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A gép használata elõtt figyelmesen olvassa
biztonságos és helyes használata érdekébe .



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 elõzetes értesítés nélkül változhat. A gyártó semmilyen esetben nem felelõs a 
készülék használata vagy kezelése során felmerült közvetlen, közvetett, speciális, véletlenszerû vagy 
ismétlõdõ károkért.

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, egyes egységek csak kiegészítõként állnak 
rendelkezésre. Erre vonatkozóan a helyi márkaképviselet adhat bõvebb információt.

Figyelem:

Az olyan vezérlések, beállítások, vagy más munkafolyamatok, amelyek nem szerepelnek ebben a 
felhasználói kézikönyvben, olyan eredménnyel járhatnak, mely során a felhasználót veszélyes 
sugárzás érheti.

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

A jó másolási minõség érdekében a gyártó eredeti, általa gyártott festék használatát javasolja.

A szállító semmi olyan kárért vagy kiadásért nem vonható felelõsségre, ami nem a szállító által 
készített eredeti alkatrészek használatából fakadhat.

Tápellátás

220 - 240V, 50/60Hz, 4A vagy több

Gyõzõdjön meg arról, hogy a tápkábelt a fentieknek megfelelõ elektromos hálózathoz csatlakoztatta. 
A tápellátásról részletesebben lásd: 97. oldal �Hálózati csatlakozás�.



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 készülék rendszergazdáinak való. 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. Az eredeti dokumentumok 
behelyezésének módjait 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



ii
❖ 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 kézikönyve

� 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.
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A kézikönyv használatáról

Szimbólumok
A kézikönyvben az alábbi szimbólumokat használjuk:

Fontos biztonsági megjegyzéseket jelöl.
E megjegyzések semmibe vétele súlyos vagy életveszélyes sérüléshez vezethet. 
Mindenképpen olvassa el ezeket a megjegyzéseket! 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. Mindenképpen 
olvassa el ezeket a megjegyzéseket! 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.

Ez a szimbólum az egyes szekciók végén található. A témához tartozó további 
információk helyét jelöli.
[ ]
A gép kijelzõjén található gombok neveit jelöli.
{ }
A készülék kezelõpanelén található gombok neveit jelöli.

A fõ elemek elnevezése
A készülék fõ elemei a kézikönyvben a következõk:
� Kétoldalas dokumentum beolvasására alkalmas eredetibehúzó (ARDF)
1



2



1. Ha a készülék nem a kívánt
módon mûködik
Ez a rész a hibaelhárítás alapvetõ mûveleteit ismerteti, amelyek a készülék 
minden funkciójára érvényesek.

Kijelzõk

Ez a rész azokat a lámpákat ismerteti, amelyek akkor világítanak, ha a 
felhasználónak el kell távolítania az elakadt papírt, papírt kell pótolnia vagy 
más tennivalót kell elvégeznie.

h: Hiba lámpa Akkor látható, amikor elakad a papír, nyitva marad egy 
fedél vagy más probléma történik. Lásd: 91. oldal 
�Papírelakadás megszüntetése�.

B: Kifogyott a papír lámpa A papír kifogyása esetén látható. Lásd: 75. oldal �Papír 
betöltése�.

D: Festék betöltése lámpa Akkor jelenik meg, ha elfogyott a festék. Lásd: 87. oldal 
�A festék pótlása�.
3
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Kezelõpanel hangjelzés

A következõ táblázat elmagyarázza a különbözõ hangjelzések jelentését, 
amelyeket a készülék azért bocsát ki, hogy figyelmeztesse a felhasználókat a 
készülék állapotára.

Megjegyzés
❒ A felhasználók nem halkíthatják le a készülék figyelmeztetõ hangjelzéseit. 

Amikor a készülék a papír elakadására vagy festékhiányra figyelmezteti a 
felhasználókat, és ha a készülék fedeleit rövid idõn belül többször felnyitják 
és lecsukják, a figyelmeztetõ hangjelzés még a normális állapot visszanyerése 
után is folytatódhat.

Referencia
A figyelmeztetõ hangjelzések engedélyezésére vagy tiltására vonatkozó 
részleteket lásd az Általános beállításoknál.

Hangjelzés Jelentés Ok

Két hosszú hangjelzés. A készülék 
bemelegedett.

A hûtés vagy a bekapcsolás után a 
készülék teljesen felmelegedett, és 
használatra kész állapotban van.

Egyszeri rövid 
hangjelzés.

Egy érvényes 
mûködtetés elfogadva.

Egy billentyût megnyomott a 
kezelõpanelen, a készüléket bekapcsolta 
vagy egy dokumentumot helyezett be 
az ARDF-be.

Öt rövid hangjelzés 
ötször ismételve.

Erõs figyelmeztetés. A készülék a felhasználó figyelmét 
igényli. Elakadhatott a papír, vagy a 
festék szorulhat pótlásra.
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Amikor a Funkció állapota lámpa pirosan 
világít

Ha egy funkciógomb pirosan világít, akkor nyomja meg a gombot, hogy 
átkapcsoljon a gombnak megfelelõ funkció képernyõjére, majd kövesse az ott 
megjelenõ utasításokat.

Megjegyzés
❒ Ha a használt funkcióban hiba lép fel, nézze meg a kijelzõpanelen megjelenõ 

üzenetet, majd lapozza fel az �Amikor üzenet jelenik meg� c. részt az illetõ 
funkciónál.

Referencia
11. oldal �Hibaelhárítás a másoló funkció használatánál�
21. oldal �Hibaelhárítás a fax funkció használatánál�
41. oldal �Hibaelhárítás a nyomtató funkció használatánál�
61. oldal �Hibaelhárítás a szkenner funkció használatánál�

Probléma Ok Megoldás

A dokumentumokat és 
a jelentéseket nem 
nyomtatja ki a 
készülék.

Elfogyott a másolópapír. Pótolja a papírt. Lásd: 75. oldal 
�Papír betöltése�.

Hiba történt. A funkció, amelynek a lámpája 
kigyulladt, hibásan mûködik.

Jegyezze fel a kijelzõn látható 
hibakódot, és vegye fel a 
kapcsolatot a 
szervizképviselettel. Lásd az 
�Amikor üzenet jelenik meg� c. 
részt az egyes fejezetekben. A 
többi funkció a szokásos módon 
használható.

A készülék nem tud 
csatlakozni a 
hálózathoz.

Hálózati hiba történt. � Ellenõrizze a kijelzett 
üzenetet, és végezze el a 
megfelelõ mûveletet. Lásd az 
�Amikor üzenet jelenik meg� 
c. részt az egyes fejezetekben.

� Ellenõrizze, hogy a készülék 
megfelelõen van-e a 
hálózathoz csatlakoztatva és 
megfelelõen van-e beállítva. 
Lásd az Általános beállítások 
útmutatót.

� Vegye fel a kapcsolatot a 
rendszergazdával.

� Ha a funkciógomb a fenti 
mûveletek végrehajtása után 
is pirosan világít, vegye fel a 
kapcsolatot a 
szervizképviselettel.
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Üzemeltetési problémák

A következõ táblázat magyarázatokat ad a gyakori problémákra és üzenetekre.
Ha más üzenet jelenik meg, kövesse a kijelzett utasításokat.

Probléma Ok Megoldás

Megjelenik a �Kérem, 
várjon.� üzenet.

Ez az üzenet jelenik meg, ha 
bekapcsolja a mûködtetõ 
kapcsolót vagy kicseréli a 
festéktartályt.

Várjon, amíg a készülék készen 
nem áll.

Megjelenik a �Kérem, 
várjon.� üzenet.

Ha hosszú idõn keresztül nem 
használja a készüléket, akkor a 
megszokottnál lassabban kezdi el 
a nyomtatást, és hosszabb idõt 
vehet igénybe az elindulása a 
bekapcsolás után.

Várjon, amíg a készülék készen 
nem áll.

A fõkapcsoló 
bekapcsolása után a 
másoló képernyõ 
jelenik meg, és azt nem 
is lehet átváltani más 
képernyõre a {Fax} 
vagy a {Szkenner} 
gombbal.

A másolótól eltérõ funkciók még 
nem állnak készen.

Várjon még egy keveset.

A készülék éppen be 
lett kapcsolva, a 
Felhasználói eszközök 
képernyõ látható, de 
ebbõl a menübõl egyes 
elemek hiányoznak.

A másolótól eltérõ funkciók még 
nem állnak készen. A szükséges 
idõ funkciónként eltérõ lehet. Az 
egyes funkciók sorban 
megjelennek a menüben, amint a 
készülék készen áll 
használatukra.

Várjon még egy keveset.

A kijelzõ nehezen 
látható.

A kijelzõ kontrasztja nincs 
beállítva.

Állítsa be a képernyõ 
kontrasztját, hogy megfelelõen 
láthassa a kijelzõpanelt. Lásd az 
Általános beállítások útmutatót.

A kijelzõ ki van 
kapcsolva.

A készülék energiatakarékos 
módban van.

Kapcsolja be a 
mûködtetõkapcsolót.

A kijelzõ ki van 
kapcsolva.

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.
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A mûködtetõ kapcsoló 
lámpája nem alszik ki, 
hanem tovább villog a 
megnyomását 
követõen.

A készülék külsõ berendezéssel 
kommunikál.

Ellenõrizze, hogy a készülék 
számítógéppel kommunikál-e.

A készülék az eredeti 
képeket a papír 
hátoldalára nyomtatja.

Ellenõrizze, hogy megfelelõen 
helyezte-e be a papírt.

Töltse be megfelelõen a papírt. Az 
1-2. adagolókba nyomtatási 
oldalukkal felfele, míg a kézi 
adagolóba nyomtatási oldallal 
lefele helyezze be a papírt. Lásd: 
77. oldal �A megszabott irányú 
vagy kétoldalas papír�.

Gyakran hibásan veszi 
be a gép a papírt.

Nem a helyes papírméret van 
beállítva.

Állítsa be a megfelelõ 
papírméretet. Lásd az Általános 
beállítások és A készülékrõl címû 
útmutatókat.

Gyakran hibásan veszi 
be a gép a papírt.

Valószínûleg nincs megfelelõen 
beállítva az adagoló végén lévõ 
papírvezetõ.

Ellenõrizze adagoló végén lévõ 
papírvezetõt Lásd: 80. oldal 
�Papírméret módosítása�.

A hibaüzenet a kijelzõn 
marad még az elakadt 
papír eltávolítását 
követõen is.

Az elakadást jelzõ üzenet a 
kijelzõn marad a megfelelõ fedél 
kinyitásáig és becsukásáig.

A papír még mindig el van 
akadva az adagolóban.

Távolítsa el az elakadt papírt, 
majd nyissa ki és csukja be a 
fedelet. Lásd: 91. oldal �Elakadt 
papír eltávolítása�.

Nem lehet nyomtatni 
kétoldalas 
üzemmódban.

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

Kétoldalas nyomtatáshoz másoló 
üzemmódban vagy a 
nyomtatóillesztõbõl válassza ki 
az 1-2. adagoló valamelyikét.

Nem lehet nyomtatni 
kétoldalas 
üzemmódban.

Olyan adagolót választott, 
melynek a beállítása a kétoldalas 
nyomtatáshoz [Ki] a [Adagoló 
beállítások] elemnél a 
[Rendszerbeállítások] alatt.

Válasszon egy papíradagolót a 
[Adagoló beállítások] elemnél a 
[Rendszerbeállítások] alatt, majd 
nyomja meg a [OK] gombot. 
Azután papírtípusnak válassza a 
[Nem jelez ki (Norm.papír)] vagy a 
[Újrafelh. papír] beállítást, nyomja 
meg a [Kétoldalas] gombot, majd 
válassza a [Be] elemet. Lásd az 
Általános beállítások útmutatót.

A felhasználói kód 
adatbeviteli 
képernyõje látható.

A felhasználók által elérhetõ 
lehetõségeket a felhasználói 
kezelési beállítások 
szabályozzák.

Adja meg a (legfeljebb nyolc 
számjegyû) felhasználói kódot a 
számgombokkal, majd nyomja 
meg az {OK} vagy a {q} gombot.

A hitelesítési képernyõ 
jelenik meg.

Az alapvetõ hitelesítés, a 
Windows-hitelesítés, az LDAP-
hitelesítés vagy az integrációs 
szerver hitelesítés van beállítva.

Adja meg a belépési felhasználói 
nevet és jelszót. Lásd A 
készülékrõl címû kézikönyvet.

Probléma Ok Megoldás
7
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Megjegyzés
❒ Ha a papírtípus, a papírméret vagy a papírkapacitás problémái miatt nem tud 

olyan másolatot készíteni, amilyet szeretne, használjon ajánlott papírt. Lásd 
A készülékrõl címû kézikönyvet.

A �Belsõ 
túlmelegedés. 
Kapcsolja ki és 
be a fõkapcs. és 
várjon egy 
ideig az 
újraind.-ig� 
üzenet látható, és a 
nyomtatás le van tiltva.

A készüléken belüli hõmérséklet 
túl magas vagy túl alacsony.

Helyezze a készüléket olyan 
környezetbe, ahol a hõmérséklet 
10 és 32°C között marad. Lásd: 95. 
oldal �A készülék elhelyezése�.

Megjelenik a �Nincs 
jogosultsága e 
funkció 
használatához.� 
üzenet.

E funkciót csak a hitelesített 
felhasználók vehetik igénybe.

Vegye fel a kapcsolatot a 
rendszergazdával.

Sikertelen hitelesítés. A megadott belépési név vagy 
jelszó nem helyes.

Kérje az adminisztrátortól a 
megfelelõ felhasználónevet és 
jelszót.

Sikertelen hitelesítés. Alapvetõ hitelesítés, Windows 
hitelesítés, LDAP hitelesítés vagy 
integrációs szerver hitelesítés 
során nem érthetõ el a hitelesítési 
szerver.

Vegye fel a kapcsolatot a 
rendszergazdával.

Probléma Ok Megoldás
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Ha egy feladatot nem hajt végre a 
készülék

Ha nem tud végrehajtani egy funkciót, lehetséges, hogy a készüléket éppen egy 
másik funkció foglalja le.
Ha egy funkciót nem tud végrehajtani, állítson le minden más, éppen aktív 
funkciót, majd próbálja meg újra végrehajtani a funkciót. Bizonyos esetekben 
elvégezhet egy másik munkát (másoló, fax, nyomtató vagy szkenner) anélkül is, 
hogy törölné az aktuálisan végzett munkát. Az egyidejûleg több funkció 
elvégzésére az �Egyidejûleg több mûvelet� (többszörös hozzáférés) kifejezés 
használatos.

❖ Kombinációs táblázat
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× × ×

Másolás × ×  *1  *1  *1 ×

Fa
x

Átviteli mûvelet × × × ×
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Eredeti 
dokumentum 
szkennelése 
memóriaátvitelre

× × × × × × × ×

Memóriából 
történõ átvitel

× × × ×

Azonnali átvitel × × × × × × × × × ×

V
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Memóriába 
történõ vétel

× × × ×

Érkezett adatok 
nyomtatása

 
*2 

 
*2 

 
*2 

× ×
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�azt jelenti, hogy ezek a funkciók együtt használhatók.
�azt jelenti, hogy funkcióbillentyûkkel megszakíthatja az aktuális munkát és 

soron következõ munkára ugorhat.
�azt jelenti, hogy másik munka automatikusan indul az aktuális munka 

befejezése után.
×�azt jelenti, hogy manuálisan kell indítania a következõ munkát az aktuális 
munka befejezését követõen (ezek a funkciók nem használhatók együtt).
*1 Új dokumentum szkennelése csak akkor kezdhetõ meg, ha a készülék már beolvasta 

az elõzõ munka összes dokumentumát.
*2 Párhuzamos vétel közben, bármilyen soron következõ feladat mindaddig 

felfüggesztésre kerül, amíg a vétel nem fejezõdött be.

Megjegyzés
❒ Ha a készülék képes több funkció egyidejû végrehajtására, a �Nyomtató 

prioritás� opcióval adja meg, melyik funkció kapjon elsõbbséget. Ez a 
beállítás gyárilag a következõ: �Kijelzõ mód�. A nyomtatási prioritás 
beállításának eljárását lásd az Általános beállítások útmutatóban.

❒ Nyomtatás közben a más funkció használatával végzett szkennelés több idõt 
vehet igénybe.

N
yo

m
ta

tó

Adat vétele

N
yo

m
ta

tá
s Nyomtatás

Sz
ke

nn
er A kezelõpanel 

használata
× × ×

Szkennelés  *1  *1  *1 × × ×
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2. Hibaelhárítás a másoló
funkció használatánál
Ez a fejezet a másolási funkciónál fellépõ hibák valószínû okait és lehetséges 
megoldásait ismerteti.

Amikor üzenet jelenik meg

Ez a rész a készülék fõ üzeneteit ismerteti. Ha más üzenetek is megjelennek, 
kövesse a kijelzõn megjelenõ utasításokat.

Fontos
❒ Az itt fel nem sorolt üzenetekhez lásd az �Üzemeltetési problémák� címû 

részt.

Üzenet Ok Megoldás

Ez a méret nem 
más. 2old.

A kétoldalas mód nem támogatja 
a kiválasztott papírméretet.

A kétoldalas mód a következõ 
papírméreteket támogatja: 
A4L, B5 JISL, 81/2"×14"L, 
81/4"×14"L, 81/2"×11"L, 
81/2"×13"L, 81/4"×13"L, 
71/4"×101/2"L, 16KL. Ezek 
közül válasszon.

Ez a méret nem 
szort.-ható

A megadott papírméret nem 
használható a szortírozás 
funkcióval.

Ez az üzenet akkor jelenik meg, 
ha a kézi adagoló van 
kiválasztva.

Használjon 356 mm-nél rövidebb 
másolópapírt.

Hibás méret 
Kombin. módban

A megadott papírméret nem 
használható a kombinálás 
funkcióval.

Ez az üzenet akkor jelenik meg, 
ha a kézi adagoló van 
kiválasztva.

Használjon 356 mm-nél rövidebb 
másolópapírt.

A kézi ad. nem 
választható 
ebben a 
beállításban.

A megadott funkció nem áll 
rendelkezésre a kézi adagolóval.

A kézi adagoló helyett válasszon 
egy másik papíradagolót.

Az ilyen 
hosszúságú 
eredeti nem 
olvasható be 
2oldalasan

A megadott egyedi hossz nem 
használható kétoldalas 
nyomtatásra az ARDF-bõl (pl. 2 
oldalas → 2 oldalas, 2 oldalas → 1 
oldalas, 2 oldalas → kombináció).

Ne helyezzen be 356 mm-nél 
hosszabb eredeti 
dokumentumokat.

A max. 
példányszám: 
nn.

A kívánt másolatszám 
meghaladja a legnagyobb 
megadható példányszámot.

A másolatok maximális száma 
megváltoztatható. Lásd az 
Általános beállítások útmutatót.
11
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Referencia
6. oldal �Üzemeltetési problémák�

Nem tud másolni. 
Az eredetit 
másik funkció 
szkenneli.

A szkenner funkció használatban 
van.

Szakítsa meg az aktuális 
szkennelési munkát. Ehhez a 
szkenner képernyõn nyomja meg 
a {Törlés/ Stop} gombot a 
�Megnyomta a 
Törlés/Stop gombot. 
Leállítja a 
szkennelést?� üzenet 
megjelenítéséhez, majd nyomja 
meg a [Stop] gombot.

Nincs 
jogosultsága e 
funkció 
használatához.

E funkciót csak a hitelesített 
felhasználók vehetik igénybe.

Vegye fel a kapcsolatot a 
rendszergazdával.

Nem sikerült a 
hiteles.

A megadott belépési név vagy 
jelszó nem helyes.

Kérje az adminisztrátortól a 
megfelelõ felhasználónevet és 
jelszót.

Nem sikerült a 
hiteles.

Alapvetõ hitelesítés, Windows 
hitelesítés, LDAP hitelesítés vagy 
integrációs szerver hitelesítés 
során nem érthetõ el a hitelesítési 
szerver.

Vegye fel a kapcsolatot a 
rendszergazdával.

Üzenet Ok Megoldás
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Ha nem tud tiszta másolatokat készíteni

Ez a rész a rossz minõségû másolatok valószínû okait és a lehetséges 
megoldásokat ismerteti.

Probléma Ok Megoldás

A másolatok 
piszkosnak tûnnek.

A kép fényerõssége túl sötét. Állítsa be a kép fényerõsségét. 
Lásd a Másoló kezelési 
útmutatót.

A másolatok 
pecsétesek vagy 
foltosak.

A készülék nem sima felületen 
áll.

A készüléket stabil, vízszintes 
felületre helyezze.

Ellenõrizze, hogy a készülék 
környezete megfelel-e a 
követelményeknek. Lásd: 95. 
oldal �A készülék elhelyezése�.

A másolatok 
pecsétesek vagy 
foltosak.

A papír meggyûrõdött, 
felkunkorodott vagy 
bepiszkolódott.

Simítsa ki a gyûrõdéseket vagy 
cserélje ki a papírt. Lásd A 
készülékrõl címû kézikönyvet.

Ha a papír felkunkorodva jön ki a 
készülékbõl, akkor állítsa be a 
kimeneti tálcát. Lásd a Másoló 
kezelési útmutatót.

A másolatok 
pecsétesek vagy 
foltosak.

A kép fényerõssége túl világos. Állítsa be a kép fényerõsségét. 
Lásd a Másoló kezelési 
útmutatót.

A másolatok 
pecsétesek vagy 
foltosak.

A papír nyirkos. Olyan papírt használjon, amelyet 
ajánlott hõmérsékletû és 
páratartalmú helyen tároltak. 
Lásd A készülékrõl címû 
kézikönyvet.

A másolatok túl sötétek 
vagy túl világosak.

Nem történt meg a megfelelõ 
papírtípus beállítása.

Ellenõrizze, hogy a 
papíradagolóba vagy a kézi 
adagolóba helyezett papír típusa 
egyezik-e a kijelzõpanelen 
beállítottal. Lásd A készülékrõl 
címû kézikönyvet.

A másolatok túl sötétek 
vagy túl világosak.

A kép nem a megfelelõ felületre 
lett nyomtatva.

Mielõtt speciális papírra 
nyomtatna, gondosan ellenõrizze 
annak felületét. Ha nem a 
nyomtatásra szánt oldalra 
nyomtat, akkor alacsonyabb lesz 
a nyomatok minõsége, sõt, a 
készülék belsõ alkatrészei meg is 
sérülhetnek. Lásd A készülékrõl 
címû kézikönyvet.
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A másolatok 
maszatosak.

A nem ajánlott festékek 
használata gyengébb nyomtatási 
minõséghez és egyéb 
problémákhoz vezethet.

A gyártótól származó eredeti 
festéket használjon. Lépjen 
kapcsolatba a szerviz 
képviselõjével.

Az eredeti 
dokumentum hátsó 
oldala átlátszik a 
másolaton.

A kép fényerõssége túl sötét. Állítsa be a kép fényerõsségét. 
Lásd a Másoló kezelési 
útmutatót.

Ragasztott eredeti 
dokumentumok 
másolásakor árnyék 
jelenik meg a 
másolatokon.

A kép fényerõssége túl sötét. Állítsa be a kép fényerõsségét. 
Lásd a Másoló kezelési 
útmutatót.

Változtassa meg az eredeti 
dokumentum tájolását.

Helyezzen javítószalagot a 
beillesztett területre.

Valahányszor másol, 
mindig ugyanaz a 
másolati terület 
piszkos.

Az expozíciós üveglap vagy az 
ARDF piszkos.

Tisztítsa meg azokat. Lásd: 99. 
oldal �Készülék karbantartása�.

A másolatok túl 
halványak.

A kép fényerõssége túl világos. Állítsa be a kép fényerõsségét. 
Lásd a Másoló kezelési 
útmutatót.

A másolatok túl 
halványak.

A papír nedves vagy durva. Használja az ajánlott papírt. 
Halvány lehet a másolat, ha 
nedves vagy durva szemcsés 
papírt használ.

A másolatok túl 
halványak.

A festék kezd kifogyni. Pótolja a festéket. Lásd: 87. oldal 
�A festék pótlása�.

A képek bizonyos 
részei lemaradnak a 
másolatról.

Az eredeti dokumentumot nem 
jól helyezte be.

Helyezze be megfelelõen az 
eredeti dokumentumot. Lásd a 
Másoló kezelési útmutatót.

A képek bizonyos 
részei lemaradnak a 
másolatról.

Nem a megfelelõ papírméret van 
kiválasztva.

Válassza ki a helyes papírméretet.

Fehér vonalak jelennek 
meg.

Az expozíciós üveglap vagy a 
szkennelõ üveglap piszkos.

Tisztítsa meg azokat. Lásd: 99. 
oldal �Készülék karbantartása�.

A másolatok üresek. Az eredeti dokumentumot nem 
jól helyezte be.

Ha az expozíciós üveglapot 
használja, az eredeti 
dokumentumot a másolandó 
oldallal lefelé helyezze rá. Ha az 
ARDF-et használja, akkor pedig 
nyomtatott oldalukkal felfelé. 
Lásd a Másoló kezelési 
útmutatót.

Probléma Ok Megoldás
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A másolatokon a kép 
foltos mintázattal 
jelenik meg.

Az eredeti dokumentum több 
vonalból vagy pontokból álló 
képet tartalmaz.

Az eredeti dokumentumot egy 
kis szögben elfordítva helyezze 
az expozíciós üveglapra.

Fekete foltok láthatók a 
fotók másolatain.

A magas páratartalom miatt a 
fotó odaragadt az expozíciós 
üveglaphoz.

Az alábbi módszerek egyikével 
helyezze a fotót az expozíciós 
üveglapra:

� Tegyen egy írásvetítõ fóliát az 
expozíciós üveglapra, majd 
arra helyezze rá a fotót.

� Helyezze a fotót az expozíciós 
üveglapra, és tegyen rá két 
vagy három fehér papírlapot. 
Másolásnál hagyja nyitva az 
expozíciós üveglap fedelét 
vagy az ARDF-et.

Probléma Ok Megoldás
15
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Ha a másolatok nem a vártnak 
megfelelõen sikerülnek

Ez a rész ismerteti a lehetséges okokat és megoldásokat azokra az esetekre, ha 
nem sikerül olyan másolatokat készíteni, amilyeneket szeretne.

❖ Alapvetõ

Probléma Ok Megoldás

Gyakran hibásan veszi 
be a gép a papírt.

A betöltött lapok száma 
meghaladja a készülék 
kapacitását.

Csak olyan papírköteget töltsön 
be, amely nem magasabb a 
papíradagoló vagy a kézi adagoló 
oldalán lévõ határoló jelzésnél. 
Lásd A készülékrõl címû 
kézikönyvet.

Gyakran hibásan veszi 
be a gép a papírt.

A papír nyirkos. Olyan papírt használjon, amelyet 
ajánlott hõmérsékletû és 
páratartalmú helyen tároltak. 
Lásd A készülékrõl címû 
kézikönyvet.

Gyakran hibásan veszi 
be a gép a papírt.

A papír túl vékony vagy túl 
vastag.

Az ajánlott papírtípusokat 
használja. Lásd A készülékrõl 
címû kézikönyvet.

Gyakran hibásan veszi 
be a gép a papírt.

A másolópapír gyûrött, 
meghajlott vagy meggyûrõdött.

Az ajánlott papírtípusokat 
használja. Olyan papírt 
használjon, amelyet ajánlott 
hõmérsékletû és páratartalmú 
helyen tároltak. Lásd A 
készülékrõl címû kézikönyvet.

Gyakran hibásan veszi 
be a gép a papírt.

Nyomtatott papírt használ. Az ajánlott papírtípusokat 
használja. Ne használjon olyan 
papírt, amelyre már másoltak 
vagy nyomtattak. Lásd A 
készülékrõl címû kézikönyvet.

A másolópapír 
meggyûrõdik.

A papír nyirkos. Olyan papírt használjon, amelyet 
ajánlott hõmérsékletû és 
páratartalmú helyen tároltak. 
Lásd A készülékrõl címû 
kézikönyvet.

A másolópapír 
meggyûrõdik.

A papír túl vékony. Az ajánlott papírtípusokat 
használja. Lásd A készülékrõl 
címû kézikönyvet.

Bizonyos funkciókat 
nem tud kombinálni.

A kiválasztott funkciók nem 
kombinálhatók.

Ellenõrizze a funkciók 
kombinálását, és adja meg ismét a 
beállításokat. Lásd a Másoló 
kezelési útmutatót.
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❖ Szerkesztés

❖ Kombinálás

A nyomat ferde. A papíradagoló papírvezetõje 
nincs rögzítve.

Ellenõrizze, hogy a oldalsó 
papírvezetõ le van-e zárva. Lásd: 
80. oldal �Papírméret 
módosítása�.

A nyomat ferde. A papírt ferdén adagolja a 
készülék.

Töltse be megfelelõen a papírt. 
Lásd: 75. oldal �Papír betöltése�.

A nyomat ferde. A készülék fedele nyitva van. Ellenõrizze, hogy megfelelõen be 
van-e csukva a jobb oldali fedél és 
a jobb oldali alsó fedél.

Probléma Ok Megoldás

Kétoldalas margó 
funkció használata 
esetén az eredeti kép 
bizonyos részei 
lemaradnak a 
másolatról.

Túl széles törölt margót állított 
be.

Állítson be keskenyebb margót a 
Felhasználói eszközökkel. A 
szélességet 0 - 50 mm (0" - 2") 
között adhatja meg.

Lásd az Általános beállítások 
útmutatót.

Kétoldalas margó 
funkció használata 
esetén az eredeti kép 
bizonyos részei 
lemaradnak a 
másolatról.

Kevés a margóhely a kötési 
pozíció túloldalán.

Állítson be keskenyebb margót a 
Felhasználói eszközökkel. A 
szélességet 0 - 50 mm (0" - 2") 
között adhatja meg.

Lásd az Általános beállítások 
útmutatót.

Probléma Ok Megoldás

használata esetén a kép 
bizonyos részei 
lemaradnak a 
másolatról.

Helytelenül határozta meg a 
másolási méretarányt, és az nem 
felel meg az eredeti 
dokumentumok, illetve a 
másolópapír méretének.

Ha a kézi papírválasztás 
üzemmódban megad valamilyen 
másolási méretarányt, gyõzõdjön 
meg arról, hogy ez az arány 
megfelel-e az eredeti 
dokumentumok és a másolópapír 
méretének.

(A kombináció funkció 
használata elõtt válassza ki a 
megfelelõ másolási méretarányt.)

használata esetén a kép 
bizonyos részei 
lemaradnak a 
másolatról.

Az eredeti dokumentumok nem 
azonosak méretben és irányban.

Olyan eredeti dokumentumokat 
használjon, amelyek mérete és 
iránya azonos.

Probléma Ok Megoldás
17
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❖ Kétoldalas

A másolatok sorrendje 
nem megfelelõ.

Helytelen sorrendben helyezte be 
az eredeti dokumentumokat.

Egy köteg eredeti példánynak az 
ARDF-be helyezésekor az utolsó 
lapnak alul kell lennie.

Ha az eredeti dokumentumokat 
az expozíciós üveglapra helyezi, 
kezdje az elsõ másolandó 
oldallal.

Probléma Ok Megoldás

Nem lehet nyomtatni 
kétoldalas 
üzemmódban.

A kézi adagolóba töltötte a papírt. Vegye ki a papírt a kézi 
adagolóból. Töltsön papírt az 1 - 
2. adagolóba.

Nem lehet nyomtatni 
kétoldalas 
üzemmódban.

A betöltött papír meghaladja a 90 
g/m2-t.

Cserélje ki a papírt.

Nem lehet nyomtatni 
kétoldalas 
üzemmódban.

Olyan adagolót választott, 
melynek a beállítása a kétoldalas 
nyomtatáshoz [Ki] a [Adagoló 
beállítások] elemnél a 
[Rendszerbeállítások] alatt.

Válasszon egy papíradagolót a 
[Adagoló beállítások] elemnél a 
[Rendszerbeállítások] alatt, majd 
nyomja meg a [OK] gombot. 
Azután papírtípusnak válassza a 
[Nem jelez ki (Norm.papír)] vagy a 
[Újrafelh. papír] beállítást, nyomja 
meg a [Kétoldalas] gombot, majd 
válassza a [Be] elemet. Lásd az 
Általános beállítások útmutatót.

A másolatok sorrendje 
helytelen.

Helytelen sorrendben helyezte be 
az eredeti dokumentumokat.

Egy köteg eredeti példánynak az 
ARDF-be helyezésekor az utolsó 
lapnak alul kell lennie.

Ha az eredeti dokumentumokat 
az expozíciós üveglapra helyezi, 
kezdje az elsõ másolandó 
oldallal.

Kétoldalas másolásnál 
a másolatok fejjel lefelé 
készülnek akkor is, ha 
az [Egyirányban] van 
kiválasztva.

Helytelen tájolással helyezte be 
az eredeti dokumentumokat.

Helyezze el az eredeti 
dokumentumot a megfelelõ 
módon. Lásd a Másoló kezelési 
útmutatót.

Az eredeti kép 
bizonyos részei 
lemaradnak a 
másolatról.

A margó túl széles. Állítson be keskenyebb margót a 
Felhasználói eszközökkel. Lásd a 
Másoló kezelési útmutatót.

Az eredeti kép 
bizonyos részei 
lemaradnak a 
másolatról.

Kevés a margóhely a kötési 
pozíció túloldalán.

Állítson be keskenyebb margót a 
Felhasználói eszközökkel. Lásd a 
Másoló kezelési útmutatót.

Probléma Ok Megoldás
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Ha megtelt a memória
Ez a rész a megtelt memóriával kapcsolatos problémák valószínû okait és 
lehetséges megoldásaikat ismerteti.

Üzenet Ok Megoldás

Nyomja meg a 
[Tovább]-ot a 
többi eredeti 
beolv.-hoz, 
lemásol.hoz.

A készülék ellenõrzi, hogy a 
fennmaradó eredeti 
dokumentumokat lehet-e 
másolni a beolvasott eredeti 
dokumentumok kinyomtatása 
után.

A másolás folytatásához vegye ki 
az összes másolatot, majd nyomja 
meg a [Tovább] gombot. A 
másolás megállításához nyomja 
meg a [Stop] gombot.
19
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3. Hibaelhárítás a fax funkció
használatánál
Ez a fejezet a fax funkció problémáinak valószínû okairól és a hibák kijavításáról 
szól.

A hangerõ beállítása

A következõ eljárás szerint állítsa be a hangerõt.
A készülék alábbi hangjelzéseinek a hangerejét változtathatja meg.

❖ Kihangosítás üzemmód esetén
A {Tárcs. kagyló lent} gomb megnyomásakor hallható.

❖ Átvitel esetén
Azonnali átvitel esetén hallható.

❖ Vétel esetén
Akkor hallatszik, amikor a készülék dokumentumot fogad.

❖ Tárcsázás esetén
A {Start} gomb megnyomása után ez a hang hallatszik, amíg létre nem jön a 
kapcsolat a célállomással.

❖ Nyomtatás esetén
Egy beérkezett dokumentum kinyomtatása után hallható ez a hangjelzés.

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

B Válassza a [Faxbeállítások] menüpontot a {U} vagy {T} gombokkal, majd 
nyomja meg az {OK} gombot.

ARK004S
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C Válassza a [Ált. beállítás/Módosítás] menüpontot a {U} vagy {T} gombokkal, 
majd nyomja meg az {OK} gombot.

D Válassza a [Hangerõ beállítása] menüpontot a {U} vagy {T} gombokkal, majd 
nyomja meg az {OK} gombot.

E A {U} vagy a {T} gombbal jelölje ki a módosítani kívánt elemet, majd 
nyomja meg az {OK} gombot.

F Válassza ki a hangerõt a {W} vagy a {V} gombbal, majd nyomja meg az 
{OK} gombot.

A beállítás törléséhez nyomja meg a {Kilépés} gombot, és a kijelzõ az E. 
lépéshez tér vissza.



A hangerõ beállítása

3

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

A készenléti képernyõ jelenik meg.

Megjegyzés
❒ Akkor is állíthatja a kihangosítás hangerejét, amikor megnyomja a {Tárcs. 

kagyló lent} gombot. Lásd a Fax kezelési útmutatót.
❒ Ha a kibõvített biztonsági funkció miatt nem tudja megváltoztatni ezt a 

beállítást, akkor vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.
❒ A hangerõt 0 és 7 között adhatja meg.

ARK004S
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Amikor üzenet jelenik meg

Ez a rész a készülék fõ üzeneteit ismerteti. Ha más üzenetek is megjelennek, 
kövesse azok utasításait.

Üzenet Ok Megoldás

Hiba történt, az 
átvitel 
megszakadt. 

A dokumentum elakadt az 
azonnali átvitel során. Probléma 
lehet a berendezéssel vagy a 
telefonvonallal (például zajos 
vonal vagy áthallás esetén).

Nyomja meg az [Kilépés] gombot, 
majd küldje újra az el nem 
küldött oldalakat.

Ha a hiba gyakran elõfordul, 
lépjen kapcsolatba a szerviz 
képviselõjével.

Tegye vissza az 
eredetit, 
ellenõrizze, 
majd nyomja meg 
a Start-ot.

Az eredeti dokumentum elakadt 
a memóriaátvitel során.

Helyezze újra az expozíciós 
üveglapra vagy az ARDF-be a 
még be nem olvasott eredeti 
dokumentumokat.

LFunkc. 
problémák

Az adatok 
inicializálva 
lesznek.

Probléma van a fax mûködésével. Jegyezze fel a kijelzõn látható 
hibakódot, és vegye fel a 
kapcsolatot a 
szervizképviselettel.

Más funkciókat lehet használni.

A memória 
megtelt. A 
beolvasás 
leáll, s csak a 
beszkennelt 
oldalak lesznek 
eltárolva

A memória megtelt. Ha megnyomja az [Kilépés] 
gombot, akkor a készülék 
visszatér készenléti módba, és 
megkezdi a tárolt oldalak 
átvitelét.

Nem tud faxot 
küldeni, mivel a 
szkennert másik 
funkció 
használja.

A készülék egy eredeti 
dokumentumot olvas be egy 
másik funkcióban.

A fax elküldése elõtt szakítsa meg 
az aktuálisan a másik funkcióban 
folyó beolvasási munkát. Ehhez a 
kezelõpanelen nyomja meg a 
{Törlés/Stop} gombot a 
�Megnyomta a 
Törlés/Stop gombot. 
Leállítja a 
szkennelést?� üzenet 
megjelenítéséhez, majd nyomja 
meg a [Stop] gombot.

Beállítások 
frissítése...Fr
issítés után 
vál. ki újra 
céláll./beáll.

A SmartDeviceMonitor for 
Admin vagy a Web Image 
Monitor program éppen 
aktualizálja a célállomások 
listáját a hálózaton keresztül.

A fõkapcsoló bekapcsolt állapota 
mellett várjon. A berendezés 
készenléti üzemmódba lép, 
miután kilép az RDS 
üzemmódból.
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Célállomás 
lista 
frissítése. 
Céláll. vagy 
küldõ(k) 
kijelölését 
késõbb vonja 
vissza.

A SmartDeviceMonitor for 
Admin vagy a Web Image 
Monitor program éppen 
aktualizálja a célállomások 
listáját a hálózaton keresztül.

Várja meg, amíg eltûnik az 
üzenet. Ne áramtalanítsa a 
készüléket, amíg ez az üzenet 
látható. Az aktualizálandó 
célállomások számától függõen 
elõfordulhat, hogy a mûvelet 
csak bizonyos késlekedéssel 
folytatható. Nem lehet 
mûveleteket végrehajtani, ha ez 
az üzenet látható a képernyõn.

Nincs 
jogosultsága e 
funkció 
használatához.

A funkció használata korlátozott. Vegye fel a kapcsolatot a 
rendszergazdával.

Nem sikerült a 
hiteles.

Rossz a belépési név vagy a 
jelszó.

Ellenõrizze, hogy jó-e a belépési 
név és a jelszó.

Nem sikerült a 
hiteles.

Errõl a készülékrõl nem lehet a 
hitelesítést végrehajtani.

Vegye fel a kapcsolatot a 
rendszergazdával.

Nincs kapcsolat 
az LDAP 
szerverrel. 
Ellenõrizze a 
szerver 
állapotát.

Hálózati hiba történt, és a 
kapcsolat megszakadt.

Próbálja meg a mûveletet még 
egyszer. Ha az üzenet még 
mindig látható, lehetséges, hogy 
a hálózat túl van terhelve. 
Ellenõrizze a [Rendszerbeállítások] 
állapotát. Lásd az Általános 
beállítások útmutatót.

Nem sikerült az 
LDAP szerver 
hitelesítése.  
Ellen. a 
beállításokat.

A beírt felhasználói név vagy 
jelszó nem egyezik meg az LDAP 
szerveres hitelesítéshez 
megadottal.

Végezze el a felhasználói név és 
jelszó megfelelõ beállításait az 
LDAP szerveres hitelesítéshez.

Túllépte az 
eredmények max. 
kijelezhetõ 
számát. 
Maximum: nnn

(Az n egy számot jelöl.)

A keresési eredmények száma 
meghaladta a maximális számot, 
amit egyszerre ki lehet jelezni.

A keresési feltételek 
megváltoztatása után keressen 
újra.

Túllépte LDAP 
szerver ker.-i 
idõkorlátját.  
Ellenõrizze a 
szerver

Hálózati hiba történt, és a 
kapcsolat megszakadt.

Próbálja meg a mûveletet még 
egyszer. Ha az üzenet még 
mindig látható, lehetséges, hogy 
a hálózat túl van terhelve. 
Ellenõrizze a [Rendszerbeállítások] 
állapotát. Lásd az Általános 
beállítások útmutatót.

Üzenet Ok Megoldás
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A megadott 
csoport tart. 
érv.telen 
céláll.t.  Csak 
az érv. 
céláll.okat 
kivál.?

A megadott csoportban az e-mail 
és szkennelés mappába funkciók 
célállomásai is szerepelnek.

Az e-mail küldése funkció 
célállomásainak kiválasztásához 
nyomja meg a [Vál.] gombot az e-
mail küldése képernyõn 
megjelenõ üzenetnél. A 
szkennelés mappába funkció 
célállomásainak kiválasztásához 
nyomja meg a [Vál.] gombot a 
szkennelés mappába képernyõn 
megjelenõ üzenetnél.

A küldõ neve 
nincs 
kiválasztva. 
Adja meg a küldõ 
nevét.

A küldõ nem lett megadva. Az e-mail küldése elõtt meg kell 
adnia a küldõ nevét. A küldõ 
nevének megadása után küldje el 
az e-mailt.

Ellenõrizze, 
hogy nincs-e 
probléma a 
hálózattal.

{13-10}

Az Ön által megadott 
telefonszám egy másik eszköz 
által már regisztrálva van a 
kapuõrben.

� A Web Image Monitor 
programmal ellenõrizze, hogy 
helyesen van-e 
beprogramozva a 
telefonszám. Lásd a Web 
Image Monitor súgóját.

� Vegye fel a kapcsolatot a 
hálózat rendszergazdájával.

Ellenõrizze, 
hogy nincs-e 
probléma a 
hálózattal.

{13-11}

A kapuõr nem érhetõ el. � A Web Image Monitor 
programmal ellenõrizze, hogy 
a kapuõr címe helyesen van-e 
beprogramozva. Lásd a Web 
Image Monitor súgóját.

� Vegye fel a kapcsolatot a 
hálózat rendszergazdájával.

Ellenõrizze, 
hogy nincs-e 
probléma a 
hálózattal.

{13-17}

A felhasználói név regisztrálását 
visszautasította a SIP szerver.

� A Web Image Monitor 
programmal ellenõrizze, hogy 
a SIP szerver címe és a 
felhasználói név helyesen 
van-e beprogramozva. Lásd a 
Web Image Monitor súgóját.

� Vegye fel a kapcsolatot a 
hálózat rendszergazdájával.

Ellenõrizze, 
hogy nincs-e 
probléma a 
hálózattal.

{13-18}

Nem lehet elérni a SIP szervert. � A Web Image Monitor 
programmal ellenõrizze, hogy 
a SIP szerver címe helyesen 
van-e beprogramozva. Lásd a 
Web Image Monitor súgóját.

� Vegye fel a kapcsolatot a 
hálózat rendszergazdájával.

Üzenet Ok Megoldás
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Ellenõrizze, 
hogy nincs-e 
probléma a 
hálózattal.

{14-01}

Nem található a DNS szerver, az 
SMTP szerver vagy a továbbítási 
mappa.

� Ellenõrizze a Web Image 
Monitor programmal, hogy a 
DNS szerver IPv4 címe 
helyesen lett-e 
beprogramozva. Lásd a Web 
Image Monitor súgóját.

� Ellenõrizze a Web Image 
Monitor programmal, hogy az 
SMTP szerver host neve vagy 
IPv4 címe helyesen került-e 
beprogramozásra. Lásd a Web 
Image Monitor súgóját.

� A Web Image Monitor 
programmal ellenõrizze, hogy 
helyesen van-e 
beprogramozva az SMTP 
szerver. Lásd a Web Image 
Monitor súgóját.

� Ellenõrizze, hogy helyesen 
van-e megadva az átviteli 
mappa.

� Ellenõrizze, hogy megfelelõen 
mûködik-e a számítógép, 
amelyen az átviteli mappa 
található.

� Ellenõrizze, hogy a LAN 
kábel helyesen van-e 
csatlakoztatva a készülékhez.

� Ellenõrizze a hálózati 
kapcsolatot és a rádióhullám 
állapotát.

� Vegye fel a kapcsolatot a 
hálózat rendszergazdájával.

Üzenet Ok Megoldás
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Ellenõrizze, 
hogy nincs-e 
probléma a 
hálózattal.

{14-09}

Az e-mail átvitelt az SMTP 
hitelesítés vagy a POP hitelesítés 
az SMTP elõtt visszautasította, 
vagy annak a számítógépnek a 
felhasználói hitelesítése utasította 
vissza, amelyen az utánküldési 
mappa található.

� Ellenõrizze, hogy az SMTP 
hitelesítés vagy a POP 
hitelesítés az SMTP elõtt 
felhasználóneve és jelszava 
helyesen került-e 
beprogramozásra a 
[Fájlküldés] opcióban a 
[Rendszerbeállítások] alatt. 
Lásd az Általános beállítások 
útmutatót. Az ellenõrzéshez a 
Web Image Monitor is 
használható. Lásd a Web 
Image Monitor súgóját.

� Ellenõrizze, hogy az e-mail 
fiók felhasználóneve és 
jelszava megfelelõen van-e 
beprogramozva a [Fájlküldés] 
opcióban a 
[Rendszerbeállítások] alatt. 
Lásd az Általános beállítások 
útmutatót. Az ellenõrzéshez a 
Web Image Monitor is 
használható. Lásd a Web 
Image Monitor súgóját.

� Ellenõrizze, hogy jól van-e 
beprogramozva ahhoz a 
számítógéphez tartozó 
felhasználói név és a jelszó, 
amelyen az átviteli mappa 
található.

� Ellenõrizze, hogy helyesen 
van-e megadva a továbbítási 
mappa.

� Ellenõrizze, hogy megfelelõen 
mûködik-e a számítógép, 
amelyen a továbbítási mappa 
található.

� Vegye fel a kapcsolatot a 
hálózat rendszergazdájával.

Üzenet Ok Megoldás
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Ellenõrizze, 
hogy nincs-e 
probléma a 
hálózattal.

{14-33}

Nincs beprogramozva a készülék 
e-mail címe.

� Ellenõrizze, hogy a készülék 
e-mail címe helyesen van-e 
beprogramozva a [Fájlküldés] 
opcióban a 
[Rendszerbeállítások] alatt. 
Lásd az Általános beállítások 
útmutatót. Az ellenõrzéshez a 
Web Image Monitor is 
használható. Lásd a Web 
Image Monitor súgóját.

� Vegye fel a kapcsolatot a 
hálózat rendszergazdájával.

Ellenõrizze, 
hogy nincs-e 
probléma a 
hálózattal.

{15-01}

Nincs beprogramozva a 
POP3/IMAP4 szerver címe.

� Ellenõrizze a Web Image 
Monitor programmal, hogy a 
POP3/IMAP szerver host 
neve vagy IPv4 címe helyesen 
került-e beprogramozásra. 
Lásd a Web Image Monitor 
súgóját.

� Vegye fel a kapcsolatot a 
hálózat rendszergazdájával.

Ellenõrizze, 
hogy nincs-e 
probléma a 
hálózattal.

{15-02}

Nem lehet bejelentkezni a 
POP3/IMAP4 szerverre.

� Ellenõrizze, hogy az e-mail 
fiók felhasználóneve és 
jelszava megfelelõen van-e 
beprogramozva a [Fájlküldés] 
opcióval a [Rendszerbeállítások] 
alatt. Lásd az Általános 
beállítások útmutatót. Az 
ellenõrzéshez a Web Image 
Monitor is használható. Lásd 
a Web Image Monitor súgóját.

� Vegye fel a kapcsolatot a 
hálózat rendszergazdájával.

Ellenõrizze, 
hogy nincs-e 
probléma a 
hálózattal.

{15-03}

Nincs beprogramozva a készülék 
e-mail címe.

� Ellenõrizze, hogy a készülék 
e-mail címe helyesen van-e 
beprogramozva a [Fájlküldés] 
opcióval a [Rendszerbeállítások] 
alatt. Lásd az Általános 
beállítások útmutatót. Az 
ellenõrzéshez a Web Image 
Monitor is használható. Lásd 
a Web Image Monitor súgóját.

� Vegye fel a kapcsolatot a 
hálózat rendszergazdájával.

Üzenet Ok Megoldás
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Ellenõrizze, 
hogy nincs-e 
probléma a 
hálózattal.

{15-11}

Nem található a DNS szerver 
vagy a POP3/IMAP4 szerver.

� Ellenõrizze a Web Image 
Monitor programmal, hogy a 
DNS szerver IPv4 címe 
helyesen lett-e 
beprogramozva. Lásd a Web 
Image Monitor súgóját.

� A Web Image Monitor 
programmal ellenõrizze, hogy 
helyesen van-e 
beprogramozva a 
POP3/IMAP szerver. Lásd a 
Web Image Monitor súgóját.

� Ellenõrizze a hálózati 
kapcsolatot és a rádióhullám 
állapotát.

� Ellenõrizze, hogy a LAN 
kábel helyesen van-e 
csatlakoztatva a készülékhez.

� Vegye fel a kapcsolatot a 
hálózat rendszergazdájával.

Ellenõrizze, 
hogy nincs-e 
probléma a 
hálózattal.

{15-12}

Nem lehet bejelentkezni a 
POP3/IMAP4 szerverre.

� Ellenõrizze, hogy az e-mail 
fiók felhasználóneve és 
jelszava megfelelõen van-e 
beprogramozva a [Fájlküldés] 
opcióban a 
[Rendszerbeállítások] alatt. 
Lásd az Általános beállítások 
útmutatót. Az ellenõrzéshez a 
Web Image Monitor is 
használható. Lásd a Web 
Image Monitor súgóját.

� Ellenõrizze, hogy az SMTP 
hitelesítés elõtti POP 
hitelesítés felhasználóneve és 
jelszava helyesen lett-e 
beprogramozva a [Fájlküldés] 
opcióban a 
[Rendszerbeállítások] alatt. 
Lásd az Általános beállítások 
útmutatót. Az ellenõrzéshez a 
Web Image Monitor is 
használható. Lásd a Web 
Image Monitor súgóját.

� Vegye fel a kapcsolatot a 
hálózat rendszergazdájával.

Üzenet Ok Megoldás
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Megjegyzés
❒ Ha megjelenik a �Ellenõrizze, hogy nincs-e probléma a 

hálózattal.� üzenet, a készülék nincs megfelelõen a hálózathoz 
csatlakoztatva, vagy nem megfelelõek a beállításai. Ha nincs szüksége arra, 
hogy a készülék csatlakozzon a hálózatra, akkor beállíthatja, hogy ez az 
üzenet ne jelenjen meg, és akkor a {Fax} gomb nem fog világítani. Lásd az 
Általános beállítások útmutatót. Amikor újra csatlakoztatja a készüléket a 
hálózathoz, ügyeljen arra, hogy beállítsa a �Kijelez� értéket a Felhasználói 
paraméterekkel. Máskülönben nem tudja ellenõrizni a hálózati kapcsolat 
állapotát.

❒ Amikor a papíradagolóból kifogy a papír, a �Kifogyott a papír. Tegyen 
be,majd nyomja meg a [Kilépés] gombot.� üzenet jelenik meg a kijelzõn, 
akkor töltsön be papírt. Ha a többi adagolóban még maradt papír, az 
üzenetek a szokásos módon fogadhatók annak ellenére, hogy a kijelzõn 
megjelent az üzenet. A �Paraméterbeállítás� pontnál ezt a funkciót ki, illetve 
be lehet kapcsolni. Lásd az Általános beállítások útmutatót.
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Ha nem tud úgy faxüzeneteket küldeni 
vagy fogadni, ahogy szeretné

Ez a rész a küldésnél és a fogadásnál elõforduló problémák valószínû okairól és 
a hibák kijavításáról szól.

❖ Átvitel/Vétel

❖ Átvitel

Probléma Ok Megoldás

Az átvitel és a fogadás 
egyaránt sikertelen.

A telefonvonal csatlakozókábele 
nincs megfelelõen csatlakoztatva.

Bizonyosodjon meg arról, hogy a 
telefonzsinór megfelelõen lett-e 
csatlakoztatva. Lásd az Általános 
beállítások útmutatót.

Az átvitel és a fogadás 
egyaránt sikertelen.

A termináladapter beállítása 
helytelen.

Ellenõrizze a beállítást.

Probléma Ok Megoldás

A célállomásra üres lap 
érkezik.

A dokumentum a felsõ oldalával 
lefelé lett behelyezve.

Helyezze be megfelelõen. Lásd a 
Fax kezelési útmutatót.

Az átvitel �Túllépte a 
max. e-mail méretet� 
hiba miatt meghiúsult.

Az internetfax-dokumentum 
mérete meghaladja a készülékben 
megadott maximális e-mail 
méretet.

Állítsa a [Max. e-mail méret] 
beállítást a [E-mail beállítások] alatt 
[Ki] értékre, vagy állítsa be a 
maximális e-mail méretet egy 
nagyobb értékre. Ezután küldje el 
ismét a dokumentumot. Lásd az 
Általános beállítások útmutatót.

A LAN-Fax illesztõ 
nem mûködik.

A bejelentkezéshez beírt 
felhasználónév, jelszó vagy az 
illesztõ titkosítási kulcsa nem 
megfelelõ.

Ellenõrizze, hogy a beírt belépési 
név, jelszó vagy az illesztõ 
titkosítási kódja helyes-e, és írja 
be azokat helyesen. Vegye fel a 
kapcsolatot a rendszergazdával.

A LAN-Fax illesztõ 
nem mûködik.

Magas fokú biztonság szint lett 
beállítva a kiterjesztett védelem 
szolgáltatásnál.

Vegye fel a kapcsolatot a 
rendszergazdával.

Nem lehet visszavonni 
a memóriaátvitelt.

A dokumentum szkennelése 
megkezdõdött.

Nyomja meg a {Törlés/Stop} 
gombot. Lásd a Fax kezelési 
útmutatót.

Nem lehet visszavonni 
a memóriaátvitelt.

A dokumentum küldése 
megkezdõdött vagy készenléti 
állapotban van.

Nyomja meg a {Törlés/Stop} 
gombot. Lásd a Fax kezelési 
útmutatót.

Nem lehet visszavonni 
az azonnali átvitelt.

- Nyomja meg a {Törlés/Stop} 
gombot. Lásd a Fax kezelési 
útmutatót.
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❖ Vétel

Nem lehet visszavonni 
az internetfax-átvitelt.

- Nyomja meg a {Törlés/Stop} 
gombot. Lásd a Fax kezelési 
útmutatót.

Az internetfax átvitelét csak a 
beolvasás során lehet 
visszavonni. A kommunikáció 
alatt erre nincs lehetõség.

A csoport 
specifikációja a 
következõ volt, a vétel 
mégsem sikerült.

Továbbküldés, 
speciális küldõ 
továbbküldése, e-mail 
átviteli eredmény, 
SMTP-n keresztül 
fogadott e-mail 
irányítása.

A megadott célállomások száma 
meghaladta a csoportként 
megadható maximális számot.

Egy csoportban legfeljebb 100 
címet lehet megadni. Ellenõrizze, 
hogy nincs-e a címjegyzékben a 
megadottnál több regisztrálva. 
Ha egy csoportot regisztrált egy 
másik csoportba, akkor az átvitel 
megszakad, de hibaüzenetet nem 
ad a készülék. Lásd az Általános 
beállítások útmutatót.

Probléma Ok Megoldás

A készülék nem tudta 
kinyomtatni a fogadott 
fax dokumentumokat.

Ha ez akkor történt, amikor a 
Vételi fájl lámpa világított, akkor 
a papír vagy a festék kifogyása 
miatt állhatott le a nyomtatás.

� Töltsön papírt a 
papíradagolóba.

� Pótolja a festéket.

Lásd a Fax kezelési útmutatót.

A készülék nem tudta 
kinyomtatni a fogadott 
fax dokumentumokat.

Amikor a B Kifogyott a papír 
lámpa világít.

Töltsön papírt a papíradagolóba. 
Lásd: 75. oldal �Papír betöltése�.

A fogadás sikertelen, 
de az átvitel sikeres.

Kifogyott a festék. Cserélje ki a festéktartályt. Lásd: 
88. oldal �A festék cseréje�.

A fogadás sikeres, de 
az átvitel sikertelen.

A termináladapter beállítása 
helytelen.

Ellenõrizze a beállítást.

Az átvitel sikeres, de a 
fogadás sikertelen.

A termináladapter beállítása 
helytelen.

Ellenõrizze a beállítást.

Probléma Ok Megoldás
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❖ Nyomtatás

Probléma Ok Megoldás

A nyomat ferde. Valószínûleg nincsenek rögzítve 
a tálca oldalsó papírvezetõi.

Ellenõrizze a tálca oldalsó 
papírvezetõit. Lásd: 80. oldal 
�Papírméret módosítása�.

A nyomat ferde. A papír ferdén töltõdik be. Töltse be megfelelõen a papírt. 
Lásd: 75. oldal �Papír betöltése�.

A nyomat ferde. A készülék fedele nyitva van. Ellenõrizze, hogy megfelelõen be 
van-e csukva a jobb oldali fedél és 
a jobb oldali alsó fedél.

Gyakran hibásan veszi 
be a gép a papírt.

A betöltött lapok száma 
meghaladja a készülék 
kapacitását.

Csak olyan papírköteget töltsön 
be, amely nem magasabb a 
papíradagoló vagy a kézi adagoló 
oldalán lévõ határoló jelzésnél. 
Lásd A készülékrõl címû 
kézikönyvet.

Gyakran hibásan veszi 
be a gép a papírt.

A papír nyirkos. Olyan papírt használjon, amelyet 
ajánlott hõmérsékletû és 
páratartalmú helyen tároltak. 
Lásd A készülékrõl címû 
kézikönyvet.

Gyakran hibásan veszi 
be a gép a papírt.

A papír túl vékony vagy túl 
vastag.

Az ajánlott papírtípusokat 
használja. Lásd A készülékrõl 
címû kézikönyvet.

Gyakran hibásan veszi 
be a gép a papírt.

A másolópapír gyûrött, 
meghajlott vagy meggyûrõdött.

Az ajánlott papírtípusokat 
használja. Olyan papírt 
használjon, amelyet ajánlott 
hõmérsékletû és páratartalmú 
helyen tároltak. Lásd A 
készülékrõl címû kézikönyvet.

A másolópapír 
meggyûrõdik.

Nyomtatott papírt használ. Az ajánlott papírtípusokat 
használja. Ne használjon olyan 
papírt, amelyre már nyomtattak. 
Lásd A készülékrõl címû 
kézikönyvet.

A másolópapír 
meggyûrõdik.

A papír nyirkos. Olyan papírt használjon, amelyet 
ajánlott hõmérsékletû és 
páratartalmú helyen tároltak. 
Lásd A készülékrõl címû 
kézikönyvet.

A másolópapír 
meggyûrõdik.

A papír túl vékony. Az ajánlott papírtípusokat 
használja. Lásd A készülékrõl 
címû kézikönyvet.

A nyomtatott képek 
pecsétesek vagy 
foltosak.

A készülék nem sima felületen 
áll.

A gépet stabil és egyenes 
felületen kell elhelyezni.

A megfelelõ hely kiválasztásához 
ellenõrizze a környezeti 
feltételeket. Lásd: 95. oldal �A 
készülék elhelyezése�.
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A nyomtatott képek 
pecsétesek vagy 
foltosak.

A papír meggyûrõdött, 
felkunkorodott vagy 
bepiszkolódott.

Egyenesítse ki a felhajlott szélû 
lapokat. A meghajtott vagy sérült 
lapokat cserélje ki. Lásd A 
készülékrõl címû kézikönyvet.

A kép túl sötét vagy túl 
világos.

Nem történt meg a megfelelõ 
papírtípus beállítása.

Ellenõrizze, hogy a 
papíradagolóba vagy a kézi 
adagolóba helyezett papír típusa 
egyezik-e a kijelzõpanelen 
beállítottal. Lásd A készülékrõl 
címû kézikönyvet.

A kép túl sötét vagy túl 
világos.

Ha nem a szállító által ajánlott 
festéktartályt használ, vagy 
újratölti a festéktartályt, akkor 
csökkenhet a nyomatok minõsége 
vagy hibás mûködés léphet fel.

Használjon a szállító által ajánlott 
festéktartályt.

A fogadott képek 
háttere piszkosnak 
látszik. Megjelentek a 
hátoldal képei.

A kép fényerõssége túl sötét. Állítsa be a beolvasási 
fényerõsséget. Lásd a Fax kezelési 
útmutatót.

A kinyomtatott vagy 
elküldött képek 
foltosak.

Az expozíciós üveglap vagy az 
ARDF piszkos.

Tisztítsa meg azokat. Lásd: 99. 
oldal �Készülék karbantartása�.

A vett kép túl világos. Nedves, durva vagy kezelt papírt 
használva a nyomtatott kép egy 
része esetleg nem jelenik meg.

Kizárólag az ajánlott papírtípust 
használja. Lásd A készülékrõl 
címû kézikönyvet.

A vett kép túl világos. A papír nyirkos. Olyan papírt használjon, amelyet 
ajánlott hõmérsékletû és 
páratartalmú helyen tároltak. 
Lásd A készülékrõl címû 
kézikönyvet.

A vett kép túl világos. � A kép fényerõssége túl 
alacsonyra lett beállítva.

� A faxon átküldött 
dokumentum túl vékony 
papírra volt nyomtatva.

� Növelje a szkennelési 
fényerõsséget. Lásd a Fax 
kezelési útmutatót.

� Kérje meg a küldõt, hogy 
nyomtassa ki újra a 
dokumentumot egy 
vastagabb papírra, és küldje el 
újra.

A vett kép túl világos. Amikor a D Cseréljen festéket 
lámpa világít, akkor a festék 
elkezdett kifogyni a gépbõl.

Hamarosan cserélje ki a 
festéktartályt. Lásd: 88. oldal �A 
festék cseréje�.

Probléma Ok Megoldás
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❖ Továbbiak

Ha megtelt a memória
Ez a rész a megtelt memóriával kapcsolatos problémák valószínû okait és 
lehetséges megoldásaikat ismerteti.

A másik faxkészülék 
neve nem megfelelõen 
lett kinyomtatva vagy 
megjelenítve.

Amikor a SmartDeviceMonitor 
for Admin vagy a Web Image 
Monitor segítségével programoz 
be egy célállomást a 
címjegyzékbe, akkor a 
beprogramozott célállomás 
néhány nyelven esetleg 
helytelenül lesz kinyomtatva 
vagy megjelenítve.

Használja az ASCII 
karakterkészletet (például: a-z, 0- 
9).

Probléma Ok Megoldás

A memóriában tárolt 
összes fax 
dokumentum 
elveszett. Beleértve a 
következõ funkciókkal 
eltárolt 
dokumentumokat: 
memória átvitel/vétel, 
memóriazárolás és 
helyettesítõ vétel.

Minden faxdokumentum elvész, 
ha a készülék több, mint 12 órán 
keresztül tápellátás nélkül 
marad.

Ha emiatt bármilyen 
dokumentum elvész, akkor a gép 
a bekapcsolása után 
automatikusan kinyomtat egy 
áramkimaradási jelentést. Ha a 
memóriaátvitelhez eltárolt fax 
dokumentumok vesztek el, akkor 
ellenõrizze a célállomásokat, és 
küldje újra a dokumentumokat. 
Ha a memóriavétel, a 
memóriazárolás vagy a 
helyettesítõ vétel funkciókkal 
fogadott fax dokumentumok 
vesztek el, akkor kérje meg a 
küldõt, hogy küldje újra a 
dokumentumokat. Lásd: 38. oldal 
�A készülék kikapcsolása / 
Áramszünet esetén�.

A következõ funkciók 
nem használhatók: 
utánküldés, SMTP-n 
keresztül fogadott e-
mail irányítása.

A kiterjesztett védelem 
szolgáltatás kikapcsolta ezt a 
funkciót.

Vegye fel a kapcsolatot a 
rendszergazdával.

Üzenet Ok Megoldás

A memória tele 
van. Szeretné 
elküldeni a 
beolvasott 
adatokat?

A memória megtelt. Ha megnyomja az [Kilépés] 
gombot, akkor a készülék 
visszatér készenléti módba, és 
megkezdi a tárolt oldalak 
átvitelét.

Probléma Ok Megoldás
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Hibajelentés nyomtatása esetén

A gép kinyomtat egy hibajelentést, ha egy dokumentumot nem sikerült 
továbbítani vagy venni.
A lehetséges okok között szerepel az is, hogy a készülékkel van a probléma, 
vagy zajos a telefonvonal. Ha az átvitel során hibát észlel, akkor küldje el újból 
az üzenetet.
Ha a vétel során észlel hibát, kérje meg a feladót, hogy küldje el újra a 
dokumentumot.

Megjegyzés
❒ Ha a hiba gyakran elõfordul, lépjen kapcsolatba a szerviz képviselõjével.
❒ Az �Oldal� rovat tartalmazza a teljes oldalszámot. Az �El nem küldött� vagy 

a �Nem fogadott� rovat adja meg a sikertelenül elküldött vagy vett lapok 
számát.

❒ A Felhasználói paraméterekkel jeleníthet meg egy célállomást. Lásd az 
Általános beállítások útmutatót.

❒ A Felhasználói paraméterekkel jelenítheti meg a küldõ nevét. Lásd az 
Általános beállítások útmutatót.
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A készülék kikapcsolása / Áramszünet 
esetén

Ez a rész a készülék állapotát ismerteti a gép kikapcsolása vagy egy áramszünet 
esetén.

R FIGYELEM:

Fontos
❒ Ne kapcsolja ki a fõkapcsolót, miközben a mûködést jelzõ lámpa világít vagy 

villog. Ellenkezõ esetben meghibásodhat vagy megsérülhet a memória.
❒ A fõkapcsolót kapcsolja ki a konnektordugasz kihúzása elõtt. Ha akkor húzza 

ki a dugaszt, amikor a fõkapcsoló még be van kapcsolva, akkor a memória 
megsérülhet.

❒ Mielõtt kihúzza a hálózati tápkábelt, gyõzõdjön meg arról, hogy a kijelzõn 
100%-os szint látható. Ha alacsonyabb értéket mutat a kijelzõ, a memóriában 
éppen van eltárolt adat.

❒ Az áramkimaradás után a belsõ akkumulátornak alaposan fel kell töltõdnie, 
hogy a jövõben is megelõzze az adatok elvesztését. Az áramszünet után kb. 5 
napig ne húzza ki a csatlakozót a konnektorból, és legyen bekapcsolva a 
fõkapcsoló.

Még ha a fõkapcsoló ki is van kapcsolva, a készülék memóriájának tartalma 
(beprogramozott számok, stb.) nem vész el. Mindemellett, ha áramkimaradás 
van körülbelül 12 órán keresztül a fõkapcsoló kikapcsolásának, áramszünetnek 
vagy az elektromos kábel kihúzásának következtében, a fax memóriájának 
tartalma elvész. Az elveszett tételek közé tartoznak a következõ 
üzemmódokban a memóriában eltárolt faxdokumentumok: memória 
átvitel/vétel, memóriazárolás és helyettesítõ vétel.
Ha a memóriából fájlok törlõdtek, az áramszolgáltatás visszaállítása után a gép 
automatikusan kinyomtatja az áramkimaradási jelentést.
A jelentés segítségével megállapíthatja, mely fájlok lettek törölve. Ha egy 
memóriaátvitel céljából eltárolt dokumentum veszett el, küldje el újból. 
Amennyiben egy memóriavétellel vagy helyettesítõ vétellel vett dokumentumot 
veszített el, kérje meg a feladót, hogy küldje el újból.

� Amikor kihúzza a hálózati kábelt a fali aljzatból, mindig a villásdugót húzza 
(ne a kábelt).
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Ha hiba történik az Internet fax 
használatakor

Ez a rész ismerteti a készülék által internetfax hibája esetén küldött jelentéseket.

Hibás levél értesítés
A készülék Hibás levél értesítést küld a küldõnek, amikor nem tud sikeresen 
fogadni egy meghatározott e-mail üzenetet. Az értesítés egy másolatát (�cc�) a 
készülék elküldi az adminisztrátor e-mail címére is, ha az meg van adva.

Megjegyzés
❒ A Hibás levél értesítés elküldését a Felhasználói paraméterekkel választhatja 

ki. Lásd az Általános beállítások útmutatót.
❒ Ha a Hibás levél értesítés nem küldhetõ el, a készülék Hibajelentést (e-mail) 

nyomtat.
❒ Ha hiba történik egy e-mail SMTP-n keresztül történõ fogadásakor, az SMTP 

szerver egy hiba e-mailt küld a dokumentum feladója részére.

Hibajelentés (e-mail)
A Hibajelentést (e-mail) akkor nyomtatja ki a készülék, amikor nem tud Hibás 
levél értesítést küldeni.

Szerver által készített hiba e-mail
A levelezõ szerver küldi ezt a hiba e-mailt az olyan e-mail küldõjének, amelyet 
lehet sikeresen továbbítani (olyan okok miatt, mint például helytelen e-mail 
cím).

Megjegyzés
❒ A szerver által készített hiba e-mail kinyomtatása után a készülék 

kinyomtatja az elküldött dokumentum elsõ oldalát.
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4. Hibaelhárítás a nyomtató
funkció használatánál
Ez a fejezet a nyomtató funkció problémáinak valószínû okairól és a hibák 
kijavításáról szól.

Ha üzenet jelenik meg a nyomtatóillesztõ 
telepítése közben

Ez a rész elmagyarázza, mi a teendõ, ha egy üzenet jelenik meg a 
nyomtatóillesztõ telepítése közben.
Az 58-as vagy a 34-es számú üzenet azt jelzi, hogy a nyomtatóillesztõ nem 
telepíthetõ az Automatikus futtatás opcióval. A nyomtatóillesztõt telepítse a 
[Nyomtató hozzáadása] vagy a [Nyomtató telepítése] lehetõséggel.

Windows 95/98/Me, Windows 2000 vagy Windows NT 4.0
Ez a rész mutatja be az eljárást Windows 95/98/Me, Windows 2000 és Windows 
NT 4.0 alatt.

A A [Start] menüben mutasson a [Beállítások]-ra, majd azon belül kattintson a 
[Nyomtatók]-ra.

B Kattintson duplán a Nyomtató hozzáadása ikonra.

C Kövesse a Nyomtató hozzáadása varázsló utasításait.
Ha a nyomtatóillesztõ egy CD-n van, akkor az RPCS nyomtatóillesztõ 
a\DRIVERS\RPCS\WIN9X_ME vagy a \DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP 
útvonalon található. Ha elindul a telepítõ, kattintson a [Mégse] opcióra a 
kilépéshez.

Windows XP Professional vagy Windows Server 2003
Ez a rész ismerteti a folyamatot Windows XP vagy Windows Server 2003 alatt.

A A [Start] menüben kattintson a [Nyomtatók és faxok] menüpontra.

B Kattintson a [Nyomtató hozzáadása] ikonra.

C Kövesse a Nyomtató hozzáadása varázsló utasításait.
Ha a nyomtatóillesztõ egy CD-n van, akkor az RPCS nyomtatóillesztõ a 
\DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP útvonalon található. Ha elindul a telepítõ, 
kattintson a [Mégse] opcióra a kilépéshez.
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Windows XP Home Edition
Ez a rész mutatja be az eljárást Windows XP Home Edition alatt.

A A [Start] menüben kattintson a [Nyomtatók és faxok] menüpontra.

B Kattintson a [Nyomtató hozzáadása] ikonra.

C Kövesse a Nyomtató hozzáadása varázsló utasításait.
Ha a nyomtatóillesztõ egy CD-n van, akkor az RPCS nyomtatóillesztõ a 
\DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP útvonalon található. Ha elindul a telepítõ, 
kattintson a [Mégse] opcióra a kilépéshez.



Amikor üzenet jelenik meg

4

Amikor üzenet jelenik meg

Ez a rész a kijelzõpanelen megjelenõ legfontosabb üzeneteket ismerteti. Ha a 
megjelenõ üzenet nem található meg itt, akkor cselekedjen az üzenet értelme 
szerint.

Referencia
A fõkapcsoló kikapcsolása elõtt lásd az A készülékrõl címû útmutatót.

Állapotüzenetek
Ez a rész a készülék állapotüzeneteit ismerteti.

Üzenet Állapot

Kész Ez az alapértelmezett készenléti üzenet. A készülék kész 
a használatra. Intézkedést nem igényel.

Nyomtatás... A készülék nyomtat. Várjon egy keveset.

Várakozás... A készülék a következõ nyomtatandó adatokat várja. 
Várjon egy keveset.

Offline A készülék offline állapotban van. A nyomtatás 
megkezdéséhez állítsa a készüléket online módba az 
{Online} gomb megnyomásával.

Kérem, várjon. Ez az üzenet néhány másodpercig látható. Azt jelenti, 
hogy a készülék inicializálja magát vagy karbantartást 
végez. Várjon egy keveset.

Munka törlése... A készülék törli a nyomtatási munkát. Várjon, amíg a 
�Kész� üzenet meg nem jelenik a kijelzõpanelen.

Beállítás módosítása... A készülék beállításainak megváltoztatása 
megkezdõdött. Várjon egy keveset.

Hex dump mód Hex Dump üzemmódban a készülék hexadecimális 
formátumban nyomtatja a fogadott adatokat. Kapcsolja 
ki a készüléket nyomtatás után, majd ismét vissza. A 
Hex Dump üzemmód hibaelhárításra használatos.
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Figyelmeztetõ üzenetek
Ez a rész a készülék figyelmeztetõ üzeneteit ismerteti.

Üzenet Ok Megoldás

Probléma:vez. 
nélk. kártya

Hiba lépett fel az IEEE 802.11b 
kártyán.

Kapcsolja ki a készüléket, majd 
kapcsolja vissza. Ha az üzenet 
ismét megjelenik, vegye fel a 
kapcsolatot az értékesítési vagy a 
szervizképviselettel.

Probléma:vez.né
lk. foglalat

Hiba lépett fel az IEEE 802.11b 
kártyán.

Kapcsolja ki a készüléket, majd 
kapcsolja vissza. Ha az üzenet 
ismét megjelenik, vegye fel a 
kapcsolatot az értékesítési vagy a 
szervizképviselettel.

Az adagoló 
használatban 
van

A kiválasztott papíradagolót egy 
másik funkció használja, például 
a másoló.

Várjon a kiválasztott 
papíradagoló használatával, 
amíg a másik üzemmód 
befejezõdik.

#. adagolóhiba Hiba történt a papíradagolóval.

A # jel az adagoló számát jelenti.

Nyomja meg a [Mun.tör.] gombot a 
papíradagoló beállításainak 
megváltoztatásához, vagy 
nyomja meg a [Lapdobás] gombot 
egy másik papíradagoló 
kiválasztásához, és a vele történõ 
nyomtatáshoz.

USB hiba Hiba történt az USB interfészben. Kapcsolja ki a készüléket, majd 
kapcsolja vissza. Ha az üzenet 
ismét megjelenik, vegye fel a 
kapcsolatot az értékesítési vagy a 
szervizképviselettel.

A kétoldalas 
üzemmód ki van 
kapcsolva a(z) 
#. adagolónál

A kiválasztott papíradagoló nincs 
beállítva a kétoldalas 
nyomtatáshoz.

A # jel az adagoló számát jelenti.

Nyomja meg a [Mun.tör.] gombot a 
papíradagoló beállításainak 
megváltoztatásához, vagy 
nyomtasson egyoldalasan.

Az adagoló beállításaival 
kapcsolatos további 
tájékoztatásért tanulmányozza az 
Általános beállítások címû 
kézikönyvet.

Ethernet kártya 
hiba

Hiba lépett fel az Ethernet 
kártyán.

Kapcsolja ki a készüléket, majd 
kapcsolja vissza. Ha az üzenet 
ismét megjelenik, vegye fel a 
kapcsolatot az értékesítési vagy a 
szervizképviselettel.
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Hibanapló nyomtatása
Ha bizonyos adatállományokat nyomtatási hiba miatt nem lehet kinyomtatni, 
akkor a hibanapló kinyomtatásával azonosítsa a hibát.

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

NV-RAM hiba Hiba történt a készülékben. Kapcsolja ki a készüléket, majd 
kapcsolja vissza. Ha az üzenet 
megint megjelenik, hívja az 
értékesítési- vagy a 
szervizképviseletet.

Nem sikerült a 
hiteles.

� A bejelentkezéshez beírt 
felhasználónév vagy jelszó 
nem megfelelõ.

� A készülék éppen nem tudja 
elvégezni a hitelesítést.

� Ellenõrizze a bejelentkezéshez 
megadott felhasználói nevet 
és a jelszót.

� Vegye fel a kapcsolatot a 
rendszergazdával.

Párhuzamos I/F 
hiba

Hiba lépett fel a párhuzamos 
interfész kártyán.

Lépjen kapcsolatba a szerviz 
képviselõjével.

Nyomtató 
karakterhiba.

Hiba lépett fel a betûtípus 
beállításánál.

Kapcsolja ki a készüléket, majd 
kapcsolja vissza. Ha az üzenet 
ismét megjelenik, vegye fel a 
kapcsolatot az értékesítési vagy a 
szervizképviselettel.

Memóriatúlcsord
ulás

Meghaladta a PCL vagy a 
PostScript 3 lista kijelzésének 
kapacitását.

Csökkentse a [Felbontás] értékét a 
nyomtatóillesztõben, vagy 
válassza a [Fontprioritás] elemet a 
[Memóriahasználat] beállításban a 
[Rendszer] alatt (lásd az Általános 
beállítások útmutatót). Ha az itt 
leírt lépések megtétele után az 
üzenet továbbra is megjelenik, 
csökkentse a készülékre küldött 
fájlok számát.

Üzenet Ok Megoldás

ARK004S
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B Válassza a [Nyomtatóbeállítások] menüpontot a {U} vagy {T} gombokkal, 
majd nyomja meg az {OK} gombot.

C Válassza a [Lista/tesztnyomtatás] menüpontot a {U} vagy {T} gombokkal, 
majd nyomja meg az {OK} gombot.

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

Egy hibanaplót nyomtat a készülék.

Megjegyzés
❒ A hibanapló a legutóbbi 30 hibát tárolja. Ha a már tárolt 30 hiba mellett 

újabb jelentkezik, a legkorábbi hiba törlõdik a naplóból. Ezen nyomtatási 
munkák hibanapló adatait ellenõrizheti.

❒ A fõkapcsoló kikapcsolásakor a napló törlõdik.
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Ha nem tud nyomtatni

Kövesse az alábbi eljárást, ha a nyomtatás a [Nyomt.] elvégzése után sem indul el.

Probléma Ok Megoldás

A nyomtatás nem 
indul el.

A készülék ki van kapcsolva. Ellenõrizze, hogy a hálózati 
tápkábel jól be van-e dugva a fali 
aljzatba és a készülékbe. 
Kapcsolja be a fõkapcsolót.

A nyomtatás nem 
indul el.

A készülék �Offline�-ra van 
állítva.

Nyomja meg az {Online} gombot.

A nyomtatás nem 
indul el.

A hiba oka megjelenik a 
kijelzõpanelen.

Nézze meg a hibaüzenetet vagy a 
figyelmeztetést a kijelzõpanelen, 
és tegye meg a szükséges 
lépéseket. Lásd: 43. oldal 
�Amikor üzenet jelenik meg�.

A nyomtatás nem 
indul el.

Az interfészkábel a készülék 
bekapcsolása után lett 
csatlakoztatva.

Az interfész kábelt a készülék 
bekapcsolása elõtt csatlakoztassa.

A nyomtatás nem 
indul el.

Az interfészkábel nincs 
megfelelõen csatlakoztatva.

Csatlakoztassa megfelelõen az 
interfész kábelt. Ha rendelkezik a 
csatlakozó rögzítõfüllel vagy 
csavarral, akkor rögzítse azt 
megfelelõen. Lásd az Általános 
beállítások útmutatót.

A nyomtatás nem 
indul el.

Nem a megfelelõ interfész kábelt 
használja.

A szükséges interfész kábel 
típusa a számítógép típusától 
függ. Ellenõrizze a típusát. Ha a 
kábel sérült vagy elhasználódott, 
cserélje ki egy újra. Lásd az 
Általános beállítások útmutatót.
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A nyomtatás nem 
indul el.

Ha egy kiterjesztett vezeték 
nélküli LAN-t használ, akkor a 
nyomtatás sikertelenségét a 
gyenge vezeték nélküli jel is 
okozhatja.

A jel állapotának ellenõrzéséhez 
nyomja meg a {Felhasználói 
eszközök/Számláló} gombot, majd 
válassza ki a [Rendszerbeállítások] 
lehetõséget a {U} vagy a {T} 
gomb segítségével. Az [Interfész 
beállítások] részben válassza ki az 
[IEEE 802.11b] elemet, majd a 
[Drótnélküli LAN jel] elemet a {U} 
vagy a {T} gombbal. Ha a jel 
rossz minõségû, tegye a 
készüléket olyan helyre, ahol a 
rádióhullámok akadálytalanul 
haladhatnak, vagy távolítson el 
minden olyan tárgyat, amely 
interferenciát okozhat. (Csak 
akkor ellenõrizheti a jel állapotát, 
ha a vezeték nélküli LAN-t 
infrastruktúra üzemmódban 
használja.)

A nyomtatás nem 
indul el.

Ha a készülék kiterjesztett, 
vezeték nélküli helyi hálózatban 
mûködik, az SSID-beállítások 
nem megfelelõek.

Ellenõrizze a készülék kijelzõjén, 
hogy helyesen állította-e be az 
SSID-t. Lásd az Általános 
beállítások útmutatót.

A nyomtatás nem 
indul el.

Ha a készülék egy kiterjesztett 
vezeték nélküli LAN-on 
mûködik, a vevõ MAC címe 
akadályozhatja a kommunikációt 
a hozzáférési ponttal.

Infrastruktúra módban 
ellenõrizze a hozzáférési pont 
beállításait. A hozzáférési ponttól 
függõen a kliens hozzáférést a 
MAC cím korlátozhatja.

Ellenõrizze azt is, hogy nincs-e 
átviteli probléma a hozzáférési 
pontok és a vezetékes közeggel 
csatlakozó kliensek, valamint a 
hozzáférési pontok és a vezeték 
nélkül csatlakozó kliensek között.

A nyomtatás nem 
indul el.

A kiterjesztett vezeték nélküli 
LAN nem indult el.

Ellenõrizze, hogy a narancssárga 
LED világít-e, és a zöld LED 
világít vagy villog-e az átvitel 
alatt.

A nyomtatás nem 
indul el.

A kiterjesztett biztonsági 
beállításoknál speciális titkosítás 
lett beállítva.

A rendszergazdával ellenõrizze a 
kiterjesztett biztonsági 
beállításokat.

A nyomtatás nem 
indul el.

A belépési felhasználói név, a 
jelszó vagy az illesztõ titkosítási 
kódja érvénytelen.

Ellenõrizze, hogy helyes-e a 
belépési név, a jelszó és az illesztõ 
titkosítási kódja.

Probléma Ok Megoldás
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Ha a nyomtatás nem indul el, akkor vegye fel a kapcsolatot a 
szervizképviselettel.

Az adatfogadás 
lámpája nem villog 
vagy nem gyullad ki.

Ha az adatfogadás lámpája még a 
[Nyomt.] funkció végrehajtása 
után sem ég vagy villog, akkor a 
készülék nem fogadta az 
adatokat.

� Ha a készülék egy kábellel 
van egy számítógéphez 
csatlakoztatva, akkor 
ellenõrizze a számítógép 
nyomtatási portjának 
beállítását. A nyomtatóport 
ellenõrzéséhez lásd a 
Nyomtató kezelési útmutatót.

� Ha a készülék számítógépes 
hálózatban mûködik, lépjen 
kapcsolatba a 
rendszergazdával.

A készülék állapotjelzõ 
lámpája piros.

A hiba oka a készülék 
kezelõpanelének kijelzõjén 
látható.

Ellenõrizze a hibaüzenetet a 
kijelzõn, és végezze el a kívánt 
mûveleteket. Lásd: 43. oldal 
�Amikor üzenet jelenik meg�.

A célállomások 
listájának frissítése. 
Adja meg késõbb a 
célállomás(oka)t vagy 
a küldõ nevét.

A SmartDeviceMonitor for 
Admin vagy a Web Image 
Monitor program éppen 
aktualizálja a célállomások listáját 
a hálózaton keresztül.

Várja meg, amíg eltûnik az 
üzenet. Ne áramtalanítsa a 
készüléket, amíg ez az üzenet 
látható. Az aktualizálandó 
célállomások számától függõen 
elõfordulhat, hogy a mûvelet csak 
bizonyos késlekedéssel 
folytatható. Nem lehet 
mûveleteket végrehajtani, ha ez 
az üzenet látható a képernyõn.

A [Lista/tesztnyomtatás] 
le van tiltva.

Mechanikai hiba történhetett. Lépjen kapcsolatba a szerviz 
képviselõjével. Lásd az Általános 
beállítások útmutatót.

Nem indul el a 
nyomtatás, amikor a 
kiterjesztett vezeték 
nélküli LAN-t Ad-hoc 
módban használja.

Nem a megfelelõ kommunikációs 
mód van beállítva.

Kapcsolja ki a fõkapcsolót, majd 
kapcsolja vissza. Lásd A 
készülékrõl címû kézikönyvet.

Vagy pedig állítsa be a [Hálózat] 
elemet a [Interfész beállítások] alatt 
a [Rendszerbeállítások] 
beállításban. Lásd az Általános 
beállítások útmutatót.

Probléma Ok Megoldás
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❖ Ha a készülék interfész kábel segítségével van a számítógéphez csatlakoztatva
A következõkben arról lesz szó, hogyan kell a nyomtatóportot ellenõrizni, ha 
az adatfogadás lámpája nem gyullad ki vagy nem villog.
Ellenõrizze, hogy megfelelõ-e a nyomtatóport beállítása. Ha párhuzamos 
interfésszel van csatlakoztatva, akkor állítsa az LPT1 vagy az LPT2 portra.
Windows 95/98/Me esetén
A Kattintson a [Start] gombra, mutasson a [Beállítások] lehetõségre, majd 

kattintson a [Nyomtatók] parancsra.
B Kattintson a készülék ikonjára. Kattintson a [Fájl] menü [Tulajdonságok] 

parancsára.
C Kattintson a [Részletek] fülre.
D Ellenõrizze a [Nyomtatás az alábbi portra:] listában, hogy a helyes port van-e 

kiválasztva.
Windows 2000 vagy Windows NT 4.0 esetén
A Kattintson a [Start] gombra, mutasson a [Beállítások] lehetõségre, majd 

kattintson a [Nyomtatók] parancsra.
B Kattintson a készülék ikonjára. Kattintson a [Fájl] menü [Tulajdonságok] 

parancsára.
C Kattintson a [Port] fülre.
D Ellenõrizze a [Nyomtatás az alábbi port(ok)ra] listában, hogy a helyes port van-

e kiválasztva.
Windows XP Professional vagy Windows Server 2003 esetén
A Kattintson a [Start] gombra, majd a [Nyomtatók és faxok] menüpontra.
B Kattintson a készülék ikonjára. Kattintson a [Fájl] menü [Tulajdonságok] 

parancsára.
C Kattintson a [Port] fülre.
D Ellenõrizze a [Nyomtatás az alábbi port(ok)ra] listában, hogy a helyes port van-

e kiválasztva.
Windows XP Home Edition esetén
A Kattintson a [Start] gombra, majd kattintson a [Vezérlõpult]-ra.
B Kattintson a [Nyomtatók és más eszközök] gombra.
C Kattintson a [Nyomtatók és faxok] ikonra.
D Kattintson a készülék ikonjára. Kattintson a [Fájl] menü [Tulajdonságok] 

parancsára.
E Kattintson a [Port] fülre.
F Ellenõrizze a [Nyomtatás az alábbi port(ok)ra] listában, hogy a helyes port van-

e kiválasztva.



Egyéb nyomtatási problémák

4

Egyéb nyomtatási problémák

Ez a rész az olyan problémák valószínû okait és megoldásait ismerteti, amelyek 
számítógéprõl történõ nyomtatás során fordulhatnak elõ.

Probléma Ok Megoldás

A teljes oldalon 
elhalványul a 
nyomat.

A papír nyirkos. Olyan papírt használjon, amelyet ajánlott hõmérsékletû és 
páratartalmú helyen tároltak. Lásd A készülékrõl címû 
kézikönyvet.

A teljes oldalon 
elhalványul a 
nyomat.

A papír nem 
megfelelõ.

Az ajánlott papírtípusokat használja. (Durva vagy kezelt 
felületû papírra nyomtatás halvány nyomtatott képet 
eredményezhet.) Lásd A készülékrõl címû kézikönyvet.

A teljes oldalon 
elhalványul a 
nyomat.

A 
nyomtatóilleszt
õben be van 
jelölve a 
[Nyomtatási 
minõség], [Level 
Color].

Lásd a nyomtatóillesztõ súgóját.

A nyomtatott 
képek 
pecsétesek vagy 
foltosak.

Vastag papírra 
nyomtat, de 
nem végezte el 
a vastag papír 
beállításait.

� PCL 6/5e és PostScript 3
Válassza ki a [Vastag] lehetõséget a [Típus:] listában, a 
[Papír] fül alatt.

� RPCS
Válassza ki a [Vastag] lehetõséget a [Papírtípus:] 
listában, a [Nyomtató beállítások] fül alatt.

A nyomtatott 
képek 
pecsétesek vagy 
foltosak.

Durva vagy 
kezelt felületû 
papírra 
nyomtatás 
halvány 
nyomtatott 
képet 
eredményezhet.

A szállító által ajánlott papírtípusokat használja. Lásd A 
készülékrõl címû kézikönyvet.

A nyomtatott 
képek 
pecsétesek vagy 
foltosak.

A papír nyirkos. Olyan papírt használjon, amelyet ajánlott hõmérsékletû és 
páratartalmú helyen tároltak. Lásd A készülékrõl címû 
kézikönyvet.

A nyomtatott 
képek 
pecsétesek vagy 
foltosak.

Ellenõrizze, 
hogy egyenes 
felületen van-e 
a készülék. A 
gépet stabil és 
egyenes 
felületen kell 
elhelyezni.

A megfelelõ hely kiválasztásához ellenõrizze a környezeti 
feltételeket. Lásd: 95. oldal �A készülék elhelyezése�.
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A nyomtatott 
képek 
pecsétesek vagy 
foltosak.

A papír 
meggyûrõdött, 
felkunkorodott 
vagy 
bepiszkolódott.

Simítsa ki a gyûrõdéseket vagy cserélje ki a papírt. Lásd A 
készülékrõl címû kézikönyvet.

A kép túl sötét 
vagy túl világos.

Nem történt 
meg a megfelelõ 
papírtípus 
beállítása.

Ellenõrizze, hogy a papíradagolóba vagy a kézi adagolóba 
helyezett papír típusa egyezik-e a kijelzõpanelen 
beállítottal. Lásd A készülékrõl címû kézikönyvet.

A kép túl sötét 
vagy túl világos.

Ellenkezõ 
oldalával felfelé 
helyezte be a 
papírt.

Mielõtt speciális papírra nyomtatna, gondosan ellenõrizze 
annak felületét. Ha nem a nyomtatásra szánt oldalra 
nyomtat, akkor alacsonyabb lesz a nyomatok minõsége, 
sõt, a készülék belsõ alkatrészei meg is sérülhetnek. Lásd 
A készülékrõl címû kézikönyvet.

A kép maszatos. A nem ajánlott 
festékek 
használata 
gyengébb 
nyomtatási 
minõséghez és 
egyéb 
problémákhoz 
vezethet.

A gyártótól származó eredeti festéket használjon. Lépjen 
kapcsolatba a szerviz képviselõjével.

A nyomtatás 
eredménye eltér 
a képernyõn 
látottaktól.

Nem Windows 
operációs 
rendszert 
használ.

Ellenõrizze, hogy az alkalmazás támogatja-e a 
nyomtatóillesztõt.

A nyomtatás 
eredménye eltér 
a képernyõn 
látottaktól.

A készülék 
nincs 
kiválasztva a 
nyomtatáshoz.

Használja a gép nyomtatóillesztõjét, és ellenõrizze, hogy a 
készülék-e a kijelölt nyomtató. Lásd a Nyomtató kezelési 
útmutatót.

A nyomtatás 
eredménye eltér 
a képernyõn 
látottaktól.

Sikertelen volt 
az adatátvitel 
vagy leállították 
azt a nyomtatás 
közben.

Ellenõrizze, hogy van-e még hibás vagy megszakított 
adat. Lásd a Nyomtató kezelési útmutatót.

A karakterek 
eltérnek a 
képernyõn 
látottaktól.

A nyomtatási 
fényerõsség túl 
sötét.

Állítsa be a kép fényerõsségét. Lásd a nyomtatóillesztõ 
súgóját.

A karakterek 
eltérnek a 
képernyõn 
látottaktól.

A betöltött 
papír nem 
megfelelõ.

Ha ajánlott típusú papírra nyomtat, akkor jobb lesz a 
felbontás. Lásd A készülékrõl címû kézikönyvet.

Probléma Ok Megoldás
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Túl sok idõbe 
telik a 
nyomtatás 
elvégzése.

Az adat olyan 
nagy vagy 
összetett, hogy 
sokáig tart a 
feldolgozása.

Ha az Adatbevitel lámpa villog, akkor adatfeldolgozás 
van folyamatban. Várjon, amíg a nyomtatás folytatódik.

Túl sok idõbe 
telik a 
nyomtatás 
elvégzése.

A készülék 
Energiatakaréko
s üzemmódban 
volt.

Energiatakarékos üzemmódból való visszatérésnél a 
készüléknek fel kell melegednie és ez idõt vesz igénybe. 
Lásd A készülékrõl címû kézikönyvet.

A készülékhez 
csatlakoztatott 
kiegészítõket 
nem ismeri fel 
Windows 
95/98/Me, 
Windows 2000 
és Windows NT 
4.0 használata 
során.

A kiegészítõk 
beállítása a 
nyomtatótulajd
onságokban 
nincs 
konfigurálva, 
amikor nincs 
engedélyezve a 
kétirányú 
adatátvitel.

Lásd a nyomtatóillesztõ súgóját.

A készülék nem 
a kijelölt 
adagolóból 
veszi a papírt.

Ha Windows 
operációs 
rendszert 
használ, akkor a 
nyomtatóilleszt
õ program 
beállításai 
felülbírálják a 
kijelzõpanelen 
beállított 
értékeket.

Állítsa be a bemeneti tálcát a nyomtatóillesztõ program 
segítségével. Lásd a nyomtatóillesztõ súgóját.

Az adatok egyes 
típusait, mint 
például a 
grafikus 
adatokat vagy 
egy adott 
alkalmazás 
adatait nem 
nyomtatja ki a 
készülék.

Nem végezte el a 
nyomtatóillesztõ 
megfelelõ 
beállítását.

� A [Részletek...] fülön a [Nyomtatás prioritása a kiválasztott 
papír szerint:] csoportnál jelölje ki a [Minõség] elemet, 
majd utána nyomtasson.

� A [Egyéb] lapon válassza a [Nyomtatási sor EMF 
formátumban] elemet.

� A [Felhasználói beállítások módosítása] párbeszédpanel 
[Egyéb] lapján válassza a [Nyomtatás bitképként] elemet.

Lásd a nyomtatóillesztõ súgóját.

Egyes 
karaktereket 
nem nyomtatja a 
készülék, vagy 
azok furcsán 
jelennek meg.

Nem végezte el a 
nyomtatóillesztõ 
megfelelõ 
beállítását.

� A [Felhasználói beállítások módosítása] párbeszédpanel 
[Egyéb] lapján válassza a [TrueType fontok 
kibontásmódjának módosítása] elemet.

� A [Egyéb] lapon válassza a [Nyomtatási sor EMF 
formátumban] elemet.

� A [Felhasználói beállítások módosítása] párbeszédpanel 
[Egyéb] lapján válassza a [Nyomtatás bitképként] elemet.

Lásd a nyomtatóillesztõ súgóját.

Probléma Ok Megoldás
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Egyes 
karaktereket 
nem nyomtatja a 
készülék, vagy 
azok elmosódva 
jelennek meg.

Nem végezte el a 
nyomtatóillesztõ 
megfelelõ 
beállítását.

� A [Nyomtatási minõség] fülön a [Nyomtatás prioritása a 
kiválasztott papír szerint:] csoportnál jelölje ki a [Minõség] 
elemet, majd utána nyomtasson.

Lásd a nyomtatóillesztõ súgóját.

A nyomtatási 
sebesség vagy 
az alkalmazás 
visszatérési 
sebessége 
alacsony.

Nem végezte el a 
nyomtatóillesztõ 
megfelelõ 
beállítását.

� A [Nyomtatási minõség] fülön a [Nyomtatás prioritása a 
kiválasztott papír szerint:] csoportnál jelölje ki a [Gyors] 
elemet.

� A [Egyéb] lapon válassza a [Nyomtatási sor EMF 
formátumban] elemet.

Lásd a nyomtatóillesztõ súgóját.

Lépjen ki minden más alkalmazásból.

A nyomtatás 
véget ér a 
munka 
közepén.

Hiba 
történhetett.

Ellenõrizze a készülék kijelzõpanelén, hogy van-e rajta 
hibajelzés.

A kép pozíciója 
eltér a 
képernyõn 
lévõtõl.

Nem megfelelõen 
végezte el az 
oldalbeállításokat.

Ellenõrizze az alkalmazásban az oldalbeállításokat. Lásd 
az alkalmazás súgóját.

A kép pozíciója 
eltér a 
képernyõn 
lévõtõl.

Nem megfelelõen 
végezte el az 
oldalbeállításokat.

Ellenõrizze, hogy a betöltött papír mérete megegyezik-e a 
nyomtatóillesztõ [Nyomtatott papír mérete:] 
párbeszédpanelében beállított mérettel. Lásd a 
nyomtatóillesztõ súgóját.

A nyomtatott 
kép nem 
egyezik meg a 
számítógép 
képernyõjén 
megjelenõvel.

Bizonyos 
funkcióknál, 
ilyen a nagyítás 
vagy kicsinyítés, 
a tényleges 
végeredmény 
eltérhet a 
számítógép 
képernyõjén 
megjelenõ 
képtõl.

Az alkalmazásban változtassa meg az elrendezést, a 
karakterek méretét és egyéb beállításait.

A nyomtatott 
kép nem 
egyezik meg a 
számítógép 
képernyõjén 
megjelenõvel.

A nyomtatási 
mûvelet során 
választhatja a 
TrueType 
karakterkészletek 
helyettesítését a 
nyomtató 
karakterkészletével.

Ahhoz, hogy egy képet ugyanúgy nyomtasson ki, mint 
ahogy az a számítógépen megjelenik, végezze el a 
beállításokat a TrueType karakterkészlet képként történõ 
kinyomtatásához. Lásd a nyomtatóillesztõ súgóját.

A nyomat ferde. A papírt ferdén 
adagolja a 
készülék.

Töltse be megfelelõen a papírt. Lásd: 75. oldal �Papír 
betöltése�.

Probléma Ok Megoldás
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A nyomat ferde. A készülék 
fedele nyitva 
van.

Ellenõrizze, hogy megfelelõen be van-e csukva a jobb 
oldali fedél és a jobb oldali alsó fedél.

Gyakran 
hibásan veszi be 
a gép a papírt.

A betöltött 
lapok száma 
meghaladja a 
készülék 
kapacitását.

Csak olyan papírköteget töltsön be, amely nem magasabb 
a papíradagoló vagy a kézi adagoló oldalán lévõ határoló 
jelzésnél. Lásd A készülékrõl címû kézikönyvet.

Gyakran 
hibásan veszi be 
a gép a papírt.

A papír nyirkos. Olyan papírt használjon, amelyet ajánlott hõmérsékletû és 
páratartalmú helyen tároltak. Lásd A készülékrõl címû 
kézikönyvet.

Gyakran 
hibásan veszi be 
a gép a papírt.

A papír túl 
vékony vagy túl 
vastag.

Az ajánlott papírtípusokat használja. Lásd A készülékrõl 
címû kézikönyvet.

Gyakran 
hibásan veszi be 
a gép a papírt.

A másolópapír 
gyûrött, 
meghajlott vagy 
meggyûrõdött.

Az ajánlott papírtípusokat használja. Olyan papírt 
használjon, amelyet ajánlott hõmérsékletû és 
páratartalmú helyen tároltak. Lásd A készülékrõl címû 
kézikönyvet.

Gyakran 
hibásan veszi be 
a gép a papírt.

Nyomtatott 
papírt használ.

Az ajánlott papírtípusokat használja. Lásd A készülékrõl 
címû kézikönyvet.

A másolópapír 
meggyûrõdik.

A papír nyirkos. Olyan papírt használjon, amelyet ajánlott hõmérsékletû és 
páratartalmú helyen tároltak. Lásd A készülékrõl címû 
kézikönyvet.

A másolópapír 
meggyûrõdik.

A papír túl 
vékony.

Az ajánlott papírtípusokat használja. Lásd A készülékrõl 
címû kézikönyvet.

Összekeveredet
t karaktereket 
nyomtat a 
készülék.

Nem a 
megfelelõ 
nyomtatási 
nyelv lett 
kiválasztva.

Válassza ki a megfelelõ nyomtatási nyelvet.

A nyomatok 
tájolása rossz.

Az Ön által 
kiválasztott 
adagolási irány 
és a 
nyomtatóilleszt
õ kiegészítõ 
beállításában 
kiválasztott 
adagolási irány 
valószínûleg 
nem ugyanaz.

Ugyanolyan értékre állítsa be a nyomtatóillesztõ és a 
készülék adagolási irányát is. Lásd a nyomtatóillesztõ 
súgóját.

Probléma Ok Megoldás
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Számottevõ 
késleltetés van a 
nyomtatást 
indító utasítás 
és a tényleges 
nyomtatás 
között.

Lehetséges, 
hogy �Alvó 
mód� lett 
beállítva.

A készüléknek idõre van szüksége a bemelegedéshez, ha 
elõtte �Alvó mód� üzemmódban volt. Lásd az Általános 
beállítások és A készülékrõl címû útmutatókat.

Számottevõ 
késleltetés van a 
nyomtatást 
indító utasítás 
és a tényleges 
nyomtatás 
között.

A feldolgozási 
idõ az 
adatmennyiségt
õl függ. A 
nagyobb 
mennyiségû 
adat, mint 
például a 
grafikában 
gazdag 
dokumentumo
k, feldolgozása 
tovább tart.

Ha az Adatbevitel lámpa villog, akkor az adatokat fogadja 
a készülék. Várjon egy kis ideig.

A nyomtatóillesztõ alábbi beállításai csökkenthetik a 
számítógép terhelését.

A nyomtatótulajdonságok párbeszédpanel 
megnyitásához lásd a Nyomtató kezelési útmutatót.

❖ PCL 6/5e
Válassza a kisebb értéket a [Felbontás] listában a 
nyomtatótulajdonságok párbeszédablak [Nyomtatási 
minõség] lapján.

❖ PostScript3
Ha Ön Windows operációs rendszert használ, válassza 
a [PostScript (optimize for speed)] elemet a [PostScript 
kimeneti opciók] listában. A [PostScript kimeneti opciók] az 
alábbi helyen vannak:

� Windows 95 / 98 / Me
[PostScript output format:] a [PostScript] lapon, a 
nyomtatási tulajdonságok párbeszédpanelben.

� Windows 2000 / XP, Windows Server 2003
[PostScript kimeneti opciók] a [PostScript opciók] 
között, az [Advanced...] alatt az [Elrendezés] lapon a 
nyomtatási tulajdonságok párbeszédpanelben.

� Windows NT 4.0
[PostScript kimeneti opciók] a [PostScript opciók] 
között, a [Dokumentum opciók] alatt a [Advanced] 
lapon a nyomtatási tulajdonságok (dokumentum 
alapbeállítások) párbeszédpanelben.

❖ RPCS
Válassza a [Felbontás:] lehetõség alacsonyabb 
beállítását a nyomtatóillesztõ párbeszédablakában 
levõ [Nyomtatási minõség] lapon.
Válassza a [Gyors] beállítást a [Dokumentum típusa] 
listában a [Nyomtatási minõség] lapon a 
nyomtatóillesztõ párbeszédpaneljében.

A [Felh. beáll. módosítása...] opció használatához válassza a 
[Felhasználói beállítások] jelölõnégyzetet.

Lásd a nyomtatóillesztõ súgóját.

Probléma Ok Megoldás
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A grafikákat a 
képernyõn 
láthatótól 
eltérõen 
nyomtatja ki a 
készülék.

Ha a 
nyomtatóilleszt
õ úgy van 
konfigurálva, 
hogy használja 
a grafika 
parancsot, 
akkor a 
nyomtatáshoz a 
készülék 
grafika 
parancsa kerül 
alkalmazásra.

Ha pontosan kíván nyomtatni, állítsa be úgy a 
nyomtatóillesztõt, hogy a grafika parancs használata 
nélkül nyomtasson. Lásd a nyomtatóillesztõ súgóját.

Az elrendezés 
nem az 
elvártnak 
megfelelõ.

A nyomtatási 
területek a 
használt 
készüléktõl 
függõen 
eltérnek. 
Elõfordulhat, 
hogy az az 
információ, 
amely az egyik 
készüléknél 
elfér egy 
oldalon, egy 
másik 
készüléknél 
nem fér el.

Állítsa be a [Nyomtatható terület:] lehetõséget a [Nyomtató 
beállítás...] párbeszédablakban a [Nyomtató beállítások] fül 
alatt az RPCS nyomtatóillesztõben. Lásd a 
nyomtatóillesztõ súgóját.

A fényképek 
felbontása 
túlságosan 
durva.

Néhány 
alkalmazás 
kisebb 
felbontással 
nyomtat.

Az alkalmazásban állítson be nagyobb felbontást.

A folyamatos 
vonalakat 
szaggatottan 
nyomtatja.

Az összemosott 
minták nem 
egyeznek meg.

A nyomtatóillesztõben végezze el a következõ 
beállításokat:

� Állítsa be a [Árnyalás:] lehetõséget a [Képbeállítások] 
lapon a [Felhasználói beállítások módosítása] 
párbeszédablakban a [Nyomtatási minõség] lapon az 
RPCS nyomtatóillesztõben. Lásd a nyomtatóillesztõ 
súgóját.

Probléma Ok Megoldás
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A készülékhez 
csatlakoztatott 
opcionális 
komponenseket 
a rendszer nem 
ismeri fel 
Windows 95 / 
98 / Me, 
Windows 2000 / 
XP, Windows 
Server 2003 
vagy Windows 
NT 4.0 alatt.

A kétirányú 
kommunikáció 
nem mûködik.

Telepítse az opcionális eszközöket a készülék 
Tulajdonságok menüjében.

Lásd a nyomtatóillesztõ súgóját.

Windows 
95/98/Me, 
Windows 2000 
vagy Windows 
NT 4.0 
használatánál az 
Automatikus 
nagyítás/kicsin
yítés nem az 
elvárt minõségû 
nyomatot adja.

- Ellenõrizze, hogy az alkalmazás papírméretének és 
tájolásának beállításai megegyeznek-e a nyomtatóillesztõ 
beállításaival.

Ha a beállított papírméret és tájolás eltérõ, akkor 
változtassa meg azokat.

A nyomtatási 
feladat akkor 
sem törlõdik, ha 
a nyomtatót 
offline állapotba 
kapcsolja.

- Ha a készülék offline állapotban van, a nyomtatási feladat 
akkor is végrehajtásra kerül, ha a [Feladat elf. prioritása] ki 
van választva a [Jelvezérlés] számára a [Párhuzamos 
interfész] részben, mely az [Interfész beállítások]-ban 
található a [Rendszerbeállítások] rész alatt. Válassza ki a 
[Nyomtató prioritás] elemet a [Jelvezérlés] számára.

Lásd az Általános beállítások útmutatót.

A képek nem 
teljesek vagy túl 
sok oldalt 
nyomtat a 
készülék.

Lehetséges, 
hogy az 
alkalmazásban 
kiválasztott 
méretûnél 
kisebb papírt 
használ.

Használja azt a méretû papírt, ami az alkalmazásban ki 
lett választva. Ha nem tudja a megfelelõ méretû papírt 
betölteni, használja a Kicsinyítés üzemmódot a kép 
méretének csökkentéséhez és ezt követõen nyomtassa ki.

Lásd a nyomtatóillesztõ súgóját.

Hibás mûködés 
a kétoldalas 
nyomtatás 
során.

A kétoldalas 
nyomtatás nem 
lehetséges, ha a 
kézi adagoló 
van 
papírforrásként 
megadva.

Kétoldalas nyomtatás esetén úgy állítsa be a 
papíradagolást, hogy az ne a kézi adagolóból történjen.

Probléma Ok Megoldás
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Hibás mûködés 
a kétoldalas 
nyomtatás 
során.

A papírtípus 
megadásával 
vastag papírt, 
írásvetítõ fóliát 
vagy címkét 
helyezett be.

Adjon meg egy másik papírtípust.

Hibás mûködés 
a kétoldalas 
nyomtatás 
során.

Kétoldalas 
nyomtatás nem 
lehetséges olyan 
tálcáról, amelyre 
a [Ki] lehetõséget 
választotta a 
papír típusának a 
Rendszerbeállítá
sok menüben.

Változtassa a tálcára vonatkozó Papírtípus beállítást a [Be] 
lehetõségre a Rendszerbeállítások menüben. Lásd az 
Általános beállítások útmutatót.

Windows 95 / 
98 / Me / 2000 / 
XP, Windows 
Server 2003 
vagy Windows 
NT 4.0 
használatánál a 
kombinált 
nyomtatás vagy 
a füzet 
nyomtatása nem 
az elvártaknak 
megfelelõen 
sikerült.

Nem végezte el 
az alkalmazás 
vagy a 
nyomtatóilleszt
õ megfelelõ 
beállítását.

Ellenõrizze, hogy az alkalmazás papírméretének és 
tájolásának beállításai megegyeznek-e a nyomtatóillesztõ 
beállításaival. Ha a beállított papírméret és tájolás eltérõ, 
akkor változtassa meg azokat.

A számítógéptõl 
nyomtatási 
utasítás érkezett 
a készülékhez, 
de a nyomtatás 
nem kezdõdött 
el.

Lehet, hogy be 
van állítva a 
felhasználói 
kódok kezelése.

Kérdezze meg a rendszergazdát az érvényes felhasználói 
kódokról. Nyomtatáshoz a felhasználói kódot a 
nyomtatóillesztõben kell magadni.

Probléma Ok Megoldás
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Ha a problémát nem tudja megoldani, lépjen kapcsolatba az értékesítési vagy a 
szervizképviselettel.

A nyomtatás 
Bluetooth-t 
használva lassú.

� A munkák 
száma 
meghaladja 
a készülék 
kapacitást.

� Kommunikáci
ós hiba 
történhetett.

� Az 
IEEE802.11b 
(vezeték 
nélküli 
LAN) 
eszközöknél 
fellépõ 
interferencia 
csökkenti a 
kommuniká
ció 
sebességét.

� A Bluetooth 
átviteli 
sebessége 
alacsony.

� Csökkentse a munkák számát.

� Vigye távolabb a készüléket az IEEE802.11b vezeték 
nélküli LAN eszközöktõl.

� Ha van a közelben aktív IEEE802.11b vezeték nélküli 
LAN eszköz vagy másik Bluetooth eszköz, akkor 
helyezze át a készüléket vagy kapcsolja ki a zavaró 
eszközöket.

Probléma Ok Megoldás



5. Hibaelhárítás a szkenner
funkció használatánál
Ez a fejezet a szkenner funkció problémáinak valószínû okait és lehetséges 
megoldásait ismerteti.

Amikor a szkennelés nem a vártnak 
megfelelõen sikerül

Ez a rész azokat az okokat és megoldásaikat ismerteti, amelyek a nem a vártnak 
megfelelõ szkennelési eredményekkel kapcsolatosak.

Probléma Ok Megoldás

A beolvasott kép 
piszkos.

Az expozíciós üveglap, a 
szkennelõ üveglap, az expozíciós 
üveglap fedele vagy az ARDF 
piszkos.

Tisztítsa meg ezeket a részeket. 
Lásd: 99. oldal �Készülék 
karbantartása�.

A kép torz vagy rossz 
helyen van.

A dokumentum elmozdult a 
beolvasás közben.

Ne mozgassa a dokumentumot a 
beolvasás közben.

A kép torz vagy rossz 
helyen van.

A dokumentum nem simul az 
expozíciós üveglapra.

Gyõzõdjön meg arról, hogy a 
dokumentum rásimul-e az 
expozíciós üveglapra.

A kép fejjel lefelé lett 
beolvasva.

A dokumentum a felsõ oldalával 
lefelé lett behelyezve.

Helyezze el az eredeti 
dokumentumot a megfelelõ 
módon. Lásd a Másoló kezelési 
útmutatót.

Nincs beszkennelt kép. A dokumentumot fordítva 
helyezte az expozíciós üveglapra.

Ha a dokumentumot közvetlenül 
az expozíciós üveglapra helyezi, 
a szkennelni kívánt oldalnak 
lefelé kell néznie. Ha az eredeti 
példányt ARDF-be helyezi, akkor 
a beszkennelendõ oldalnak felfelé 
kell néznie. Lásd a Másoló 
kezelési útmutatót.
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A képek elforgatott 
tájolással lettek 
beszkennelve.

Ha az eredeti példányt a felsõ 
szélével hátrafelé állítja be és a 
szürkeárnyalatos képeket TIFF- 
vagy JPEG-fájlokként menti el, 
akkor elforgatott tájolással 
lesznek beszkennelve.

� Ha a [Fejjel lefelé] beállítást 
választja az egy- vagy a 
kétoldalas eredeti 
dokumentumokhoz, akkor a 
dokumentumokat felsõ 
szélükkel elõre helyezze be az 
ARDF-be.

� Ha a kétoldalas eredeti 
dokumentumokhoz a 
[Egyirányban] beállítást 
választotta ki, akkor válassza 
a [Egyoldalas:PDF] vagy a 
[Többoldalas:PDF] elemet a 
[Fájltípus prioritás] 
beállításánál.

A beszkennelt kép 
fehér területeket 
tartalmaz.

Ha nem a hálózati TWAIN 
szkenner funkcióval szkennel 
eredeti dokumentumot, akkor 
egyes papírméret és felbontás 
értékek mellett elõfordulhat, 
hogy a beolvasott képek mérete 
nagyobb lesz a megadott 
méretnél, mert margó kerül az 
egyes oldalakra.

A nagyobb felbontással végzett 
szkennelés csökkentheti a 
margókat.

Probléma Ok Megoldás
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Ha nem tudja elküldeni a szkennelt 
fájlokat

A következõ rész ismerteti a hálózati kézbesítéssel és az e-mail küldéssel 
kapcsolatos problémák valószínû okait és megoldásaikat.

Ha nem tud tallózni a hálózaton, hogy elküldje a beszkennelt fájlt
Ez a rész elmagyarázza a valószínû okokat és lehetséges megoldásokat arra az 
esetre, amikor a hálózat böngészése nem lehetséges fájlküldés közben.

Ha a TWAIN illesztõt nem lehet elindítani
Ez a rész a TWAIN illesztõ mûködési hibájából adódó problémák valószínû 
okairól és a hibák kijavításáról szól.

A hálózati kézbesítési funkció nem használható
Ez a rész a Hálózati kézbesítés funkció mûködésével kapcsolatos problémák 
valószínû okait és azok lehetséges megoldásait ismerteti.

Probléma Ok Megoldás

A célmappa 
megadásakor a hálózat 
tallózása nem 
lehetséges.

A készülék következõ beállítása 
lehet a nem megfelelõ:

� IPv4 cím

� Alhálózati maszk

Ellenõrizze a beállításokat. Lásd 
az Általános beállítások 
útmutatót.

Probléma Ok Megoldás

A Szkenner 
tulajdonságok 
párbeszédpanel nem 
jeleníthetõ meg.

A kiterjesztett biztonsági 
beállításoknál speciális titkosítás 
lett megadva.

A kiterjesztett biztonsági 
beállítások részleteivel 
kapcsolatban vegye fel a 
kapcsolatot a rendszergazdával.

Probléma Ok Megoldás

A hálózati kézbesítési 
funkció nem 
használható.

A kézbesítõ szoftver régi verziójú 
lehet, vagy egy biztonsági 
beállítás van megadva.

Vegye fel a kapcsolatot a 
rendszergazdával.

A hálózati kézbesítési 
funkció nem 
használható.

A hálózati kézbesítõ funkció 
beállításai nem megfelelõek.

Állítsa be megfelelõen. Lásd az 
Általános beállítások útmutatót.
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Amikor üzenetek jelennek meg, nem lehetséges a mûködtetés
Ez a rész elmagyarázza a valószínû okokat és lehetséges megoldásokat arra az 
esetre, ha üzenetek jelennek meg, amikor a készülék nem mûködik.

Üzenet Ok Megoldás

Célállomás 
lista 
frissítése. 
Céláll. vagy 
küldõ(k) 
kijelölését 
késõbb vonja 
vissza.

A SmartDeviceMonitor for 
Admin vagy a Web Image 
Monitor program éppen 
aktualizálja a célállomások 
listáját a hálózaton keresztül.

Várja meg, amíg eltûnik az 
üzenet. Ne áramtalanítsa a 
készüléket, amíg ez az üzenet 
látható. Az aktualizálandó 
célállomások számától függõen 
elõfordulhat, hogy a mûvelet csak 
bizonyos késlekedéssel 
folytatható. Nem lehet 
mûveleteket végrehajtani, ha ez 
az üzenet látható a képernyõn.



Amikor üzenet jelenik meg
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Amikor üzenet jelenik meg

Ez a rész a készülék kijelzõpanelén megjelenõ hibaüzenetek esetén adódó 
problémák valószínû okairól és a hibák kijavításáról szól.

Amikor üzenet jelenik meg a kijelzõpanelen
Ez a rész elmagyarázza az okokat és megoldásokat arra az esetre, ha hibaüzenet 
jelenik meg a kezelõpanel kijelzõjén.

Fontos
❒ Az itt fel nem sorolt üzenetekhez lásd az �Üzemeltetési problémák� címû 

részt.

Üzenet Ok Megoldás

Nincs kapcsolat 
az LDAP 
szerverrel. 
Ellenõrizze a 
szerver 
állapotát.

Hálózati hiba történt, és a 
kapcsolat megszakadt.

Próbálja meg a mûveletet még 
egyszer. Ha az üzenet még 
mindig látható, lehetséges, hogy a 
hálózat túl van terhelve. Nézze 
meg a Rendszerbeállítások 
információit. Lásd az Általános 
beállítások útmutatót.

Nem sikerült az 
LDAP szerver 
hitelesítése.  
Ellen. a 
beállításokat.

A felhasználói név és a jelszó eltér 
az LDAP szerveres hitelesítésnél 
beállítottaktól.

Végezze el a felhasználói név és 
jelszó megfelelõ beállításait az 
LDAP szerveres hitelesítéshez.

A 
célállomáslista 
frissítve. 
Kiválasztott 
célállomások/kü
ldõ törlésre 
kerülnek

A megadott célállomás vagy 
küldõ neve törölve lett, amikor 
frissítették a kézbesítõ szerver 
célállomáslistáját.

Adja meg újra a célállomást vagy 
a küldõ nevét.

A célállomások 
listájának 
frissítése 
sikertelen. 
Megpróbálja 
újra?

Hálózati hiba történt. Ellenõrizze, hogy a szerver 
csatlakoztatva van-e.
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Célállomás 
lista 
frissítése. 
Céláll. vagy 
küldõ(k) 
kijelölését 
késõbb vonja 
vissza.

A célállomáslista éppen frissül. Ha már kiválasztotta a 
célállomást vagy a küldõ nevét, 
akkor az üzenet eltûnése után 
válassza ki ismét.

Túllépte az 
eredmények max. 
kijelezhetõ 
számát. 
Maximum: nnn

(Az n egy számot jelöl.)

A keresési eredmények 
meghaladták a maximálisan 
kijelezhetõ számot.

A keresési feltételek 
megváltoztatása után keressen 
újra.

Nincs 
jogosultsága e 
funkció 
használatához.

Jogosultság e funkció 
használatához.

Vegye fel a kapcsolatot a 
rendszergazdával.

Túllépte LDAP 
szerver ker.-i 
idõkorlátját.  
Ellenõrizze a 
szerver

Hálózati hiba történt, és a 
kapcsolat megszakadt.

Próbálja meg a mûveletet még 
egyszer. Ha az üzenet még 
mindig látható, lehetséges, hogy a 
hálózat túl van terhelve. Nézze 
meg a Rendszerbeállítások 
információit. Lásd az Általános 
beállítások útmutatót.

A megadott 
csoport tart. 
érv.telen 
céláll.t.  Csak 
az érv. 
céláll.okat 
kivál.?

A megadott csoportban az e-mail 
és szkennelés mappába funkciók 
célállomásai is szerepelnek.

Az e-mail küldése funkció 
célállomásainak kiválasztásához 
nyomja meg a [Vál.] gombot az e-
mail küldése képernyõn 
megjelenõ üzenetnél. A 
szkennelés mappába funkció 
célállomásainak kiválasztásához 
nyomja meg a [Vál.] gombot a 
szkennelés mappába képernyõn 
megjelenõ üzenetnél.

Megszakadt a 
kapcsolat. Ell. 
a beállításokat 
és a beolv. fájl 
állapotát.

A hálózat nem megfelelõen lett 
beállítva.

� Ellenõrizze a 
kliensszámítógép hálózati 
beállításait.

� Ellenõrizze az elemek (pl. 
LAN-kábel) megfelelõ 
csatlakoztatását.

� Ellenõrizze a 
szerverbeállításokat és a 
szerver megfelelõ mûködését.

Üzenet Ok Megoldás
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Sikertelen a 
céláll. hitel.-
e. Ell. a beáll. 
és a beolv. fájl 
állapotát.

A beírt felhasználónév és jelszó 
érvénytelen volt.

� Ellenõrizze, hogy megfelelõ-e 
a bejelentkezési 
felhasználónév és jelszó.

� Ellenõrizze a célmappa 
azonosítóját és jelszavát.

� Elõfordulhat, hogy a 128 
karakteres vagy hosszabb 
jelszót a rendszer nem ismeri 
fel.

A küldõ neve 
nincs 
kiválasztva. 
Adja meg a küldõ 
nevét.

A küldõ neve nem lett megadva. Az e-mail küldése elõtt meg kell 
adnia a küldõ nevét. A küldõ 
nevének megadása után küldje el 
az e-mailt.

Kézi bevitellel 
csak max. nnn 
célállomást 
adhat meg.

(Az n egy számot jelöl.)

Az e-mail túl sok célállomással 
(nnn vagy több) rendelkezik.

Válassza szét kettõ vagy több 
csoportra a célállomásokat.

Nem lehet, csak 
max. 100 
célállomást 
megadni.

Az e-mail túl sok célállomással 
(100 vagy több) rendelkezik.

Válassza szét kettõ vagy több 
csoportra a célállomásokat.

Az egyszerre 
vál. célmappák 
max. száma 32.

Meghaladta az egyszerre 
kiválasztható célmappák 
maximális számát.

Legfeljebb 32 vagy kevesebb 
célmappát válasszon ki.

Elérte a max. e-
mail méretet. Az 
e-mail küldése 
leállt.

Túllépte az e-mail maximális 
méretét.

� Növelje a [Max. e-mail méret] 
méretét.

� Állítsa az [E-mail feloszt. és 
küldése] lehetõséget [Be 
(oldalanként)] vagy [Be (max. 
méretenként)] állapotba.

Lásd az Általános beállítások 
útmutatót.

Sikertelen a 
küldés. Ell. a 
beállításokat 
és a beolv. fájl 
állapotát.

A fájl elküldése közben hálózati 
hiba történt és a fájl nem lett 
megfelelõen elküldve.

Próbálja meg a mûveletet még 
egyszer. Ha az üzenet még 
mindig látható, lehetséges, hogy a 
hálózat túl van terhelve. Vegye fel 
a kapcsolatot a rendszergazdával.

Nyomja meg a {Munkainformáció} 
gombot az átviteli eredmények 
megjelenítéséhez, majd 
ellenõrizze, hogy melyik munka 
nem lett elküldve. Lásd a 
Szkenner kezelési útmutatót.

Üzenet Ok Megoldás
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A célállomáshoz 
megadott 
védelmi kód 
helytelen. 
Kérem, írja be 
újból.

Nem a megfelelõ védelmi kód lett 
megadva.

Gyõzõdjön meg róla, hogy a 
védelmi kód helyes-e, majd adja 
meg újra. Lásd az Általános 
beállítások útmutatót.

Túllépte a 
maximális 
alfanumerikus 
karakterszámot. 

Meghaladta a megadható 
alfanumerikus karakterek 
maximális számát.

Ellenõrizze a beírható karakterek 
maximális számát, majd írja be 
ismét. Lásd a Szkenner kezelési 
útmutatót.

Nem sikerült a 
hiteles.

A megadott belépési felhasználói 
név vagy jelszó hibás.

Ellenõrizze a bejelentkezéshez 
megadott felhasználónevet és 
jelszót. A készülék nem tudja 
elvégezni a hitelesítést. Vegye fel 
a kapcsolatot a rendszergazdával.

Az eredetit 
jelenleg egy 
másik funckió 
olvassa be. 

A készülék pillanatnyilag más 
üzemmódot használ, pl. 
másolást.

Próbálja meg ismét a mûveletet, 
miután a másik üzemmód 
befejezõdött.

Memória tele 
van. A 
szkennelés 
leáll. A 
beolvasott 
adatok 
törlõdnek. 
törlésre 
kerülnek

A memória megtelt. Próbálja ki az alábbiak egyikét:

� Várjon egy kis ideig, majd 
próbálja meg ismét a 
beolvasási mûveletet.

� Csökkentse a beolvasási 
területet vagy a szkennelési 
felbontást.

� Törölje a szükségtelenül tárolt 
fájlokat.

A memória tele 
van. Szeretné 
elküldeni a 
beolvasott 
adatokat?

A memória megtelt. Határozza meg, hogy akarja-e 
használni az adatokat.

Nincs érv. célá. 
lista. Ell. a 
beáll.-t, vagy a 
szerver 
állapotát.

A kézbesítõ szerverhez tartozó 
hitelesítési beállítások nem 
megfelelõek.

Ellenõrizze, hogy a kézbesítõ 
szerver be van-e kapcsolva, és 
hogy helyesek-e a kézbesítõ 
szerver beállításai.

Üzenet Ok Megoldás
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A küldés 
sikertelen. 
Nyomja meg a 
Munkainf. 
gombot az 
ellenõrzéshez.

A küldés nem sikerült. Az állapot 
ellenõrzéséhez nyomja meg a 
{Munkainformáció} gombot.

Próbálja meg a mûveletet még 
egyszer.

Ha az üzenet még mindig látható, 
lehetséges, hogy a hálózat túl van 
terhelve. Vegye fel a kapcsolatot a 
hálózat rendszergazdájával.

A Munkainformációk képernyõ 
használatával ellenõrizze a 
problémás fájlt. Lásd a Szkenner 
kezelési útmutatót.

Kifogyott a 
papír. Tegyen 
papírt az 
adagolóba.

Nincs bekészítve papír a 
megadott papíradagolóban.

Töltsön be az üzenetben felsorolt 
méretek valamelyikének 
megfelelõ papírt.

Ellenõrizze a 
felbontást, és 
helyezzen 
vissza nnn 
dokumentumot.

(Az nnn egy számot 
jelöl.)

A beolvasott dokumentum 
meghaladta a maximális 
adatkapacitást.

Határozza meg újra a beolvasási 
méretet és a felbontást. Vegye 
figyelembe, hogy esetleg nem 
lehetséges nagyon nagy 
dokumentumok nagy 
felbontásban történõ beolvasása. 
Lásd a Szkenner kezelési 
útmutatót.

Elérte a 
max.adatkapacitá
st 
Ell.:felbontást, 
majd Start

A beolvasott adat meghaladta a 
maximális adatkapacitást.

Határozza meg újra a beolvasási 
méretet és a felbontást. Vegye 
figyelembe, hogy esetleg nem 
lehetséges nagyon nagy 
dokumentumok nagy 
felbontásban történõ beolvasása. 
Lásd a Szkenner kezelési 
útmutatót.

Elérte a max. 
oldalszámot. 
Elküldi a 
beolvasott 
oldalakat?

A beolvasott oldalak száma 
meghaladta a maximális 
oldalkapacitást.

Adja meg, hogy el kívánja-e 
küldeni az eddigi adatokat.

Üzenet Ok Megoldás
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Ha üzenet jelenik meg a kliensszámítógépen
Ez a rész a kliens számítógépen a TWAIN illesztõ használata során megjelenõ 
hibaüzenetekrõl, a hibák okairól és azok kijavításáról szól.

Fontos
❒ Ha egy olyan hibaüzenet jelenik meg, amelyet ez a fejezet nem tartalmaz, 

kapcsolja ki a készülék fõkapcsolóját, majd kapcsolja be újra. A fõkapcsoló 
kikapcsolásával kapcsolatos információkért lásd A készülékrõl címû 
útmutatót.

Üzenet Ok Megoldás

Távolítsa el az 
elakadt papírt a 
behúzóból.

Elakadt a papír az ARDF-ben. Távolítsa el az elakadt eredeti 
dokumentumokat, majd ismét 
helyezze be azokat.

Ellenõrizze, hogy az eredeti 
dokumentum beolvasható-e a 
készülékkel.

Érvénytelen 
Winsock verzió. 
Kérem, 
használja az 
1.1. verziót, 
vagy 
magasabbat.

Ön a Winsock egy érvénytelen 
verzióját használja.

Telepítse a számítógép operációs 
rendszerét, vagy másolja át a 
Winsockot az operációs rendszer 
CD-lemezérõl.

A név már 
használatban 
van. 
Ellenõrizze a 
regisztrált 
neveket.

Olyan nevet próbált regisztrálni, 
amelyet valaki már használ.

Használjon másik nevet.

Nem lehet több 
szkennelési 
üzemmódot 
megadni.

A regisztrálható szkennelési 
módok száma meghaladta a 
maximumot.

A tárolható módok maximális 
száma 99. Törölje a szükségtelen 
módokat.

Nem lehet több 
szkennelési 
területet 
megadni.

A regisztrálható szkennelési 
területek száma meghaladta a 
maximumot.

A tárolható szkennelési területek 
maximális száma 99. Törölje a 
szükségtelen szkennelési 
területeket.

Szkenner nem 
érhetõ el a 
megadott 
eszközön.

Ezen a készüléken nem 
használható a TWAIN szkenner 
funkció.

Lépjen kapcsolatba a szerviz 
képviselõjével.



Amikor üzenet jelenik meg

5

A szkenner nem 
elérhetõ. 
Ellenõrizze a 
szkenner 
kapcsolatát.

� A készülék fõkapcsolója ki 
van kapcsolva.

� A készülék nem csatlakozik 
megfelelõen a hálózathoz.

� Állítsa a fõkapcsolót �Be� 
állásba.

� Ellenõrizze, hogy a készülék 
megfelelõen csatlakozik-e a 
hálózathoz.

� Törölje a kliens számítógép 
személyes tûzfalának 
kiválasztását.

� Egy alkalmazással, mint 
például a telnet, ellenõrizze, 
hogy a készülék 
protokolljaként az SNMPv1 
vagy az SNMPv2 van-e 
beállítva. Lásd az Általános 
beállítások és a Hálózati 
útmutató címû 
kézikönyveket.

Nem érkezik 
válasz a 
szkennertõl.

A készülék nem csatlakozik 
megfelelõen a hálózathoz.

Ellenõrizze, hogy a készülék 
megfelelõen csatlakozik-e a 
hálózathoz.

Nem érkezik 
válasz a 
szkennertõl.

A hálózat túlterhelt. Várjon egy kis ideig, majd 
próbáljon újra csatlakozni.

Hiba történt a 
szkennerben.

Az alkalmazásban meghatározott 
beolvasási beállítások 
meghaladták a készülék beállítási 
tartományát.

Ellenõrizze, hogy az alkalmazás 
által meghatározott szkennelési 
beállítások nem haladják-e meg a 
készülék beállítási tartományát.

Súlyos hiba 
történt a 
szkennerben.

Helyrehozhatatlan hiba történt a 
készüléken.

Vegye fel a kapcsolatot a 
szervizképviselettel.

Nem tud 
kapcsolódni a 
szkennerhez. 
Ellenõrizze a 
hálózat 
Hozzáférési 
maszk 
beállításait a 
Felhasználói 
eszközökben.

Egy hozzáférési maszk van 
beállítva.

Vegye fel a kapcsolatot a 
rendszergazdával.

A szkenner nem 
áll készen. 
Ellenõrizze a 
szkennert és a 
beállításokat.

Nyitva van az ARDF fedele. Ellenõrizze, hogy csukva van-e az 
ARDF fedele.

Üzenet Ok Megoldás
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Nincs elég 
memória. 
Csökkentse a 
szkennelési 
méretet.

A szkenner memóriája nem 
elegendõ.

� Határozza meg újra a 
beolvasási méretet.

� Csökkentse a felbontást.

� Állítsa be tömörítés nélkül. 
Lásd a TWAIN illesztõ 
súgóját.

A problémának a következõ oka 
lehet:

� �A felbontás és a szkennelési 
terület közötti összefüggés� c. 
táblázat, amely az árnyalatos 
szkennelés súgójában 
található, nem mindig 
alkalmazható. A szkennelést 
nem lehet végrehajtani, ha túl 
magas értékek vannak 
beállítva a fényerõre, amikor 
szürkeárnyalatos módban 
vagy magas felbontással 
használja a készüléket.

Nincs elég 
memória. 
Csökkentse a 
szkennelési 
méretet.

Ha a papír elakad a készülékben a 
nyomtatás során, a beolvasást 
nem lehet végrehajtani.

Miután eltávolította az elakadt 
papírt, folytassa a beolvasást.

Nem található az 
�XXX�, az elõzõ 
beolvasáshoz 
használt 
szkenner. 
Helyette az 
�YYY� lesz 
használva.

(Az XXX és az YYY a 
szkenner nevét jelöli.)

� Az elõzõleg használt szkenner 
fõkapcsolója nem �Be� 
állásban van.

� A készülék nem csatlakozik 
megfelelõen a hálózathoz.

� Ellenõrizze, hogy az elõzõ 
beolvasáshoz használt 
szkenner fõkapcsolója nem 
lett-e kikapcsolva.

� Ellenõrizze, hogy az elõzõleg 
használt szkenner 
megfelelõen csatlakozik-e a 
hálózathoz.

� Kapcsolja ki a kliens 
számítógép személyi tûzfalát.

� Egy alkalmazással, mint 
például a telnet, ellenõrizze, 
hogy a készülék 
protokolljaként az SNMPv1 
vagy az SNMPv2 van-e 
beállítva. Lásd az Általános 
beállítások és a Hálózati 
útmutató címû 
kézikönyveket.

� Válassza ki az elõzõ 
beolvasáshoz használt 
szkennert.
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Hiba történt a 
szkennermeghajt
ó programjában.

Hiba történt az illesztõben. � Ellenõrizze, hogy a hálózati 
kábel megfelelõen 
csatlakozik-e a kliens 
számítógéphez.

� Ellenõrizze, hogy a Windows 
megfelelõen felismeri-e a 
kliens számítógép Ethernet 
kártyáját.

� Ellenõrizze, hogy a kliens 
számítógép tudja-e használni 
a TCP/IP protokollt.

A hálózaton 
kommunikációs 
hiba történt.

Kommunikációs hiba történt a 
hálózaton.

Ellenõrizze, hogy a kliens 
számítógép tudja-e használni a 
TCP/IP protokollt.

Nincs elég 
memória. Zárjon 
be minden más 
alkalmazást, 
majd indítsa 
újra a 
szkennelést.

Kevés a memória. � Zárjon be minden feleslegesen 
futó alkalmazást a kliens 
számítógépen.

� Távolísa el a TWAIN illesztõt, 
indítsa újra a számítógépet, 
majd telepíse újra a TWAIN 
illesztõt.

A belépési név, 
jelszó, vagy a 
meghajtó 
titkosítási 
kódja közül 
valamelyik 
helytelen.

A megadott belépési felhasználói 
név, a jelszó vagy az illesztõ 
titkosítási kódja érvénytelen.

� Ellenõrizze a bejelentkezéshez 
megadott felhasználói nevet 
és jelszót, valamint az illesztõ 
titkosítási kulcsát.

� Nincs engedélyezve ennek a 
funkciónak a használata. 
Vegye fel a kapcsolatot a 
rendszergazdával.

Üzenet Ok Megoldás
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6. Papír betöltése és a festék
pótlása
Ez a fejezet a hibaelhárítás azon mûveleteit ismerteti, amelyek a készülék 
minden funkciójára érvényesek.

Papír betöltése

Ez a rész elmagyarázza, mi a teendõ, ha kifogy a papír és újra kell tölteni.

R FIGYELEM:

Megjegyzés
❒ Szellõztesse a papírt a behelyezés elõtt.
❒ Simítsa ki a meggyûrõdött papírt mielõtt behelyezné.
❒ A papír típusára és méretére vonatkozólag lásd A készülékrõl címû 

útmutatót.
❒ A kézi adagolóba történõ papírbetöltéshez lásd a Másoló kezelési útmutatót.

Referencia
További tudnivalókért a papírtípusokról és papírméretekrõl lásd A 
készülékrõl c. útmutatót.

� A papír betöltésekor ügyeljen arra, hogy ne szoruljanak be, és ne sérüljenek 
meg az ujjai.
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Papír betöltése a papíradagolókba
Ez a rész bemutatja a papír betöltését az adagolókba.

A Húzza ki lassan ütközésig a papíradagolót.

B Nyomja le a fémlemezt, amíg az be nem akad, majd illessze össze a 
papírlapokat, és helyezze be azokat az adagolóba.

Ellenõrizze, hogy a behelyezett papírköteg magassága ne lépje túl az adagoló 
belsejében található jelölést.

C Nyomja be a papíradagolót ütközésig.

Megjegyzés
❒ A fenti ábrán az 1. adagoló látható.
❒ Ha a kiegészítõ papíradagoló egységet (2. adagolót) használja, akkor a 

papírt az adagoló jobb oldalához illesztve tegye be. A papír és az adagoló 
oldalai közötti rés a papír elakadását okozhatja.

Referencia
80. oldal �Papírméret módosítása�

ARK027S
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A megszabott irányú vagy kétoldalas papír
Ez a rész a kötött tájolású és nyomtatási oldalú papír (mint például a fejléces 
papír) betöltését ismerteti.
A megszabott tájolású (fejjel lefelé) vagy kétoldalas papír (például fejléces, 
elõnyomott vagy másolt papír) esetenként nem megfelelõ nyomtatási 
eredményt hoz, az eredeti példány behelyezésétõl függõen. Válassza a [Be] állást 
a [Képelforgatás fejléchez] opcióban, a [Másolóbeáll.] menüpont alatt, majd az alább 
bemutatott módon helyezze be az eredeti példányt és a papírt. Lásd az Általános 
beállítások útmutatót.
A nyomtató funkcióval történõ nyomtatás során a tájolás ugyanaz.

❖ Eredeti tájolás

*1 Ebben a tájolásban a kétoldalas funkciót használva válassza a [Mindig megadja] 
lehetõséget a [Másolóbeáll.] (Felhasználói eszközök) menüpont [Tájolás] 
almenüjében. Helyezze be az eredeti példányokat, majd válassza a  
lehetõséget az eredeti példányok tájolását illetõen.

*2 Ebben a tájolásban a kétoldalas funkciót használva a papír L tájolása esetén a lent 
látható módon helyezze be az eredeti példányokat:

A [Másolóbeáll.] alatt, ha a [Tájolás] [Mindig megadja] értékre van állítva, akkor a 
papírt  tájolással töltse be.

Expozíciós üveglap Kétoldalas automatikus 
dokumentumadagoló

 *1  *2 
 *1 
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❖ Betöltött papír tájolása
� Csak másoló funkciójú készüléknél

  *2

  *2

HU  ASS001S
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� MFP esetén

Megjegyzés
❒ A [Adagoló beállítások] beállításnál a [Rendszerbeállítások] alatt válassza a 

[Fejléces papír] elemet a �Papírtípus�-nál a használni kívánt papíradagolóhoz. 
Ez a funkció csak akkor használható, ha a nyomtató/szkenner és fax 
egységek telepítve vannak. Lásd az Általános beállítások útmutatót.

  *2

  *2

HU  ASS002S
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Papírméret módosítása

A következõ rész a papírméret módosítását ismerteti.
A papírméret módosításához alkalmazott eljárások a papíradagolótól függenek 
(1. adagoló, illetve az opcionális papíradagoló egység). Mielõtt nekilát, 
gyõzõdjön meg róla, hogy a megfelelõ eljárást kezdi meg.

Megjegyzés
❒ Szellõztesse a papírt a behelyezés elõtt.
❒ Simítsa ki a meggyûrõdött papírt mielõtt behelyezné.

Referencia
A papírméret és a papírtípus beállításaival kapcsolatban lásd az Általános 
beállítások útmutatót.

A papír méretének módosítása a papíradagolóban 
(1. adagolóban)
Az alábbi eljárással módosítsa a papírméretet a papíradagolóban.

A Gyõzõdjön meg arról, hogy a papíradagoló jelenleg nincs használatban.

B Húzza ki lassan ütközésig a papíradagolót.

C Távolítsa el a maradék papírt.

DMiközben összenyomja a kioldó kart, húzza ki az adagolóból a hátsó 
terelõt.

ARK011S
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A4L méretû papír betöltéséhez: helyezze a hátsó terelõt a bal sarokban lévõ 
tartóba.

EMiközben nyomja a kioldó kart, csúsztassa ki az oldalsó terelõket.

F Nyomja le a fémlemezt.

ARK012S

ARK013S

ARK014S
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G Igazítsa meg a papír széleit, majd helyezze be a tálcába.
Gyõzõdjön meg arról, hogy a papír a görgõ alatt van-e.
Ne helyezzen be a jelölést meghaladó mennyiségû papírt.

H A kioldókar lenyomva tartása közben tolja az oldalsó terelõket teljesen a 
papír széleihez.

I Amíg összenyomva tartja a kioldókarokat, igazítsa a hátsó papírvezetõt az 
új papír méretéhez.

J Nyomja be a papíradagolót ütközésig.

ASS003S
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Megjegyzés
❒ Kis mennyiségû papír behelyezése esetén ügyeljen arra, hogy ne húzza rá 

túlságosan az oldalsó terelõket a papírra. Ha az oldalsó terelõket túl 
szorosan nyomja hozzá a papír széleihez, akkor a papírt hibásan 
adagolhatja a készülék.

❒ Gyõzõdjön meg róla, hogy helyes papírméretet állított be; ellenkezõ 
esetben a papír elakadhat.

A papír méretének módosítása a kiegészítõ papíradagoló 
egységben (2. adagolóban)
A következõ rész ismerteti a papírméret módosítását a kiegészítõ papíradagoló 
egységben.

A Gyõzõdjön meg arról, hogy a papíradagoló jelenleg nincs használatban.

B Húzza ki lassan ütközésig a papíradagolót.

C Távolítsa el a maradék papírt.

DMiközben összenyomja a kioldó karokat, csúsztassa kifelé a hátsó terelõt.

81/4"×14"L vagy 81/2"×14"L méretû papír betöltéséhez: húzza ki a hátsó 
terelõt az adagolóból, és tegye azt a bal oldali sarokban lévõ zsebbe.
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EMiközben nyomja a kioldó kart, csúsztassa ki az oldalsó terelõt.

F Nyomja le a fémlemezt, majd illessze össze a papírlapokat, és helyezze be 
azokat az adagolóba.
Ne helyezzen be a jelölést meghaladó mennyiségû papírt.

G A kioldókarok lenyomva tartása közben tolja az oldalsó és a hátsó terelõket 
teljesen a papír széleihez.

H Nyomja be a papíradagolót ütközésig.

ASS004S
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Megjegyzés
❒ Kis mennyiségû papír behelyezése esetén ügyeljen arra, hogy ne húzza rá 

túlságosan az oldalsó terelõket a papírra. Ha az oldalsó terelõt túl szorosan 
nyomja hozzá a papír széléhez, akkor a papírt hibásan adagolhatja a 
készülék.

❒ Gyõzõdjön meg róla, hogy helyes papírméretet állított be; ellenkezõ 
esetben a papír elakadhat.

❒ Úgy töltse be a papírt, hogy annak oldala hozzáérjen az adagoló jobb 
oldalához. Ellenkezõ esetben elakadhat a papír.

A papírméret kiválasztása a felhasználói eszközökkel

Ez az eljárás bemutatja a papírméret kiválasztását a felhasználói eszközökkel.

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

B Válassza a [Rendszerbeállítások] menüpontot a {U} vagy {T} gombokkal, 
majd nyomja meg az {OK} gombot.

C Válassza a [Adagoló beállítások] menüpontot a {U} vagy {T} gombokkal, 
majd nyomja meg az {OK} gombot.

ARK004S
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D Válassza ki a �Papírméret�-et ahhoz a papíradagolóhoz, amelynek 
papírméretét meg kívánja változtatni a {U} vagy a {T} gombbal, majd 
nyomja meg az {OK} gombot.

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

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

ARK004S
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A festék pótlása

Ez a rész a festék pótlását és tárolását ismerteti.

R FIGYELMEZTETÉS:

R FIGYELEM:

R FIGYELEM:

R FIGYELEM:

R FIGYELEM:

R FIGYELEM:

Fontos
❒ Ha az ajánlottól eltérõ típusú festéket használ, az meghibásodást okozhat.
❒ Festék pótlásakor ne kapcsolja ki a mûködtetõ kapcsolót. Ha ezt teszi, akkor 

a beállítások elvesznek.
❒ Mindig pótolja a festéket, amikor a készülék erre figyelmezteti.
❒ Ha a �Cseréljen festékkazettát.� üzenet jelenik meg a kijelzõn, cserélje 

ki a festéket.
❒ A festéktartályokat hûvös, száraz, közvetlen napfénytõl védett helyen tárolja.
❒ Tárolja sík felületen.
❒ Ne végezze ismételten a festéktartályok eltávolítását és telepítését. Ez 

festékszivárgáshoz vezet.
❒ Ne rázza meg az eltávolított festéktartályt. A maradék festék szétszóródhat.

� A használt festéket vagy festéktartókat ne égesse el. A festék nyílt 
lángnak kitéve hevesen belobbanhat. A használt festéktartályokat a 
helyi hulladékhasznosítási szabályoknak megfelelõen dobja el.

� A festéket (akár új, akár használt) és a festéktartályokat tárolja 
gyermekektõl távol.

� A festék vagy használt festék belélegzése esetén azonnal gargalizáljon sok 
vízzel, és menjen friss levegõre. Szükség esetén hívjon orvost.

� Festék vagy használt festék szembe kerülése esetén, azonnal öblítse ki 
bõséges vízmennyiséggel. Szükség esetén hívjon orvost.

� Ha a festéket vagy a használt festéket lenyeli, igyon rá sok vizet. Szükség 
esetén hívjon orvost.

� Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön festék vagy használt festék a bõrére vagy a 
ruhájára, amikor eltávolítja az elakadt papírt vagy kicseréli a festéket. Ha a 
bõre érintkezik a festékkel, mossa meg az érintett felületet bõséges 
szappanos vízzel.

� Ha a festék a ruhájára kerül, hideg vízzel mossa ki. A forró víz rögzíti a 
festéket, és lehetetlenné teszi a folt eltávolítását.
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Megjegyzés
❒ A D Cseréljen festéket lámpa villogását követõen még kb. 50 másolatot tud 

készíteni, a másolatok rossz minõségének elkerülése érdekében azonban 
ennél elõbb cserélje le a festéktartályt.

A festék cseréje
Ez a rész a fesetéktartály cseréjének menetét ismerteti.

A festék eltávolítása
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A festék behelyezése

Fontos
❒ Ne rázza meg az eltávolított festéktartályt. A bennmaradt festék kiszóródhat.

Megjegyzés
❒ A megrázás elõtt ne távolítsa el a fekete fedelet.
❒ Ne távolítsa el a belsõ fedelet.
89



Papír betöltése és a festék pótlása

90

6

Faxüzenetek küldése a festék kifogyása után
Ha a készülékbõl kifogy a festék, a kijelzõn világít a jelzés. Ne felejtse el, hogy 
továbbra is küldhet fax dokumentumokat még akkor is, ha nincs is több festék a 
gépben.

Fontos
❒ Ha a festék kifogyása után végrehajtott és az automatikusan kinyomtatott 

naplóban még fel nem sorolt kommunikációk száma meghaladja a 100-at, 
akkor már nem lehet kommunikálni a készülékkel.

A Gyõzõdjön meg arról, hogy a készülék fax üzemmódba van állítva.

B Nyomja meg a [Kilépés] gombot, majd végezze el a küldési mûveletet.
A hibaüzenet eltûnik.

Megjegyzés
❒ A kommunikáció eredményének jelentését nem lehet kinyomtatni.
❒ Ha a fax képernyõ nem jelenik meg az A. lépésben, akkor nyomja meg a 
{Fax} gombot.

Használt festék
A használt festéket nem lehet újra felhasználni.
A használtfesték-tartályt újrahasznosításra vigye el a kereskedõhöz vagy a 
szervizbe. Ha mégis Ön kívánja kidobni, kezelje úgy mint általános mûanyag 
hulladékot.



7. Papírelakadás
megszüntetése
Ez a fejezet elmagyarázza, hogy mi a teendõ, ha a papír vagy az eredeti példány 
elakad (beszorul a készülékbe).

Elakadt papír eltávolítása

R FIGYELMEZTETÉS:

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 gyakran elakad a papír, lépjen kapcsolatba a szerviz képviselõjével.

� Csak a kézikönyv borítólapjának belsõ oldalán leírtaknak megfelelõ 
áramforráshoz csatlakoztassa a gépet. A hálózati kábelt közvetlenül a 
fali aljzatba csatlakoztassa, ne használjon hosszabbítót.

� Ne sértse meg, ne törje meg és ne módosítsa a hálózati kábelt. Ne 
helyezzen nehéz tárgyakat a tetejére. Ne húzza erõsen és ne hajlítsa 
meg a szükségesnél jobban. Ha az itt leírtakra nem figyel, áramütést 
kaphat vagy tûz keletkezhet.

� A készülék fixáló egysége nagyon forró lehet. Az elakadt papír 
eltávolításakor mindig járjon el körültekintõen.
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Megjegyzés
❒ Egynél több helyen is jelezhet a gép papírelakadást. Ebben az esetben 

ellenõrizze az összes jelzett területet. Lásd következõ táblázatokat: A, P és Y.
❒ Az elakadt papír eltávolítását elmagyarázó matricákat találhat a jobb oldali 

fedélen belül és az ARDF fedelének tetején.
❒ Ha a készülék az eredeti dokumentumok visszahelyezésére utasítja, tegye 

azokat a bemeneti pozícióba. A kijelzõ a visszahelyezendõ eredeti 
dokumentumok számát mutatja.

� Ha az A van megjelenítve

ARK028S
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� Ha a P van megjelenítve

� Ha az Y van megjelenítve
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8. Megjegyzések
Ez a fejezet leírja, hogyan tartsa karban és hogyan mûködtesse a készüléket.

A készülék elhelyezése

Ez a rész a telepítési elõvigyázatosságokat, a készülék mozgatását és használat 
utáni elhelyezését ismerteti.

A készülék környezete
Gondosan válassza meg a készülék helyét.
A környezeti feltételek nagyban befolyásolják teljesítményét.

Optimális környezeti feltételek

A következõkben a készülék elhelyezésével kapcsolatos óvintézkedésekrõl lesz 
szó.

R FIGYELEM:

R FIGYELEM:

R FIGYELEM:

� Hõmérséklet: 10-32°C (50-89,6°F)(a páratartalom legyen 54 % 32°C, 89,6°F 
esetén)

� Páratartalom: 15-80% (80%-os páratartalomnál a hõmérséklet 27°C azaz 
80,6°F legyen)

� Szellõzés: legalább 3-szor óránként és személyenként
� Erõs és egyenletes alapra helyezze.
� A megengedett szinteltérés legfeljebb 5 mm (azaz 0,2 hüvelyk) lehet: mindkét 

irányban elölrõl hátra, illetve jobbról balra.

� 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.

� A készülék mozgatása után rögzítse annak görgõit, hogy a helyén 
maradjon. Ellenkezõ esetben a készülék elmozdulhat vagy eldõlhet, és 
sérülést okozhat.

� Ellenõrizze, hogy jól szellõzik-e és eléggé tágas-e a helyiség, ahol a 
készüléket használja. A jó szellõzés különösen akkor fontos, ha sokat 
használja a készüléket.
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Elkerülendõ környezetek

� A közvetlen napfénynek, vagy egyéb erõs fényforrásnak kitett helyek (több 
mint 1,500 lux).

� Közvetlenül a légkondicionálóból kiáramló hideg levegõ, illetve a fûtõtestbõl 
sugárzó meleg levegõ közelében. (A hirtelen hõmérsékletváltozás pára 
kialakulásához vezethet a készülék belsejében.)

� Ammóniát képzõ berendezések (pl. diazo készülék) közelében található 
helyek.

� Olyan helyek, ahol a készülék gyakori erõs rezgésnek van kitéve.
� Poros helyek.
� Korróziót okozó gázok közelében.

Mozgatás
A következõkre ügyeljen a készülék mozgatásánál.

R FIGYELEM:

R FIGYELEM:

R FIGYELEM:

R FIGYELEM:

� A készülék mozgatása elõtt gyõzõdjön meg róla, hogy teljesen kihúzta mind 
a négy kart. Ellenkezõ esetben sérülés léphet fel. A készülék mozgatása 
után helyezze a négy kart ismét eredeti állapotukba.

� A készülék mozgatása elõtt húzzon ki minden külsõ csatlakozást, 
különösen a hálózati kábelt a fali csatlakozóból. A sérült hálózati kábel tûz 
vagy áramütés kockázatát hordozza.

� Ha a készüléket mozgatnia kell, amikor csatlakoztatva van a kiegészítõ 
papíradagoló egység, akkor ne nyomja le a fõegység felsõ részét. Ettõl 
ugyanis elválhat a készüléktõl a kiegészítõ papíradagoló egység, ami 
sérülést okozhat.

� 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.
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Fontos
❒ Legyen óvatos a készülék mozgatás során. Tartsa be a következõ 

óvintézkedéseket:
� Kapcsolja ki a fõkapcsolót. Lásd: 38. oldal �A készülék kikapcsolása / 

Áramszünet esetén�.
� Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból. A tápvezetéket a dugónál fogva húzza 

ki, nehogy kárt tegyen a vezetékben, csökkentve ezáltal a tûz és az 
áramütés veszélyét.

� Zárjon le minden fedelet és tálcát, beleértve az elülsõ fedelet és a kézi 
adagolót.

❒ Soha ne vegye le a tartókonzolt.
❒ Óvja a készüléket az erõs lökésektõl. Az ütõdés kárt okozhat a memóriában.

Hálózati csatlakozás
A következõkben a hálózati áramforrásról lesz szó.

R FIGYELMEZTETÉS:

R FIGYELEM:

R FIGYELEM:

R FIGYELEM:

R FIGYELEM:

� Csak a kézikönyv borítólapjának belsõ oldalán leírtaknak megfelelõ 
áramforráshoz csatlakoztassa a gépet. A hálózati kábelt közvetlenül a 
fali aljzatba csatlakoztassa, ne használjon hosszabbítót.

� Ne sértse meg, ne törje meg és ne módosítsa a hálózati kábelt. Ne 
helyezzen nehéz tárgyakat a tetejére. Ne húzza erõsen és ne hajlítsa 
meg a szükségesnél jobban. Ha az itt leírtakra nem figyel, áramütést 
kaphat vagy tûz keletkezhet.

� 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.

� Ha a hálózati kábel megsérült (kilátszik a belseje, elszakad stb.), vegye fel 
a kapcsolatot a szervizzel, hogy cseréljék ki egy újra. A készülék használata 
sérült hálózati kábellel áramütést vagy tüzet okozhat.

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

� A hálózati kábelt mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki. Soha ne 
magát a kábelt fogja meg. Azzal ugyanis megsérülhet a kábel, ami tüzet 
vagy áramütést okozhat.
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� Gyõzõdjön meg róla, hogy a tápvezeték megfelelõen be van dugva a fali 
csatlakozóba.

� A feszültségingadozás legfeljebb 10% lehet.
� A fali csatlakozó lehetõleg legyen a készülék közelében, könnyen 

hozzáférhetõ helyen.

Hozzáférés a készülékhez
A készüléket az áramforráshoz közeli helyen, az ábrázolt biztonsági helyek 
biztosításával helyezze el.

1. Hátul: 6 cm (2,4") vagy több

2. Jobb oldalt: 1 cm (0,4") vagy több

3. Elöl: 75 cm (29,6") vagy több

4. Bal oldalt: 1 cm (0,4") vagy több

Megjegyzés
❒ Kiegészítõ tartozékok felszerelése esetén, a szükséges hozzáférési felülettel 

kapcsolatban kérdezze meg a szerviz képviselõjét.

Ha hosszú ideig nem használta a gépet

R FIGYELEM:

Jegyezze meg a következõket:
� Ha a készüléket nem használta egy ideig, akkor idõbe telik, míg 

inicializálódik, ezért nem lehet rögtön megkezdeni a nyomtatást. Hagyja 
bekapcsolva a készüléket, és várjon körülbelül tíz percet.

� Biztonsági okokból húzza ki a hálózati tápkábelt a fali aljzatból, ha hosszú 
ideig, például egy hétvégén keresztül nem kívánja használni a készüléket.
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Készülék karbantartása

Ha az expozíciós üveg, annak fedõlapja vagy az ARDF szalagja piszkos, a 
másolatok tisztasága csökkenhet. Tisztítsa meg ezeket a részeket, ha piszkosak.

R FIGYELEM:

Fontos
❒ Ne használjon kémiai tisztítószereket vagy szerves oldószereket, például 

hígítót vagy benzolt. Ha ilyen anyagok jutnak a gép belsejébe vagy feloldják 
a mûanyag alkatrészeket, üzemzavar léphet fel.

❒ Csak azokat a részeket tisztítsa, amelyre ez a kézikönyv határozott utasítást 
ad. Más részek tisztítását csak a szervizelõ szakembernek szabad tisztítania.

❖ A készülék tisztítása
Puha, nedves ronggyal törölje meg a készüléket, majd a víz eltávolításához 
törölje át egy száraz ronggyal.

Az expozíciós üveglap tisztítása
Ez a rész az expozíciós üveglap és a szkennelõ üveglap tisztítását ismerteti.

Tisztítsa meg az 1-es és 2-es jelölésû részeket.

� A készüléken belül felgyülemlett nagy mennyiségû por tüzet vagy mûszaki 
hibát okozhat. Érdeklõdjön a szerviznél a berendezés belsejének 
tisztításáról, és hogy az mennyibe kerül.
99
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Az expozíciós üveglap fedelének tisztítása
Ez a rész az expozíciós üveglap fedelének tisztítását ismerteti.

Az ARDF tisztítása
Ez a rész az ARDF tisztítását ismerteti.

Tisztítsa meg az 1-es és 2-es jelölésû részeket.

ARK026S
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Megfelelõségi nyilatkozat

�A termék megfelel a 89/336/EEC számú EMC irányelvnek és kiegészítõ rendelkezéseinek, illetve a 
73/23/EEC számú Alacsony feszültség irányelvnek és kiegészítõ rendelkezéseinek.�

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

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

A TrueType az Apple Computer, Inc. bejegyzett védjegye.

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

A PCL a Hewlett-Packard Company bejegyzett védjegye.

A Bluetooth a Bluetooth SIG, Inc. (Special Interest Group) védjegye, felhasználását a Ricoh Company 
Limited számára licenc biztosítja.

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.

A Windows operációs rendszer szabályszerû elnevezései a következõk:

A Windows® 95 termékneve Microsoft® Windows® 95

A Windows® 98 termékneve Microsoft® Windows® 98

A Windows® Me termékneve Microsoft® Windows®  Millennium Edition (Windows Me)

A Windows® 2000 terméknevei a következõk:

Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server

Microsoft® Windows® 2000 Server

Microsoft® Windows® 2000 Professional

A Windows® XP terméknevei a következõk:

Microsoft® Windows® XP Professional

Microsoft® Windows® XP Home Edition

A Windows ServerTM 2003 terméknevei az alábbiak:

Microsoft® Windows ServerTM 2003 Standard Edition

Microsoft® Windows ServerTM 2003 Enterprise Edition

Microsoft® Windows ServerTM 2003 Web Edition

A Windows NT® teljes terméknevei a következõk:

Microsoft® Windows NT® Server 4.0

Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0
Copyright © 2006
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