
Felhasználói kézikönyv

Másoló kezelési útmutató

 el a kézikönyvet, és tartsa kéznél, hogy szükség esetén tanulmányozhassa. A készülék 
en a használatba vétel elõtt olvassa el a Biztonsági tudnivalókat az �A készülékrõl� címû 
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A gép használata elõtt figyelmesen olvassa
biztonságos és helyes használata érdekéb
kézikönyvben.



Bevezetés

A kézikönyv a gép részletes üzemeltetési és kezelési utasításait tartalmazza. Az Ön biztonsága 
érdekében és a berendezés minél jobb kihasználásához a készülék használata elõtt figyelmesen 
olvassa el ezt a kézikönyvet. Tartsa kéznél ezt az útmutatót, hogy szükség esetén gyorsan 
fellapozhassa.

Fontos

A kézikönyv tartalma minden elõzetes értesítés nélkül változhat. A Ricoh nem vonható felelõsségre a 
berendezés kezelésébõl, mûködtetésébõl eredõ közvetlen, közvetett, speciális, véletlen vagy okozati 
kárért.

Ne másoljon vagy nyomtasson olyan anyagokat, amelyek másolását a törvény tiltja.

Általában a következõ anyagok másolását vagy nyomtatását tiltja a helyi törvényi szabályozás:

Bankjegyek, illetékbélyegek, kötvények, részvények, banki váltók, csekkek, útlevelek, jogosítványok.

A fenti lista mindössze tájékoztató jellegû, teljesnek semmiképpen nem tekinthetõ. Annak teljességéért 
vagy pontosságáért felelõsséget nem vállalunk. Amennyiben bárminemû kérdése van egyes tételek 
másolásának törvényszerûségét illetõen, kérjük, kérje ki jogi tanácsadó véleményét.

Megjegyzések:

A kézikönyvben szereplõ egyes illusztrációk kissé eltérhetnek az Ön gépétõl.

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

Attól függõen, hogy Ön melyik országban van, lehetséges, hogy egyes egységek csak kiegészítõként 
állnak rendelkezésre. Erre vonatkozóan a helyi márkaképviselet adhat bõvebb információt.

Figyelmeztetés:

A kézikönyvben leírtaktól eltérõ mûködtetés, vezérlés vagy eljárás veszélyes sugárzást okozhat.

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



Kézikönyvek a készülékhez

Olvassa el azt a kézikönyveket, amelyek azokat a funkciókat ismertetik, 
amelyekre használni kívánja a készüléket.

Fontos
❒ A hordozó az egyes kézikönyveknél eltérõ lehet.
❒ Egy kézikönyv nyomtatott és elektronikus verziójának tartalma azonos.
❒ A PDF formátumú kézikönyvek megtekintéséhez Adobe Acrobat 

Reader/Adobe Reader szükséges.
❒ Attól függõen, hogy Ön melyik országban van, html kézikönyvek is lehetnek. 

Az ilyen kézikönyvek megtekintéséhez egy webböngészõnek kell telepítve 
lennie az Ön számítógépén.

❖ A készülékrõl
A készülék használata elõtt olvassa el az ebben a kézikönyvben leírt 
biztonsági elõírásokat.
Ez a kézikönyv ismerteti a készülék funkcióit is. Bemutatja a kezelõpanelt, 
ismerteti az elõkészületeket a készülék használatához, a szövegbeírást, 
valamint a telepítést a mellékelt CD-rõl.

❖ Általános beállítások
Ismerteti a felhasználói eszközök beállításait és a címjegyzékhez kapcsolódó 
eljárásokat, például faxszámok, e-mail címek és felhasználói kódok 
regisztrálását. A kézikönyv a készülék csatlakoztatásának lépéseit is 
ismerteti.

❖ Hibaelhárítás
Útmutatást ad az általános problémák megoldásához, és elmagyarázza a 
papír, a festék betöltését és az egyéb kellékek cseréjét.

❖ Biztonsági útmutató
Ez a kézikönyv a készülékadminisztrátorok számára készült. Olyan 
biztonsági funkciókat mutat be, amelyeket a készülék rendszergazdája 
használhat az adatok megváltoztatásának és a készülék jogosulatlan 
használatának elkerülése érdekében.
Ezt a kézikönyvet lapozza fel a rendszergazda regisztrálásához, valamint a 
felhasználók és a rendszergazda hitelesítésének beállításához is.

❖ Másoló kezelési útmutató
A másoló funkciókat és azok kezelését mutatja be. A kézikönyv az eredeti 
dokumentumok elhelyezésének lépéseit is ismerteti.

❖ Fax kezelési útmutató
A fax funkciókat és azok kezelését mutatja be.

❖ Nyomtató kezelési útmutató
A nyomtató funkciókat és azok kezelését mutatja be.
i
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❖ Szkenner kezelési útmutató
A szkenner funkciókat és azok kezelését mutatja be.

❖ Hálózati útmutató
A készülék konfigurálását és használatát mutatja be hálózati környezetben, 
és ismerteti a hozzá adott szoftverek használatát.
A kézikönyv az összes modellre egységes, ezért tartalmazhat olyan 
funkciókat, amely ebbe a készülékbe nincs beépítve. A támogatott operációs 
rendszerrõl szóló képek, illusztrációk és adatok is kissé eltérhetnek az Ön 
környezetétõl.

❖ Egyéb kézikönyvek
� Kézikönyvek a készülékhez
� Biztonsági tudnivalók
� Gyors áttekintés a másolásról
� Gyors áttekintés a faxolásról
� Gyors áttekintés a nyomtatásról
� Gyors áttekintés a szkennelésrõl
� PostScript3 kiegészítés
� UNIX kiegészítés
� DeskTopBinder Lite kézikönyvei

� DeskTopBinder Lite Telepítési útmutató
� DeskTopBinder Alapvetés
� Auto Document Link útmutató

Megjegyzés
❒ Az egyes készüléktípusokhoz külön-külön kézikönyvek tartoznak.
❒ A �UNIX kiegészítéssel� kapcsolatban kérjük, látogasson el honlapunkra 

vagy vegye fel a kapcsolatot egy felhatalmazott viszonteladóval.
❒ A �PostScript3 kiegészítés� és a �UNIX kiegészítés� olyan funkcióleírásokat 

és beállításokat is tartalmaznak, amelyek ezen a készüléken nem érhetõk el.



Mire használhatja ezt a készüléket?

A rendelkezésre álló funkciók a készülék modellje és az opciók szerint eltérõek.

Referencia
3. oldal �Funkciók, amelyekhez szükség van az ARDF-re�

Kétoldalas másolás típusai

❖ 1-oldalas 2 lap → 2-oldalas 1 lap
Lásd: 41. oldal �Kétoldalas másolás�.

❖ 2-oldalas 1 lap → 2-oldalas 1 lap
Lásd: 41. oldal �Kétoldalas másolás�.

❖ 1-oldalas 4 lap → Kombinálás 2-oldalas 1 lap
Lásd: 47. oldal �Kétoldalas kombinálás�.

GCSHVY9J
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❖ 1-oldalas 8 lap → Kombinálás 2-oldalas 1 lap
Lásd: 47. oldal �Kétoldalas kombinálás�.

1 elöl
2 hátul

❖ 2-oldalas 2 lap → Kombinálás 2-oldalas 1 lap
Lásd: 47. oldal �Kétoldalas kombinálás�.

❖ 2-oldalas 4 lap → Kombinálás 2-oldalas 1 lap
Lásd: 47. oldal �Kétoldalas kombinálás�.

1 elöl
2 hátul

GCSHVYAE

GCSHVY1E

GCSHVY2E



Több lap kombinálása egy lapra
Lásd: 44. oldal �Egyoldalas kombinálás�.

❖ 1-oldalas 2 lap → Kombinálás 1-oldalas 1 lap

❖ 1-oldalas 4 lap → Kombinálás 1-oldalas 1 lap

❖ 2-oldalas 1 lap → Kombinálás 1-oldalas 1 lap

GCSHVY7J

GCSHVY8J

GCSHVYOJ
v



vi
❖ 2-oldalas 2 lap → Kombinálás 1-oldalas 1 lap

2 oldalas eredeti dokumentumok másolása 1 oldalas lapokra
Lásd: 50. oldal �Sorozat másolatok�.

❖ 2-oldalas 1 lap → 1-oldalas 2 lap

Másolás borítékokra

❖ Boríték
Lásd: 30. oldal �Amikor borítékra másol�.

GCSHVYBJ
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A kézikönyv használatáról

Megjegyzés
❒ A készülék megfelelõ használatához elõször mindenképpen olvassa el az A 

készülékrõl címû kézikönyvet.
❒ A másoló módról szóló kiegészítõ információkat a �Kiegészítõ információk� 

c. fejezetben találhatja meg.

Referencia
54. oldal �Kiegészítõ információk�

Szimbólumok
A kézikönyvben az alábbi szimbólumokat használjuk:

Fontos biztonsági megjegyzéseket jelöl.
A megjegyzések figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos sérüléshez vezethet. 
Ezeket a megjegyzéseket mindenképpen olvassa el. Ezeket a megjegyzéseket A 
készülékrõl c. kézikönyv �Biztonsági tudnivalók� c. fejezetében találhatja meg.

Fontos biztonsági megjegyzéseket jelöl.
E megjegyzések semmibe vétele kisebb sérüléshez, a készülék meghibásodásához 
vagy egyéb vagyoni kárhoz vezethet. Ezeket a megjegyzéseket mindenképpen 
olvassa el. Ezeket a megjegyzéseket A készülékrõl c. kézikönyv �Biztonsági 
tudnivalók� c. fejezetében találhatja meg.

Olyan pontokat jelöl, amelyekre oda kell figyelni a készülék használatakor, 
elmagyarázza a papír hibás adagolásának, az eredeti dokumentumok 
sérülésének vagy az adatok elvesztésének lehetséges okait. Ezeket a 
magyarázatokat feltétlenül olvassa el.

A készülék mûködésérõl és a felhasználói hibák elhárításának módjairól szóló 
kiegészítõ magyarázatokat jelöl.

Ezt a szimbólumot a kézikönyv részeinek végén találja. A szimbólum azt jelzi, 
hogy további információkat is találhat ebben a témában.
[ ]
A gép kijelzõjén található gombok neveit jelöli.
{ }
A készülék kezelõpanelén található gombok neveit jelöli.
1
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A fõ elemek elnevezése
A készülék fõ elemei a kézikönyvben a következõk:
� Kétoldalas dokumentum beolvasására alkalmas automatikus 

dokumentumadagoló → ARDF



Funkciók, amelyekhez szükség van az 
ARDF-re

A következõ funkciók állnak rendelkezésre, ha telepítve van az ARDF:

❖ Kétoldalas másolás
� 2-oldalas→2-oldalas

❖ Egyoldalas kombinálás
� 2-oldalas 1 lap → Kombinálás 1-oldalas
� 2-oldalas 2 lap → Kombinálás 1-oldalas

❖ Kétoldalas kombinálás
� 2 oldalas 2 lap → kombináció 2 oldalas
� 2 oldalas 4 lap → kombináció 2 oldalas

❖ Sorozat másolatok
� 2-oldalas→1-oldalas
3
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Kijelzõ

Ez a fejezet a kijelzõ leolvasását és a kiválasztó gombok használatát ismerteti.

Megjegyzés
❒ A készülék bekapcsolásakor a másoló kijelzõ az alapértelmezett.

A kijelzõ leolvasása

❖ Kezdõ másolási képernyõ

1. A mûködési állapotot és az 
üzeneteket jeleníti meg.

2. Kijelzi az aktuális papíradagolót 
és a kiválasztott elemeket, amelyek 
zárójelben láthatók.

3. Megjeleníti a beállított 
példányszámot.

4. A gyakran használt funkciókat 
mutatja.

HU  ABU018S



A kezelõpanel gombjainak használata

1. Kiválasztó billentyûk
A kijelzõ alsó sorában található 
tételeknek felel meg.
Példa: másoló képernyõ

� Ha megjelenik a �nyomja meg a 
[Kicsiny.]� utasítás, nyomja meg a 
baloldali kiválasztóbillentyût.

� Ha megjelenik a �nyomja meg az 
[Nagyítás]� utasítás, nyomja meg a 
középsõ kiválasztóbillentyût.

� Ha megjelenik a �nyomja meg a [K/N]� 
utasítás, nyomja meg a jobb 
kiválasztóbillentyût.

2. {Kilépés} gomb
Nyomja meg mûveletek törléséhez vagy 
az elõzõ képernyõre való visszatéréshez.

3. {OK} gomb
Nyomja meg a kiválasztott tétel 
beállításához vagy numerikus érték 
beviteléhez.

4. Görgetõ billentyûk
Nyomja meg, ha a kurzorral az értéket 
módosítani akarja.
A {U}, {T}, {V}, vagy a {W } billentyû 
megjelenésekor nyomja meg a görgetõ 
billentyût ugyanabba az irányba.

HU  ARK002S
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Felhasználói eszközök menü (Másoló 
funkciók)

Ez a rész a másoláshoz beállítható elemeket ismerteti. A másoló funkció 
képernyõjének megjelenítéséhez nyomja meg a {Felhasználói eszközök/Számláló} 
gombot. Ezen elemek beállításával kapcsolatosan lásd: Általános beállítások.

Elem Leírás

Automatikus adagoló-
váltás

Ha két adagolóba azonos méretû és tájolású papírt helyez, a 
készülék automatikusan másik adagolóra vált át, amikor az elsõ 
adagolóból kifogy a papír (ha az [Be] van kiválasztva.) A funkció 
elnevezése �Automatikus adagoló-váltás�. Ez a beállítás megadja, 
hogy a gép használja-e az Automatikus adagoló-váltás funkciót.

Eredeti típusának beáll. A másolatok minõségét az eredeti példányok minõségének 
megfelelõen módosíthatja. E funkciók kiválasztása a [Eredeti 1. 
típus (szöveg)] vagy a [Eredeti 2. típus (fénykép)] menüpont választása 
után lehetséges.

Kétoldalas mód prioritás Meghatározhatja, melyik eredeti kétoldalas funkciók legyenek 
érvényben a készülék bekapcsolásakor, alapállapotba állításakor 
vagy az üzemmódok törlése esetén.

Tájolás Kombinált/sorozatmásolatok készítésekor vagy kétoldalas 
eredeti példányok egyoldalasra másolásánál beállíthatja az 
eredeti dokumentumok irányát. Az alapbeállítás [Nem adja meg].

Maximális példányszám A maximális másolatszámot 1 és 99 között lehet megadni a 
számgombok segítségével.

Eredeti számlálásának kij. Beállíthatja az eredeti példányok és másolatok számának 
kijelzését a [Be] funkció kiválasztásával.

Méretarány Kiválaszthatja, hogy milyen kicsinyítési, nagyítási vagy bemeneti 
arányt kíván használni a [Kicsiny.] vagy a [Nagyítás] kiválasztása 
esetén.

Elõrebeá. kics./n. prior. Prioritással állíthatja be a méretarányt a [K/N] kiválasztása esetén.

Kétold. margó A másolatok hátoldalának bal oldali, valamint az elõlap felsõ 
margóját határozza meg.

Képelforgatás fejléchez Ha az [Be] lehetõséget választja a funkcióhoz, a készülék helyesen 
forgatja el a képet.

Menüvédelem Megakadályozhatja, hogy illetéktelenek módosítsák a 
felhasználói eszközök beállítását.



1. Eredeti dokumentumok
elhelyezése
Ez a fejezet ismerteti a behelyezhetõ eredeti dokumentumok típusait és a 
behelyezés módjait.

Eredeti példányok

Jelen rész a behelyezhetõ eredeti dokumentumok típusait és a hiányzó 
képterületet ismerteti.

Az ajánlott eredeti dokumentumok mérete és súlya
Az alábbiak ismertetik a javasolt papírméreteket és -tömegeket, valamint a 
kétoldalas automatikus dokumentumadagolóval nem kompatibilis eredeti 
dokumentumokat.

❖ Metrikus változat

❖ Hüvelyk rendszerû (angolszász) változat

Megjegyzés
❒ A kétoldalas automatikus dokumentumadagolóba kb. 50 eredeti példányt 

(80 g/m2, 20 lb.) helyezhet.
❒ Ne helyezzen 2 oldalas eredeti dokumentumot az ARDF-be, ha annak tömege 

kisebb, mint 17 font vagy hosszabb, mint 13". Inkább helyezze azokat az üveglapra.

Hová helyezze az 
eredeti 
dokumentumot Eredeti dokumentum mérete Eredeti dokumentum tömege

Expozíciós üveglap Legfeljebb A4 --

Kétoldalas 
automatikus 
dokumentumadagoló

Egyoldalas eredeti dokumentumok:

A4L � A5KL
52-105 g/m2

Kétoldalas eredeti dokumentumok:

A4L � A5L
52� 105 g/m2

Hová helyezze az 
eredeti dokumentumot Eredeti dokumentum mérete Eredeti dokumentum tömege

Expozíciós üveglap Legfeljebb 81/2" × 14" --

Kétoldalas automatikus 
dokumentumadagoló

Egyoldalas eredeti dokumentumok:

81/2" × 14"L � 51/2" × 81/2"KL

14-28 font

Kétoldalas eredeti dokumentumok:

81/2" × 14"L � 51/2" × 81/2"L

14�28 font
7



Eredeti dokumentumok elhelyezése

8

1

ARDF-be nem helyezhetõ eredeti dokumentumok

Ha az alábbi eredeti dokumentumokat helyezi be az ARDF-be, az a papír 
elakadásához, világos és fekete csíkok megjelenéséhez, vagy a másolandó 
dokumentum sérüléséhez vezethet. Ehelyett helyezze a dokumentumot az 
expozíciós üveglapra.
� A �Javasolt eredetik mérete és súlya� c. részben meg nem határozott eredeti 

dokumentumok.
� Tûzött vagy összekapcsolt eredetik
� Perforált vagy szakadt eredetik
� Hullámos, gyûrött vagy behajlott eredetik
� Ragasztott eredetik
� Bármilyen bevonattal rendelkezõ eredetik, mint például hõérzékeny 

faxpapír, mûnyomó papír, alumínium fólia, indigós papír vagy konduktív 
papír

� Perforált csíkkal rendelkezõ eredetik
� Eredeti dokumentumok füllel, jelzõcímkével vagy más kinyúló részekkel
� Ragadós eredetik, mint például az átlátszó papír
� Vékony vagy különösen hajlékony eredetik
� Vastag eredetik, például képeslapok
� Bekötött eredetik, például könyvek
� átlátszó eredetik, például írásvetítõ-fólia vagy átlátszó papír
� A tintától vagy a javítófestéktõl még nedves eredeti dokumentumok

Megjegyzés
❒ Az eredeti dokumentum szennyezõdhet, ha ceruzával vagy más hasonló 

eszközzel írtak rá.



Eredeti példányok

1

Normál méretû eredeti dokumentumként választható méretek
A kijelzõn az eredeti dokumentumok következõ méreteit választhatja ki:
A4L *1 , B5 JISL *2 , A5KL, 8 1/2" × 14"L, 8 1/2" × 13"L, 8 1/2" × 11"L *3 ,
 8 1/4" × 14"L, 8 1/4" × 13"L, 8" × 13"L, 5 1/2" × 8 1/2"KL
*1 A metrikus verzió alapértelmezett mérete
*2 JIS: Japán Ipari Szabvány
*3 A hüvelyk rendszerû verzió alapértelmezett mérete

Maximális szkennelési terület

❖ Expozíciós üveglap

❖ Kétoldalas automatikus dokumentumadagoló

Megjegyzés
❒ Ha egyéni méretû eredeti dokumentumokat másol, bizonyosodjon meg arról, 

hogy megadta az eredeti dokumentumok méretét. Ha nem, akkor 
elõfordulhat, hogy a másolat nem megfelelõ.

❒ Az ARDF-be helyezhetõ 2 oldalas eredeti dokumentumok vízszintes mérete: 
160-356 mm (6,3"-14").

HU  ABU023S

HU  ARC022S
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Referencia
14. oldal �Az eredeti dokumentum méretének megadása, amikor a 
papíradagoló ki van választva�
18. oldal �Az eredeti dokumentum méretének megadása, amikor a kézi 
adagoló ki van választva�

Hiányzó képterület
Még ha a megfelelõ módon helyezi is a dokumentumokat a kétoldalas 
automatikus dokumentumadagolóba vagy az expozíciós üveglapra, néhány 
milliméternyi margó mind a négy oldalon lemaradhat a másolatról.

1 0,5-4,5 mm (0,02"-0,18")
2 1,0-5,0 mm (0,04"-0,20")*
3 0,5-3,5 mm (0,02"-0,14")
4 1,0-5,0 mm (0,04"-0,20")
* 2-oldalas másolat hátoldala: 2,2-6,2 mm (0,09"-0,25")

GCGENK2E
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Eredeti dokumentumok elhelyezése

Ez a rész ismerteti, hogyan helyezze az eredeti dokumentumokat az üveglapra 
vagy a kétoldalas automatikus dokumentumadagolóba.
Ügyeljen arra, hogy az eredeti példányokat csak akkor helyezze be, ha a 
hibajavító festék, illetve tinta már teljesen megszáradt azokon. Ellenkezõ 
esetben az üveglap koszolódik, és a másolatok foltosak lesznek.

Referencia
7. oldal �Eredeti példányok�

Eredeti tájolás
Az eredeti tájolását a következõ módokon állíthatja be.

Megjegyzés
❒ Az eredeti dokumentumot a bal hátsó sarokhoz kell illeszteni, amikor az 

expozíciós üveglapra helyezi azt. Néhány másolási funkció különbözõ 
eredményekkel járhat az eredeti példányok behelyezési irányától függõen. 
Részletekért lásd az egyes funkciók leírását.

Referencia
41. oldal �Kétoldalas másolás�
44. oldal �Egyoldalas kombinálás�
47. oldal �Kétoldalas kombinálás�
50. oldal �Sorozat másolatok�

Eredeti 
példányok

Kétoldalas 
automatikus 
dokumentum
adagoló

Expozíciós 
üveglap

GCCO600E

set23EE
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Eredeti dokumentumok behelyezése az expozíciós üveglapra
Az eredeti dokumentumot helyezze az üveglapra.

Fontos
❒ Ne nyissa ki erõvel az expozíciós üveglap fedelét vagy az ARDF-et. Ellenkezõ 

esetben az megsérülhet, vagy at ARDF fedele kinyílhat.

A Emelje fel az expozíciós üveglapot vagy a kétoldalas automatikus 
dokumentumadagolót.

B Helyezze az eredetit másolandó oldallal lefelé az expozíciós üveglapra. Az 
eredeti dokumentumot a bal hátsó sarokhoz kell illeszteni.
Az elsõ másolandó oldallal kezdje.

1 Pozícionáló jelzés
2 Bal méretskála

C Engedje le az expozíciós üveglap fedelét vagy az ARDF-et.

ARC043S
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Eredeti dokumentum behelyezése az ARDF-be
Helyezze be az eredeti dokumentumot az ARDF-be.
Egyedi méretû eredeti dokumentumok betöltésekor el kell végezni a beállításokat.

❖ Ha egyedi méretû eredeti dokumentumokat másol:
Lásd: 14. oldal �Az eredeti dokumentum méretének megadása, amikor a 
papíradagoló ki van választva� és 18. oldal �Az eredeti dokumentum 
méretének megadása, amikor a kézi adagoló ki van választva�.

❖ Kétoldalas automatikus dokumentumadagoló

A Állítsa a dokumentumvezetõt az eredeti dokumentum méretéhez.

B Az egyenletes kötegbe rendezett eredeti dokumentumokat a másolandó 
oldallal felfelé helyezze az ARDF-be.
Ne tegyen be a határoló jelzésnél magasabb dokumentumköteget.
Az elsõ oldalnak felül kell lennie.
Ne helyezzen eredeti dokumentumokat vagy más tárgyakat a felsõ fedélre. 
Ha mégis így tesz, akkor hibás mûködést okozhat.

1 Határoló jel
2 Dokumentumvezetõ

ARC011S

ARC023S
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Megjegyzés
❒ Az adagolás irányában 160 mm-nél rövidebb eredeti dokumentumok, 

mint például az A5K vagy az 51/2" × 81/2"K méretûek kétoldalas 
másolásnál elakadhatnak az ARDF belsejében.

❒ A vékony eredeti dokumentumok (64 g/m2, 17 font vagy kevesebb), 
amelyek az adagolás irányában 310 mm-nél (13") hosszabbak, mint 
például a 81/2" × 14"L vagy a 8" × 13"L méretûek, kétoldalas másolásnál 
elakadhatnak az ARDF belsejében.

❒ Az ARDF-be való helyezés elõtt az eredeti dokumentumokon lévõ 
gyûrõdéseket simítsa ki.

❒ Ahhoz, hogy a készülék egyszerre mindig csak egy lapot húzzon be, 
pörgesse át az eredeti dokumentumok kötegét, mielõtt a kétoldalas 
dokumentumadagolóba helyezi azt.

❒ Az eredeti dokumentumokat merõlegesen helyezze be.

Az eredeti dokumentum méretének megadása, amikor a 
papíradagoló ki van választva
Az eredeti dokumentum méretének kiválasztásakor a normál vagy az egyéni 
méretet választhatja, ha a papíradagoló ki van választva.

Normál méretek

Amikor normál méretû eredeti dokumentumokat helyez az expozíciós 
üveglapra vagy az ARDF-be, akkor a kijelzõn látható normál méretek közül 
válassza ki az eredeti dokumentumok méretét.
Ha nem adja meg az eredeti dokumentum méretét, akkor a készülék a 
kiválasztott adagolóban lévõ papírméretre fogja készíteni a másolatokat. Ha a 
másolópapír és az eredeti dokumentum mérete eltérõ, akkor az alábbiak szerint 
kell megadnia az eredeti dokumentum méretét:

A Válassza ki a kívánt papíradagolót a {U} vagy a {T} gombbal.

B Nyomja meg a {q} gombot.



Eredeti dokumentumok elhelyezése
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C Válassza az [Normál méret] menüpontot a {U} vagy a {T} gombbal, majd 
nyomja meg az {OK} gombot.

D A görgetõgombokkal válassza ki a papírméretet, majd nyomja meg az {OK} 
gombot.

Az �Eltárolva� üzenet jelenik meg.
Ha a normál méret be van állítva, a  jelenik meg a másoló képernyõ 
tetején.

Megjegyzés
❒ A megadott méret törléséhez nyomja meg a {Beállítások törlése} gombot.

Egyéni méretek

Ha egyéni méretû eredeti példányokat helyez az expozíciós üveglapra vagy a 
kétoldalas automatikus dokumentumadagolóba, akkor a számgombokkal meg 
kell adnia azok méretét.

Fontos
❒ Ezzel a funkcióval megadható dokumentumméretek:

� ARDF: függõleges 139-216 mm (5,5"-8,5"), vízszintes az 1-oldalas 
dokumentumoknál 139-1260 mm (5,5"-49,6"), vízszintes a 2-oldalas 
dokumentumoknál 160-356 mm (6,3"-14")

� Expozíciós üveglap: függõleges 139-216 mm (5,5"-8,5"), vízszintes 160-356 mm 
(6,3"-14")
15
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A Válassza ki a kívánt papíradagolót a {U} vagy a {T} gombbal.

B Nyomja meg a {q} gombot.

C Válassza az [Egyéni méret] menüpontot a {U} vagy a {T} gombbal, majd 
nyomja meg az {OK} gombot.

D A számgombokkal adja meg az eredeti dokumentum vízszintes méretét 
(Vízsz.), majd nyomja meg az {OK} gombot.

1 Függõleges méret
2 Vízszintes méret

ARC009S
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E A számgombokkal adja meg az eredeti dokumentum függõleges méretét 
(Függ.), majd nyomja meg az {OK} gombot.

Az �Eltárolva� üzenet jelenik meg.
Ha az egyéni méret be van állítva, a  jelenik meg a másoló képernyõ 
tetején.

Megjegyzés
❒ Ha eltéveszti a D. vagy a E. lépést, nyomja meg a {Törlés/Stop} gombot, és 

ismét adja meg az értéket.
❒ A megadott méret törléséhez nyomja meg a {Beállítások törlése} gombot.
17
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Az eredeti dokumentum méretének megadása, amikor a kézi 
adagoló ki van választva
Az eredeti dokumentum méretének kiválasztásakor a normál vagy az egyéni 
méretet választhatja, ha a kézi adagoló van kiválasztva.

Normál méretek

Amikor normál méretû eredeti dokumentumokat helyez az expozíciós 
üveglapra vagy az ARDF-be, akkor a kijelzõn látható normál méretek közül 
válassza ki az eredeti dokumentumok méretét.
Ha nem adja meg az eredeti dokumentum méretét, akkor a készülék a 
kiválasztott adagolóban lévõ papírméretre fogja készíteni a másolatokat. Ha a 
másolópapír és az eredeti dokumentum mérete eltérõ, akkor az alábbiak szerint 
kell megadnia az eredeti dokumentum méretét:

A Válassza ki a kézi adagolót  a {U} vagy a {T} gombbal.

B Nyomja meg a {q} gombot.

C Válassza az [Eredeti mérete] menüpontot a {U} vagy a {T} gombbal, majd 
nyomja meg az {OK} gombot.

D Válassza az [Normál méret] menüpontot a {U} vagy a {T} gombbal, majd 
nyomja meg az {OK} gombot.
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E A görgetõgombokkal válassza ki a papírméretet, majd nyomja meg az {OK} 
gombot.

Az �Eltárolva� üzenet jelenik meg.
Ha a normál méret be van állítva, a  jelenik meg a másoló képernyõ tetején.

Megjegyzés
❒ A megadott méret törléséhez nyomja meg a {Beállítások törlése} gombot.

Egyéni méretek

Ha egyéni méretû eredeti példányokat helyez az expozíciós üveglapra vagy a 
kétoldalas automatikus dokumentumadagolóba, akkor a számgombokkal meg 
kell adnia azok méretét.

Fontos
❒ Ezzel a funkcióval megadható dokumentumméretek:

� ARDF: függõleges 139-216 mm (5,5"-8,5"), vízszintes az 1-oldalas 
dokumentumoknál 139-1260 mm (5,5"-49,6"), vízszintes a 2-oldalas 
dokumentumoknál 160-356 mm (6,3"-14")

� Expozíciós üveglap: függõleges 139-216 mm (5,5"-8,5"), vízszintes 160-356 mm 
(6,3"-14")

A Válassza ki a kézi adagolót  a {U} vagy a {T} gombbal.

B Nyomja meg a {q} gombot.
19
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C Válassza az [Eredeti mérete] menüpontot a {U} vagy a {T} gombbal, majd 
nyomja meg az {OK} gombot.

D Válassza az [Egyéni méret] menüpontot a {U} vagy a {T} gombbal, majd 
nyomja meg az {OK} gombot.

E A számgombokkal adja meg az eredeti dokumentum vízszintes méretét 
(Vízsz.), majd nyomja meg az {OK} gombot.

F A számgombokkal adja meg az eredeti dokumentum függõleges méretét 
(Függ.), majd nyomja meg az {OK} gombot.

Az �Eltárolva� üzenet jelenik meg.
Ha az egyéni méret be van állítva, a  jelenik meg a másoló képernyõ tetején.

Megjegyzés
❒ Ha eltéveszti a E. vagy a F. lépést, nyomja meg a {Törlés/Stop} gombot, és 

ismét adja meg az értéket.
❒ A megadott méret törléséhez nyomja meg a {Beállítások törlése} gombot.



2. Másolás
Ez a fejezet a különféle üzemmódokban történõ másolás mûveleteit ismerteti.

Alapmûveletek

Jelen rész a másolás alapmûveleteit ismerteti.

Fontos
❒ Ha be van állítva a Felhasználói kód hitelesítése, adja meg felhasználó kódját 

a számbillentyûzeten (legfeljebb nyolc számjegyet), hogy a készülék 
elfogadja a másolási feladatot. Lásd az Általános beállítások útmutatóban.

❒ Ha az Alapvetõ hitelesítés, Windows hitelesítés, LDAP hitelesítés, illetve az 
Integrált szerver hitelesítés be van állítva, adja meg bejelenkezési felhasználói 
nevét és jelszavát, hogy a készülék elfogadja a másolási feladatokat. Kérje az 
adminisztrátortól a bejelentkezési felhasználónevet és a jelszót. Részletesebb 
információt az A készülékrõl címû kézikönyvben találhat.

A Ellenõrizze, hogy megjelenik-e a kijelzõn a "Kész" üzenet.
Ha a képernyõn más funkció látható, nyomja meg a {Másolás} gombot.

❖ Kezdõ másolási képernyõ

B Gyõzõdjön meg róla, hogy nem marad meg semmilyen korábbi beállítás.
Ha a korábbi beállításokat még nem törölték, nyomja meg a {Beállítások törlése} 
gombot.

C Helyezze be az eredeti dokumentumokat.

D Végezze el a kívánt beállításokat.

E Írja be a készítendõ másolatok számát a számgombok segítségével.
A másolatok maximális beállított mennyisége 99 lehet.
21
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F Nyomja meg az {Indítás} gombot.

A készülék megkezdi a másolatok elkészítését.
Ha az expozíciós üveglapra helyezi az eredeti dokumentumokat, nyomja meg a 
{q} gombot az összes dokumentum beolvasása után.
A másolatok kiadása nyomtatott oldalukkal lefelé történik.

Megjegyzés
❒ A berendezés jogosulatlan használatának megakadályozására a készülék 

használata után mindig jelentkezzen ki.
❒ A többpéldányos másolás megállításához nyomja meg a {Törlés/Stop} 

gombot.
❒ A készülék kiinduló állapotba való visszaállításához a másolás után 

nyomja meg a {Beállítások törlése} gombot.
❒ A beírt érték törléséhez nyomja meg a {Törlés/Stop} gombot.

Referencia
11. oldal �Eredeti dokumentumok elhelyezése�
A készülékrõl

ARC012S
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Másolás a kézi adagolóból

Használja a kézi adagolót, ha írásvetítõ fóliára, vastag papírra, borítékra vagy olyan 
másolópapírra kíván másolni, amelyet nem tud behelyezni a papíradagolóba.

Fontos
❒ A kézi lapadagolóba függõlegesen 90-216 mm (3,55"-8,50") és vízszintesen 

139-600 mm (5,48"-23,62") méretû papír tölthetõ be. Azonban ha a használt 
papír mérete nagyobb mint 356 mm (14,02 hüvelyk), a papír begyûrõdhet, 
elakadhat, vagy adagolása nem lesz megfelelõ.

❒ A kétoldalas nyomtatáshoz a kézi adagolóba helyezett papírt a készülék nem 
tudja felhasználni.

Referencia
A készülékrõl

Papír betöltése a kézi adagolóba
Használja a kézi adagolót, ha írásvetítõ fóliára, vastag papírra, borítékra vagy 
olyan másolópapírra kíván másolni, amelyet nem tud behelyezni a 
papíradagolóba.

Fontos
❒ Ha írásvetítõ fóliákra vagy 157 g/m2-nél (kb. 42 fontnál) nehezebb papírra 

szeretne másolni, akkor meg kell adnia a papír típusát és méretét.
❒ A kézi adagolóba betölthetõ lapok maximális mennyisége a papír típusától 

függ. Csak annyi papírt töltsön be, amennyi a kézi adagoló papírvezetõi 
között elfér.

A Nyissa ki a kézi adagolót.

ABU027S
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B Nyomja fel a kioldókart.

1 Kioldókar

C Illessze a papírvezetõket a papír méretéhez, majd arccal lefelé helyezze be 
a lapokat.
Ha a papírvezetõk nem illeszkednek a papírhoz, a másolati kép elcsúszhat, 
illetve a papír elakadhat.
Csak annyi papírt töltsön be, amennyi a kézi adagoló papírvezetõi között 
elfér. A kézi adagoló túltöltése a papír elakadását vagy a kép ferde 
nyomtatását okozhatja.
A4L, 81/2" × 11"L vagy nagyobb méretû papírokhoz húzza ki a hosszabbító kart.
Ahhoz, hogy a készülék egyszerre mindig csak egy lapot húzzon be, pörgesse 
át a lapokat, mielõtt az adagolóba helyezi azokat.

1 Vízszintes méret
2 Függõleges méret
3 Hosszabbító kar
4 Papírvezetõk

ZFOY310E

ZFOY250E
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D Húzza le a kioldókart.

1 Kioldókar
A kijelzõn a kézi adagoló van kiválasztva.

E Ha szükséges, válassza ki a papír méretét és típusát.

Megjegyzés
❒ Ha a kézi lapadagoló  nem lett kiválasztva a kijelzõn a D. lépésben, 

akkor válassza ki a  elemet a {U} vagy a {T} gombbal, majd nyomja 
meg a {q} gombot.

❒ Ha kikapcsolja a kezelõpanel hangjelzését, akkor a készülék nem ad 
hangot akkor sem, ha papírt helyez a kézi lapadagolóba.

Amikor normál méretû papírra másol
Másolatokat készít hagyományos méretû papírra a kézi lapadagolóból.

A Helyezze a papírt írással lefelé a kézi adagolóra.

B Válassza ki a kézi adagolót  a {U} vagy a {T} gombbal.

C Nyomja meg a {q} gombot.

D Válassza az [Papírméret] menüpontot a {U} vagy a {T} gombbal, majd 
nyomja meg az {OK} gombot.

ARC013S
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E Válassza az [Normál méret] menüpontot a {U} vagy a {T} gombbal, majd 
nyomja meg az {OK} gombot.

F Válassza ki a papírméretet a görgetõ gombokkal, majd nyomja meg az {OK} 
gombot.

Az �Eltárolva� üzenet jelenik meg.

G Helyezze be az eredeti dokumentumokat, majd nyomja meg a {Indítás} 
gombot.

H Ha a másolási feladat befejezõdött, nyomja meg a {Beállítások törlése} 
gombot a beállítások törléséhez.

Referencia
23. oldal �Papír betöltése a kézi adagolóba�

Amikor egyéni méretû papírra másol
Másolatokat készít egyéni méretû papírra a kézi lapadagoló tálcáról.

A Helyezze a papírt írással lefelé a kézi adagolóra.

B Válassza ki a kézi adagolót  a {U} vagy a {T} gombbal.

C Nyomja meg a {q} gombot.

D Válassza az [Papírméret] menüpontot a {U} vagy a {T} gombbal, majd 
nyomja meg az {OK} gombot.
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E Válassza az [Egyéni méret] menüpontot a {U} vagy a {T} gombbal, majd 
nyomja meg az {OK} gombot.

F A számgombokkal adja meg a papír vízszintes méretét (Vízsz.), majd 
nyomja meg az {OK} gombot.

G A számgombokkal adja meg a papír függõleges méretét (Függ.), majd 
nyomja meg az {OK} gombot.

Az �Eltárolva� üzenet jelenik meg.

H Helyezze be az eredeti dokumentumokat, majd nyomja meg a {Indítás} 
gombot.

I Ha a másolási feladat befejezõdött, nyomja meg a {Beállítások törlése} 
gombot a beállítások törléséhez.

Megjegyzés
❒ Ha eltéveszti a F. vagy a G. lépést, nyomja meg a {Törlés/Stop} gombot, és 

ismét adja meg az értéket.

Referencia
23. oldal �Papír betöltése a kézi adagolóba�
27
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Amikor írásvetítõ fóliára másol
Amikor írásvetítõ fóliákra másol, akkor válassza a [Írásvetítõ fólia (hõálló)] elemet 
a Papírtípus beállításánál.

Fontos
❒ Az írásvetítõ fóliát adagolja a kézi lapadagolóba lapjával lefelé úgy, hogy a 

lap jelölt sarka a tálca megfelelõ sarkába kerüljön.
❒ Az írásvetítõ fóliákat egyesével töltse be a kézi adagolóba. Ezzel elkerülheti, 

hogy a készülék egyszerre több lapot húzzon be, ami elakadást vagy hibás 
nyomtatást eredményezhet.

❒ A másolt lapokat egyenként távolítsa el a belsõ tálcáról.

A Az írásvetítõ fóliákat írással lefelé töltse be a kézi adagolóba.

B Válassza ki a kézi adagolót  a {U} vagy a {T} gombbal.

C Nyomja meg a {q} gombot.

D Válassza az [Papírtípus] menüpontot a {U} vagy a {T} gombbal, majd 
nyomja meg az {OK} gombot.

E Válassza az [Írásvetítõ fólia (hõálló)] menüpontot a {U} vagy a {T} gombbal, 
majd nyomja meg az {OK} gombot.

Az �Eltárolva� üzenet jelenik meg.

F Ha szükséges, válassza ki a papír méretét.

G Helyezze be az eredeti dokumentumokat, majd nyomja meg a {Indítás} gombot.

H Ha a másolási feladat befejezõdött, nyomja meg a {Beállítások törlése} 
gombot a beállítások törléséhez.

Megjegyzés
❒ Az írásvetítõ fóliák esetében a nyomtatás sebessége kisebb, mint normál 

papír esetében.

Referencia
23. oldal �Papír betöltése a kézi adagolóba�
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Amikor vastag papírra másol
Amikor vastag papírra másol, akkor válassza a [Vastag papír] elemet a Papírtípus 
beállításánál.

Fontos
❒ Ahhoz, hogy a készülék egyszerre mindig csak egy lapot húzzon be, pörgesse 

át a lapokat, mielõtt az adagolóba helyezi azokat.

A Helyezze a vastag papírt írással lefelé a kézi adagolóra.

B Válassza ki a kézi adagolót  a {U} vagy a {T} gombbal.

C Nyomja meg a {q} gombot.

D Válassza az [Papírtípus] menüpontot a {U} vagy a {T} gombbal, majd 
nyomja meg az {OK} gombot.

E Válassza az [Vastag papír] menüpontot a {U} vagy a {T} gombbal, majd 
nyomja meg az {OK} gombot.

Az �Eltárolva� üzenet jelenik meg.

F Ha szükséges, válassza ki a papír méretét.

G Helyezze be az eredeti dokumentumokat, majd nyomja meg a {Indítás} gombot.

H Ha a másolási feladat befejezõdött, nyomja meg a {Beállítások törlése} 
gombot a beállítások törléséhez.

Megjegyzés
❒ Vastag papír esetében a nyomtatás sebessége kisebb, mint normál papír esetében.

Referencia
23. oldal �Papír betöltése a kézi adagolóba�
29
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Amikor borítékra másol
Ha borítékra másol, válassza ki a boríték méretét a Papírméret beállításban és a 
[Vastag papír] beállításban a Papírtípus alatt.

Fontos
❒ A borítékok betöltése elõtt egy tollal vagy hasonló tárggyal simítsa ki a széleiket.

ALZ050S

ALZ051S
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❖ Nyomtatási terület
A borítékoknak az alábbi részeire lehet nyomtatni:

1 Adagolási irány
2 Nyomtatási terület
3 10 mm (0,4")
4 10 mm (0,4")
5 10 mm (0,4")

❖ Az eredeti dokumentumok és a borítékok tájolása
Az eredeti dokumentumokat és a borítékokat azonos tájolással kell 
behelyezni.
A hibás másolatok számának és a felhasznált idõnek a minimalizálása 
érdekében ellenõrizze, hogy a dokumentumok és a borítékok megegyezõ 
tájolással vannak-e betöltve.

Az ábra mutatja az eredeti dokumentumok és a borítékok tájolását.
1 Eredeti dokumentum az expozíciós üveglapon
2 Boríték a kézi adagolóban
3 Felül
4 Alul
5 Vízszintes méret
6 Függõleges méret

ARB024S

ARB025S
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A Helyezze a borítékokat írással lefelé a kézi adagolóra.

1 Kioldókar

B Válassza ki a kézi adagolót  a {U} vagy a {T} gombbal.

C Nyomja meg a {q} gombot.

D Válassza az [Papírméret] menüpontot a {U} vagy a {T} gombbal, majd 
nyomja meg az {OK} gombot.

E Válassza az [Normál méret] menüpontot a {U} vagy a {T} gombbal, majd 
nyomja meg az {OK} gombot.

F Válassza ki a boríték méretét a {U} vagy a {T} gombbal, majd nyomja meg 
az {OK} gombot.

Az �Eltárolva� üzenet jelenik meg.

ARC014S
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G Nyomja meg a {q} gombot.

H Válassza az [Papírtípus] menüpontot a {U} vagy a {T} gombbal, majd 
nyomja meg az {OK} gombot.

I Válassza az [Vastag papír] menüpontot a {U} vagy a {T} gombbal, majd 
nyomja meg az {OK} gombot.

Az �Eltárolva� üzenet jelenik meg.

J Helyezze be az eredeti dokumentumot, majd nyomja meg a {Indítás} gombot.

K Ha a másolási feladat befejezõdött, nyomja meg a {Beállítások törlése} 
gombot a beállítások törléséhez.

Megjegyzés
❒ Amikor kisméretû borítékra másol, akkor illessze a hajtókát a bal oldali 

papírvezetõhöz.

Referencia
23. oldal �Papír betöltése a kézi adagolóba�

ABU050S
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Másolási funkciók

Fényerõsség beállítása
A fényerõt öt szintre állíthatja be. Ha sötétebb vagy világosabb másolatokat 
szeretne, ennek megfelelõen állítsa be a fényerõsséget.

A Nyomja meg a {Világosabb} vagy {Sötétebb} gombot a fényerõsség beállítása 
érdekében.
A fényerõsségi mutatója elmozdul.

A fényerõsség öt lépésben változik az alábbiak szerint:

Eredeti típusának beáll.
Az eredeti dokumentumoktól függõen válasszon egyet az alábbi típusokból:

❖ Szöveg
Ezt az üzemmódot olyankor válassza, ha az eredeti dokumentumok csak 
szöveget tartalmaznak (képeket nem).

ARC028S
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❖ Fotó
Ebben az üzemmódban fényképek és rajzok finom tónusait lehet 
reprodukálni.
� Papírra nagyított fényképek másolása
� Papírra nyomtatott fényképek vagy ábrák (pl. magazinok) másolása
� Amikor színes másolóval készített eredeti anyagot másol

A Nyomja meg az {Eredeti típusa} gombot az eredeti dokumentum típusának 
kiválasztásához.
A dokumentum kiválasztott típusának jelzése világítani kezd.

Felsõ lámpa: Szöveg
Alsó lámpa: Fénykép

Referencia
Általános beállítások

Másolópapír kiválasztása
Válassza ki azt az adagolót, amely papírjára másolni kíván: a papíradagolót 
vagy a kézi adagolót.

A A {U} vagy a {T} gombbal válassza ki a kívánt adagolót.
Megjelenik a kiválasztott adagoló és papírméret.

Referencia
23. oldal �Másolás a kézi adagolóból�

ARC029S
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Nagyítás/kicsinyítés elõre beállított arányokkal
Kiválaszthat egy elõre beállított kicsinyítési vagy nagyítási arányt a másoláshoz.

❖ Alappont
Az alappont az eredeti beolvasásának módjától függõen eltérõ lehet. Ha az 
eredeti dokumentumot az expozíciós üveglapra helyezi, a dokumentum bal 
felsõ sarka szolgál alappontként. Amikor az eredeti dokumentumot az 
ARDF-re helyezi, a bal alsó sarok lesz az alappont.
Az alábbi ábrán az eredményül kapott másolatok láthatók, amelyek az 
eredeti dokumentum szkennelésétõl függõen eltérõek lehetnek.

1 Alappont az expozíciós üveglapra való helyezéskor.
2 Alappont az ARDF-re való helyezéskor.

A Nyomja meg a [K/N] gombot.

GCKA031e
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B Nyomja meg a [Nagyítás] vagy a [Kicsiny.] gombot.

C Válassza ki az arányt a {U} vagy a {T} gombbal, majd nyomja meg az {OK} 
gombot.
Az �Eltárolva� üzenet jelenik meg.

D Helyezze be az eredeti dokumentumokat, majd nyomja meg a {Indítás} 
gombot.

Referencia
Általános beállítások

K/N
A másolási méretarányt 1%-os lépésekben megváltoztathatja.

Egy arány kiválasztása a görgetõ gombokkal

Válasszon ki egy méretarányt a {U} vagy a {T} gombbal.

A Nyomja meg a [K/N] gombot.
37
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B A [Nagyítás] vagy a [Kicsiny.] gombbal válasszon ki egy olyan elõre beállított 
arányt, amely közel van a kívánt másolási méretarányhoz, majd nyomja 
meg a [K/N] gombot.

C Adja meg az arányt a {U} vagy a {T} gombbal, majd nyomja meg az {OK} 
gombot.

A {U} vagy a {T} gomb megnyomásával az arány 1%-os lépésekben 
változtatható. Ha megnyomja és lenyomva tartja a megfelelõ gombot, az 
arány 10%-os lépésekben változik.
Az �Eltárolva� üzenet jelenik meg.

D Helyezze be az eredeti dokumentumot, majd nyomja meg a {Indítás} gombot.

Megjegyzés
❒ Ha hibázik a C. lépésben, akkor a {U} vagy a {T} gombbal állítsa be újra.

Az arány bevitele a számgombokkal

Adja meg az arányt a számgombokkal.

A Nyomja meg a [K/N] gombot.

B Nyomja meg a [K/N] gombot.



Másolási funkciók

2

C A számgombokkal adja meg a kívánt méretarányt, majd nyomja meg az 
{OK} gombot.

Az �Eltárolva� üzenet jelenik meg.

D Helyezze be az eredeti dokumentumot, majd nyomja meg a {Indítás} gombot.

Megjegyzés
❒ Ha eltéveszti a C. lépést, nyomja meg a {Törlés/Stop} gombot, és ismét adja 

meg az értéket.

Szortírozás
A készülék a másolati példányokat sorrendben kötegekbe rendezi.

A Nyomja meg a {Megszakítás} gombot.

A lámpa kigyullad.

B Írja be a másolt sorozatok számát a számgombok segítségével.

ARK008S
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C Helyezze be az eredeti dokumentumokat.
Amikor az expozíciós üveglapra helyezi az eredeti dokumentumokat, kezdje 
az elsõ másolandó oldallal. Amikor az eredeti dokumentumokat az ARDF-be 
helyezi, az elsõ oldal kerüljön legfelülre.

D Nyomja meg az {Indítás} gombot.
Ha az expozíciós üveglapra helyezi az eredeti dokumentumokat, nyomja 
meg a {q} gombot az összes dokumentum beolvasása után.

Megjegyzés
❒ A szortírozás funkció törléséhez a A. lépésben nyomja meg ismét a 
{Szortírozás} gombot. Ellenõrizze, hogy kialszik-e a lámpa.

A példányszám megváltoztatása

A másolás során meg tudja változtatni a másolt kötegek számát.

Fontos
❒ Ez a funkció csak akkor használható, ha a szortírozás üzemmód be van 

kapcsolva.

A Amikor a kijelzõn megjelenik a "Másolás..." felirat, nyomja meg a 
{Törlés/Stop} gombot.

B Nyomja meg a [Pld.sz.] gombot.

C Adja meg a példányszámot a számgombok segítségével, majd nyomja meg 
az [Tovább] gombot.

A készülék ismét másolni kezd.

Megjegyzés
❒ A C. pontban megadható kötegek száma attól függõen különbözik, hogy 

mikor nyomja meg a {Törlés/Stop} gombot.
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Kétoldalas másolás
Két típusú kétoldalas másolat létezik.

Fontos
❒ Nem használhatja a kézi adagolót ehhez a funkcióhoz.

❖ 1-oldalas→2-oldalas
2 egyoldalas lapot másol 1 lap két oldalára.

❖ 2-oldalas→2-oldalas
1 kétoldalas lapot 1 kétoldalas lapra másol.

Megjegyzés
❒ A kétoldalas eredeti dokumentumok szkenneléséhez szükség van az 

ARDF-re.
41



Másolás

42

2

Eredeti dokumentum tájolása és a másolatok

A másolási kép végeredménye különbözõ lehet a behelyezett eredeti 
dokumentum tájolásától függõen (függõleges K vagy vízszintes L).
A táblázat a másolatok tájolását mutatja az elõlapon és a hátlapon, és nem a 
kiadás irányát.

A Nyomja meg a {Kétoldalas} gombot.

A lámpa kigyullad.

ARK009S
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B Válassza ki a kétoldalas módot a {U} vagy a {T} gombbal, majd nyomja 
meg az {OK} gombot.

C Válassza ki az eredeti dokumentum tájolását a {U} vagy a {T} gombbal, 
majd nyomja meg az {OK} gombot.

D Válassza ki a kétoldalas tájolást a {U} vagy a {T} gombbal, majd nyomja 
meg az {OK} gombot.

Az �Eltárolva� üzenet jelenik meg.

E Helyezze be az eredeti dokumentumokat.
Amikor az expozíciós üveglapra helyezi az eredeti dokumentumokat, kezdje 
az elsõ másolandó oldallal. Amikor az eredeti dokumentumokat az ARDF-be 
helyezi, az elsõ oldal kerüljön legfelülre.

F Nyomja meg az {Indítás} gombot.
Ha az expozíciós üveglapra helyezi az eredeti dokumentumokat, nyomja 
meg a {q} gombot az összes dokumentum beolvasása után.

Megjegyzés
❒ A kétoldalas másolásnál használható papírtömeg: 64-90 g/m2 (20-24 font)
❒ A kétoldalas funkció törléséhez a A. lépésben nyomja meg ismét a 
{Kétoldalas} gombot. Ellenõrizze, hogy kialszik-e a lámpa.

❒ A C. és a D. lépésben látható képernyõk megjelenítéséhez válassza a [Mindig 
megadja] elemet a [Tájolás] beállításánál a Másolóbeállítások-nél a Felh.i 
eszközök alatt. Ha a [Nem adja meg] van kiválasztva, akkor folytassa a E. 
lépéssel.

❒ A kétoldalas másolatok margóit megváltoztathatja.

Referencia
Általános beállítások
43
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Egyoldalas kombinálás
Több oldalt másolhat egy adott lap egy oldalára.
Az egyoldalas kombinálásnak négy típusa van.

❖ 1-oldalas 2 lap → Kombinálás 1-oldalas
Két egyoldalas eredeti dokumentumot egymás mellé másol egy oldalra.

❖ 1-oldalas 4 lap → Kombinálás 1-oldalas
Négy egyoldalas eredeti dokumentumot másol a lap egy oldalára.

❖ 2-oldalas 1 lap → Kombinálás 1-oldalas
1 kétoldalas eredeti dokumentumot másol a lap egy oldalára.

GCSHVY7J

GCSHVY8J

GCSHVYOJ
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❖ 2-oldalas 2 lap → Kombinálás 1-oldalas
2 kétoldalas eredeti dokumentumot másol a lap egy oldalára.

Megjegyzés
❒ A kétoldalas eredeti dokumentumok szkenneléséhez szükség van az ARDF-re.
❒ Ezt a funkciót nem használhatja a 357 mm-nél hosszabb lapoknál, amelyeket 

a kézi adagolóból vesz a gép.

Az eredeti dokumentum tájolása és a képek pozíciója a kombinált másolaton

Balra nyíló (K) eredeti dokumentumok

Felül nyíló (L) eredeti dokumentumok

GCSHVYBJ

GCSHUY3E

GCSHUY4E
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Az eredeti dokumentumok elhelyezése (az ARDF-re helyezett dokumentumok)
� Az eredeti dokumentumok balról jobbra olvasandók

� Az eredeti dokumentumok felülrõl lefelé olvasandók

A Nyomja meg a {Kombin./Sorozat} gombot.

A lámpa kigyullad.

B Válassza ki a kombinálási módot a {U} vagy a {T} gombbal, majd nyomja 
meg az {OK} gombot.

C Válassza ki az eredeti dokumentum tájolását a {U} vagy a {T} gombbal, 
majd nyomja meg az {OK} gombot.

Az �Eltárolva� üzenet jelenik meg.

Combine5

Combine6

ARK010S
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D Válassza ki a papírméretet a {U} vagy a {T} gombbal, majd nyomja meg az 
{OK} gombot.

E Helyezze be az eredeti dokumentumokat, majd nyomja meg a {Indítás} 
gombot.

Megjegyzés
❒ Az egyoldalas kombinálás funkció törléséhez a A. lépésben nyomja meg 

ismét a {Kombin./Sorozat} gombot. Ellenõrizze, hogy kialszik-e a lámpa.
❒ A C. lépésben látható képernyõ megjelenítéséhez válassza a [Mindig 

megadja] elemet a [Tájolás] beállításánál a Másolóbeállítások-nél a Felh.i 
eszközök alatt. Ha a [Nem adja meg] van kiválasztva, akkor folytassa a D. 
lépéssel.

Referencia
Általános beállítások

Kétoldalas kombinálás
Több oldalnyi eredeti dokumentumot kombinál egy kétoldalas lapra.
A kétoldalas kombinálásnak négy típusa van.

Fontos
❒ Nem használhatja a kézi adagolót ehhez a funkcióhoz.

❖ 1 oldalas 4 lap → kombináció 2 oldalas
Négy egyoldalas eredeti dokumentumot másol egy lapra, oldalanként két 
oldallal.

GCSHVY9J
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❖ 1 oldalas 8 lap → kombináció 2 oldalas
Nyolc egyoldalas eredeti dokumentumot másol egy lapra, oldalanként négy 
oldallal.

1 elöl
2 hátul

❖ 2 oldalas 2 lap → kombináció 2 oldalas
2 kétoldalas eredeti dokumentumot másol egy lap két oldalára, oldalanként 
két oldallal.

❖ 2 oldalas 4 lap → kombináció 2 oldalas
4 kétoldalas eredeti dokumentumot másol egy lap két oldalára, oldalanként 
négy oldallal.

1 elöl
2 hátul

GCSHVYAE

GCSHVY1E
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A Nyomja meg a {Kombin./Sorozat} gombot.

A lámpa kigyullad.

B Válassza ki a kombinálási módot a {U} vagy a {T} gombbal, majd nyomja 
meg az {OK} gombot.

C Válassza ki az eredeti dokumentum tájolását a {U} vagy a {T} gombbal, 
majd nyomja meg az {OK} gombot.

D Válassza ki a kétoldalas tájolást a {U} vagy a {T} gombbal, majd nyomja 
meg az {OK} gombot.

Az �Eltárolva� üzenet jelenik meg.

E Válassza ki a papírméretet a {U} vagy a {T} gombbal, majd nyomja meg az 
{OK} gombot.

ARK010S
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F Helyezze be az eredeti dokumentumokat, majd nyomja meg a {Indítás} 
gombot.

Megjegyzés
❒ A 2-oldalas eredeti dokumentumok szkenneléséhez szükség van az 

ARDF-re.
❒ A kétoldalas kombinálás funkció törléséhez a A. lépésben nyomja meg 

ismét a {Kombin./Sorozat} gombot. Ellenõrizze, hogy kialszik-e a lámpa.
❒ A C. és a D. lépésben látható képernyõk megjelenítéséhez válassza a [Mindig 

megadja] elemet a [Tájolás] beállításánál a Másolóbeállítások-nél a Felh.i 
eszközök alatt. Ha a [Nem adja meg] van kiválasztva, akkor folytassa a E. 
lépéssel.

Referencia
Általános beállítások

Sorozat másolatok
A kétoldalas eredeti dokumentum elülsõ és hátsó oldalát két külön lapra 
másolhatja.

❖ 2-oldalas→1-oldalas
A kétoldalas eredeti dokumentum mindkét oldalát külön lapra másolja.

A Nyomja meg a {Kombin./Sorozat} gombot.

A lámpa kigyullad.

ARK010S
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B Válassza az [Sorozat:2old. ered.] menüpontot a {U} vagy a {T} gombbal, 
majd nyomja meg az {OK} gombot.

C Válassza ki az eredeti dokumentum tájolását a {U} vagy a {T} gombbal, 
majd nyomja meg az {OK} gombot.

Az �Eltárolva� üzenet jelenik meg.

D Helyezze be az eredeti dokumentumokat, majd nyomja meg a {Indítás} 
gombot.

Megjegyzés
❒ A 2-oldalas eredeti dokumentumok szkenneléséhez szükség van az 

ARDF-re.
❒ A sorozatmásolás törléséhez a A lépésben nyomja meg ismét a 
{Kombin./Sorozat} gombot. Ellenõrizze, hogy kialszik-e a lámpa.

❒ A C. lépésben látható képernyõ megjelenítéséhez válassza a [Mindig 
megadja] elemet a [Tájolás] beállításánál a Másolóbeállítások-nél a Felh.i 
eszközök alatt. Ha a [Nem adja meg] van kiválasztva, akkor folytassa a D. 
lépéssel.

Referencia
Általános beállítások
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3. Függelék
Kombinációs táblázat

Ez a fejezet a másológép mûszaki adatait és az egyes funkciók mûködésének 
kompatibilitását ismerteti.
Az alábbi kombinációs diagram azt mutatja, hogy mely üzemmódokat 
használhatja együtt.
Üres : Ezek az üzemmódok együtt használhatók.

 : Ezek az üzemmódok nem használhatók együtt. A másodikként kiválasztott 
üzemmód lesz az, amelyben dolgozni fog.
Az alábbiakban láthatja az egyes funkciók kombinációs lehetõségeit.

*1 A 357 mm-nél hosszabb eredeti dokumentumoknál nem használhatja a kétoldalas 
eredeti dokumentum funkciót.

*2 Ez a kombináció nem alkalmazható, ha a papír hosszabb, mint 357 mm.
*3 A másodiknak kiválasztott üzemmód megváltoztatja a kicsinyítési/nagyítási arányt.
*4 Hibaüzenet jelenik meg, ha ezeket a kombinációkat adja meg. Addig nem másolhat, 

amíg az egyik funkciót nem törli.
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Kiegészítõ információk

A következõ rész az egyes funkciók részletes tulajdonságait írja le.

❖ Másolás kézi adagolóból
� A következõ papírméretek választhatók:

A4L, A5KL, B5 JISL, 81/2" × 14"L, 81/2" × 13"L, 81/4" × 14"L, 
81/4" × 13"L, 8" × 13"L, 81/2 " × 11"L, 71/4" × 101/2"L, 51/2" × 81/2"KL, 
16KL, C6 borítékL, C5 borítékL, DL borítékL, 41/8" × 91/2"L, 
37/8" × 71/2"L

❖ Nagyítás/kicsinyítés elõre beállított arányokkal
� Öt elõre beállított másolási arány közül választhat (kettõ nagyítási arány, 

három kicsinyítési arány). Az elõre beállított kicsinyítési/nagyítási 
arányok módosításához használja a Másolóbeállítások beállításait a Felh.i 
eszközök alatt.

� Felhasználói kicsinyítési/nagyítási arányként bármely arányt megadhat.
� A készülék elõre beállított kicsinyítési/nagyítási arányai az alábbiakban 

vannak felsorolva.

❖ Metrikus változat

*1 Alapértelmezett beállítások

Arány (%) Eredeti dokumentum → Papírméret

200 *1  (a terület nagyítása 4-szeres) A6→A4

141 *1  (a terület nagyítása 2-szeres) A5→A4

122 --

115 --

93 *1 --

87 --

82 8" × 13"→A4

71 *1  (a terület kicsinyítése 1/2 részére) A4→A5

65 --

50 *1  (a terület kicsinyítése 1/4 részére) A4→A6
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❖ Hüvelyk rendszerû (angolszász) változat

*1 Alapértelmezett beállítások
� Bármilyen másolási arányt kiválaszthat, az eredeti dokumentum és a papír 

méretétõl függetlenül. Egyes másolási arányok esetében a kép egy része 
lemarad a másolatokról, vagy margók jelennek meg a másolatokon.

❖ K/N
� A másolási méretarányokat Ön 50 � 200 % között választhatja meg.
� Bármilyen másolási arányt kiválaszthat, az eredeti dokumentum és a papír 

méretétõl függetlenül. Egyes másolási arányok esetében a kép egy része 
lemarad a másolatokról, vagy margók jelennek meg a másolatokon.

❖ Kétoldalas másolás
� Az alábbi papírméretekkel és tájolásokkal lehet kétoldalasan másolni.

A4L, B5 JISL, 81/2" × 14"L, 81/2" × 13"L, 81/2" × 11"L, 81/4" × 14"L, 
81/4" × 13"L, 16KL

� Ezzel a funkcióval az alábbi papírt nem használhatja:
� B5 JISL vagy 8 1/2" × 11"L méretûnél kisebb papír
� 90 g/m2-nél (24 fontnál) vastagabb papír
� 64 g/m2-nél (17 fontnál) vékonyabb papír
� átlátszó papír
� Címke (öntapadó matricák)
� Írásvetítõ fóliák
� Vastag papír
� Borítékok

� Ha páratlan számú eredeti dokumentumot helyez az ARDF-be, az utolsó 
lap hátoldala üresen marad.

� A másolás során a kötési margó kialakítása érdekében a kép eltolásra kerül.

Arány (%) Eredeti dokumentum → Papírméret

200 (a terület nagyítása 4-szeres) --

155 *1  (a terület nagyítása 2-szeres) 51/2" × 81/2" → 81/2" × 14"

129 *1 51/2" × 81/2" → 81/2" × 11"

121 --

93 *1 --

85 81/2" × 13" → 81/2" × 11"

78 *1 81/2" × 14" → 81/2" × 11"

73 --

65 *1 81/2" × 11" → 51/2" × 81/2"

50 (a terület kicsinyítése 1/4 részére) --
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❖ Kombinálás
� Ebben az üzemmódban a készülék automatikusan kiválasztja a 

méretarányt. Ez a másolási méretarány a papír méretétõl és az eredeti 
dokumentumok számától függ.

� A készülékkel választható méretarányok: 50�200 %.
� Ha a kiszámított arány a minimális arány alá esik, akkor a készülék 

automatikusan korrigálja azt, hogy a méretarány az elfogadható 
tartományon belül legyen. Azonban egyes arányoknál a kép egy része 
lemaradhat a másolatról.

� Ha az eredeti dokumentumok tájolása eltér a papír tájolásától, a készülék 
automatikusan elfordítja a képet 90°-kal, hogy a másolatok tájolása 
megfelelõ legyen.

� Ha a behelyezett eredeti dokumentumok száma kisebb, mint a 
kombináláshoz meghatározott szám, az utolsó oldal szegmense a 
bemutatottak szerint üres lesz.

❖ Kétold. margó
� Túl széles kötési margó beállítása esetén a kép szélei lemaradhatnak a 

másolatról.
� Ha kombinálás üzemmódban készít másolatokat, a másolatok kötési 

margóját a képek kombinálása után készíti el a gép.
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1 oldalas 2 lap kombinált 1 oldalasra,   44
1 oldalas 2 oldalasra,   41
1 oldalas 4 lap kombinált 1 oldalasra,   44
1 oldalas 4 lap kombinált 2 oldalasra,   47
1 oldalas 8 lap kombinált 2 oldalasra,   47
2 oldalas 1 lap kombinált 1 oldalasra,   44
2 oldalas 1 oldalasra,   50
2 oldalas 2 lap kombinált 1 oldalasra,   44
2 oldalas 2 lap kombinált 2 oldalasra,   47
2 oldalas 2 oldalasra,   41
2 oldalas 4 lap kombinált 2 oldalasra,   47
2 oldalas eredeti dokumentumok 

másolása 1 oldalas lapokra,   vi

A

Ajánlott eredeti dokumentumok,   7
A kezelõpanel gombjai,   5
A kezelõpanel gombjainak használata,   5
A kézi adagoló kiválasztása,   18
A kézikönyv használatáról,   1
A kijelzõ leolvasása,   5
Alappont,   36
A másolás alapvetõ folyamata,   21
Arány,   37, 38, 54
ARDF-be nem helyezhetõ eredeti 

dokumentumok,   8
Automatikus adagoló-váltás,   6
Autom. papírválasztás,   9
Az eredeti dokumentumok és a borítékok 

tájolása,   30

B

Borítékok,   30

E

Egyéni méretû dokumentumok,   15, 19
Egyéni méretû eredeti dokumentumok 

behelyezése,   15, 19
Egyéni méretû papír,   26
Egyoldalas kombinálás,   44
Elõrebeá. kics./n. prior.,   6
Eredeti dokumentum behelyezése az 

ARDF-be,   13
Eredeti dokumentum mérete,   7, 9
Eredeti dokumentumok behelyezése az 

expozíciós üveglapra,   12

Eredeti dokumentumok elhelyezése,   7, 11
Eredeti dokumentum típusa gomb,   34
Eredeti dokumentum tömege,   7
Eredeti példányok,   7
Eredeti számlálásának kij.,   6
Eredeti tájolás,   11, 41, 44
Eredeti típusának beáll.,   6, 34
Expozíciós üveglap,   9, 12

F

Felhasználói eszközök,   6
Felismerhetõ méretek,   9
Fényerõsség beállítása,   34
Fotó,   34
Függõleges méret,   15, 19, 23, 26
Funkciók, amelyekhez szükség van az 

ARDF-re,   3

G

Görgetõ billentyûk,   5, 37

H

Határjelzés,   13
Hiányzó képterület,   10
Hosszabbító kar,   23

I

Írásvetítõ fóliák,   28

K

Képek kombinálással elõállított pozíciója,   44
Képelforgatás fejléchez,   6
Kétoldalas automatikus 

dokumentumadagoló,   2, 3, 9, 13
Kétoldalas gomb,   41
Kétoldalas kombinálás,   47
Kétoldalas másolás,   41, 54
Kétoldalas másolás típusai,   iii
Kétoldalas mód prioritás,   6
Kétold. margó,   6, 54
Kezdõ másolási képernyõ,   4, 21
Kezelõpanel,   5
Kézi adagoló,   18, 23
Kicsiny.,   36
Kiegészítõ információk,   54
Kijelzõ,   4
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Kilépés gomb,   5
Kioldókar,   23
Kiválasztó billentyûk,   5
K/N,   37, 54
Kombinációs táblázat,   53
Kombinálás,   44, 47, 54
Kombinálás/Sorozat gomb,   45, 47, 50
Könyv 1 oldalasra,   50

L

Lapterelõ,   13

M

Másolás,   21
Másolás a kézi adagolóból,   23
Másolás borítékokra,   vi, 30
Másolás egyéni méretû papírra,   26
Másolási funkciók,   34
Másolás írásvetítõ fóliára,   28
Másolás kézi adagolóból,   54
Másolás normál méretû papírra,   25
Másolás vastag papírra,   29
Másolatcsomagok számának 

módosítása,   40
Másolóbeáll.,   6
Másoló gomb,   21
Másolópapír,   35
Másolópapír kiválasztása,   35
Maximális szkennelési terület,   9
Max. példányszám,   6
Menüvédelem,   6
Méretarány,   6
Mire használhatja ezt a készüléket?,   iii

N

Nagyítás,   36
Nagyítás/kicsinyítés elõre beállított 

arányokkal,   36, 54
Normál méretû eredeti dokumentumként 

választható méretek,   9
Normál méretû eredeti 

dokumentumok,   14, 18
Normál méretû eredeti dokumentumok 

behelyezése,   14, 18
Normál méretû papír,   25
Nyomtatási terület,   10, 30

O

OK gomb,   5

P

Papír,   35
Papíradagoló,   14
Papíradagoló kiválasztása,   14
Papír betöltése a kézi adagolóba,   23
Papírvezetõk,   23
Pozíció jelzés,   9

S

Sorozat másolatok,   50
Sötétebb gomb,   34
Számgombok,   15, 19, 21, 26, 38, 39, 40
Szimbólumok,   1
Szortírozás,   39, 54
Szortírozás gomb,   39
Szöveg,   34

T

Tájolás,   6
Több lap kombinálása egy lapra,   v

V

Vastag papír,   29
Világosabb gomb,   34
Vízszintes méret,   15, 19, 23, 26
HU H B262-7578



Konformitási nyilatkozat

�A termék megfelel az EMC 89/336/EEC irányelv és az azt módosító irányelvek és a 73/23/EEC 
kisfeszültségû irányelv és az azt módosító irányelvek követelményeinek.�

Az IEC 60417 szabványnak megfelelõen a készülék az alábbi szimbólumokat használja a hálózati 
fõkapcsolónál:

a jelenti a tápfeszültség bekapcsolását.

c azt jelenti, hogy a készülék KÉSZENLÉTI állapotban van.

Védjegyek

Acrobat® az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye.

Az itt használt egyéb terméknevek kizárólag az azonosítás célját szolgálják és elõfordulhat, hogy a 
tulajdonosaik védjeggyel védték azokat. A Ricoh nem rendelkezik semmiféle joggal ezen védjegyeket 
illetõen.
Copyright © 2006
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