L, 81/2" × 11"L, 
51/2" × 81/2"L

30 lap

 *3  B4L, A4K, B5KL, 
A5K, B6L, A6L, 11" × 
17"L, 81/2" × 14"L, 
81/2" × 11"KL, 51/2" × 
81/2"KL, 71/4" × 
101/2"KL, 81/2" × 
13"L, 81/4" × 13"L, 12" 
× 18"L, 8KL, 16KKL

 *3  A3L, B4L, A4KL, 
B5KL, A5KL, B6L, 
A6L, 81/2" × 14"L, 
81/2" × 11"K, 81/2" × 
51/2"K, 71/4" × 
101/2"KL, 8" × 13"L, 
81/2" × 13"L, 81/4" × 
13"L, 12" × 18"L, 8KL, 
16KKL

 *4  Egyedi méret

Függõleges: 90,0-305,0 
mm

Vízszintes: 148,0-457,2 
mm

 *4  Egyedi méret

Függõleges: 3,55"-12,00"

Vízszintes: 5,83"-18,00"

Átlátszó papír *7 A3L, A4KL 50 lap *5 

Írásvetítõ fóliák *9 A4K *3 50 lap *5 

Címke (öntapadó 
matricák)

B4L, A4KL 1 lap

Boríték *3 37/8" × 71/2"K, 41/8" × 91/2"K, C5 borítékK, C6 
borítékK, DL borítékK

–

Nagyk
apacitá
sú 
adagol
ó (LCT) 
(választ
ható 
kiegész
ítõ)

64-105 g/m2, (17-
28 lb.)

A4K, 81/2" × 11"K *6 2000 
(1000 + 
1000) lap

Tálca 
típusa

Papír típusa és 
tömege

Metrikus változat Hüvelykrendszerû 
változat

Papírkap
acitás
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*7 Átlátszó papírt mindig az ajánlásnak megfelelõ papírirányban töltsön be.
*8 Válassza ki a papírtípust a Rendszer beállítások alatt. ⇒ 86. oldal “Papírtípus:1–4. 

adagoló”
*9 Válassza ki a papírtípust a Rendszer beállítások alatt. ⇒ 85. oldal “Papírtípus:Kézi 

adagoló”, “Másolás a kézi adagolóból” a Fénymásoló kézikönyvben.

Fontos

� Ha nedves vagy meggyûrõdött másolópapírt használ, az elakadhat.

Megjegyzés

� Papír betöltésekor ügyeljen arra, hogy a papírmennyiség magassága ne 
haladja meg a papíradagoló alsó szintjelzését. ⇒ 134. oldal “B Papír 
betöltése”

� Amikor az 1-4. papíradagolóba és a nagykapacitású adagolóba (LCT) tölt 
másoló papírt, a másolandó oldallal felfele helyezze be a papírt.

� Amikor 90 g/m2-nél könnyebb papírra nyomtat, válasza a [Normál] beállítást 
kezelõpanelen. Amikor 90 és 105 g/m2 közötti papírra nyomtat, válasza a 
[Középvastag/90-105g/m2](24 to 28lb.) beállítást kezelõpanelen. ⇒ 172. oldal “A 
papírvastagsági beállítások módosítása”

� Amikor vastag papírt használ, a készülék másfajta zajt bocsáthat ki.
� Amikor a kézi adagolóba tölt másolópapírt, a másolandó oldallal lefele 

helyezze be a papírt.
� A kézi adagoló használatakor a másolópapír ajánlott elhelyezésének iránya: 

L.
� Írásvetítõ fólia betöltésekor ellenõrizze annak elõ- és hátoldalát, mivel a nem 

megfelelõen behelyezett fóliák elakadást okozhatnak. Ragasztott szélû 
írásvetítõ fólia használatakor állítsa be, hogy a ragasztott széleket lassabban 
húzza be a készülék. Állítsa a papírirányt K értékre, és válassza az A4K, 
81/2"×11"K értéket papírméretnek, ⇒ 85. oldal “Adagoló papírmérete: (1–4. 
adagoló)”, “Másolás a kézi adagolóból” a Fénymásoló kézikönyvben.

� Az írásvetítõ fóliákat minden egyes használat elõtt célszerû átpörgetni. Ha a 
lapokat az adagolóban tárolja, azok összetapadhatnak, és ez papíradagolási 
problémát okozhat.

� Ha a készülék egyszerre több lapot húzna be, a probléma megszüntetése után 
folytassa az adagolást egyesével.

� A borítékok adagolásához a kézi adagolót kell használni.

���� Borítékokra való másolás esetén

• Gyõzõdjön meg arról, hogy beállította a borítékméretet a másolás elõtt. 
További részleteket lásd: “Borítékokra való másolás esetén” a 
Fénymásoló kézikönyvben.

• Ha nyomtató-illesztõprogramból nyomtat borítékra, a boríték méretét a 
nyomtató-illesztõprogramban állítsa be.

• Amikor borítékokra másol vagy nyomtat, válassza a “Vastag papír” 
beállítást a papírtípusnál.
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• A betölthetõ borítékok minimális függõleges hosszúsága 140 mm, a 
kinyitott borítékfüllel együtt.

• Ne nyomtasson a boríték mindkét oldalára.
• Ne hagyjon 10-nél több borítékot a kimeneti tálcán.
• Ne használjon kettõs füllel rendelkezõ borítékokat.
• Ne használjon olyan borítékokat, ahol a ragasztott részhez egy 

kioldófül kapcsolódik.
• Egyes borítékok meghajolhatnak, vagy a nyomtatási minõség romolhat, 

különösen az átfedéseknél.
• A borítékokat alsó szélükkel elõre és nyitott fülekkel töltse be.
• Simítsa ki a kinyitott füleket, mielõtt betölti a borítékokat.

� Ha kettõ vagy több adagolóba azonos méretû és azonos elhelyezési irányú 
papírt helyez, a készülék automatikusan átvált a másik adagolóra, amikor az 
éppen használatban lévõ adagolóból kifogy a papír. Ezt a funkciót 
Automatikus adagolóváltásnak hívják. (Ha az egyik adagolóban 
újrafelhasznált vagy speciális papír van, a többi adagolónál is azonos 
beállítást kell alkalmazni az Automatikus adagolóváltás érdekében.) Így még 
nagy mennyiségû másolat készítésekor is elkerülheti, hogy a másolási 
folyamatot meg kelljen szakítania a papír utántöltése miatt.

� A Rendszerbeállításoknál kiválasztható papírtípusok csak általános 
kategóriák. A másolási minõség a kategóriákba tartozó mindenfajta papír 
esetében nincs garantálva. További információért lásd: ⇒ 192. oldal “Nem 
javasolt papír”.
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Nem javasolt papír

R FIGYELEM:

Fontos

� A hibák megelõzése érdekében ne használja a következõ papírfajták egyikét 
sem:
• Tintasugaras nyomtatóba való papírok
• Hõérzékeny faxpapír
• Mûnyomó papír
• Alumíniumfólia
• Indigópapír
• Konduktív papír
• Perforált vonalakat tartalmazó papír
• Szegélyes papír

� Ne használjon tintasugaras nyomtatóhoz alkalmazandó papírt, mert az 
hozzáragadhat a fixáló egységhez és papírelakadást okozhat.

� Ne másoljon arra az oldalra, amelyre korábban már másolt, mert ez 
meghibásodást okozhat.

Megjegyzés

� Az elakadások megelõzése érdekében ne használja a következõ papírfajták 
egyikét sem:
• Meghajlított, összehajtott vagy gyûrött papír
• Szakadt papír
• Csúszós papír
• Perforált papír
• Durva papír
• Vékony, nem eléggé merev papír
• Poros vagy piszkos felületû papír

� Ha durva rostú papírra készít másolatot, a másolati kép elmosódhat.

• A tûz vagy géphiba elkerülése érdekében ne használjon alufóliát, indigós 
papírt vagy hasonló vezetõképes papírt.
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Papír tárolása

Megjegyzés

� A papír tárolása során mindig tartsa be az alábbi óvintézkedéseket:
• Ne tárolja a papírt olyan helyen, ahol közvetlen napsugárzás érheti.
• Ne tároljon papírt nedves helyeken (a nedvességtartalom legfeljebb 70% 

legyen).
• Tárolja sík felületen.

� Ne tárolja a lapokat függõleges helyzetben.
� Magas hõmérsékletû és magas páratartalmú, vagy alacsony hõmérsékletû és 

alacsony páratartalmú környezetben nejlonzsákban tárolja a papírt.
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