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A gép használata elõtt figyelmesen olvassa
megfelelõ és biztonságos használatának érdekében elõbb olvassa el a Biztonsági tudnivalókat az �A készülékrõl� címû részben.



Bevezetés

Ez a kézikönyv a készülék részletes mûködtetési leírását tartalmazza. Saját biztonsága és kényelme 
érdekében a készülék használata elõtt gondosan olvassa át ezt a kézikönyvet. Õrizze a kézikönyvet 
könnyen hozzáférhetõ helyen, hogy szükség esetén gyorsan tanulmányozhassa.

Fontos

A kézikönyv egyes részei külön értesítés nélkül változhatnak. A gyártó semmilyen esetben sem felelõs 
a készülék mûködtetésébõl vagy kezelésébõl adódó közvetlen, közvetett, különleges, véletlen vagy 
okozati károkért.

Ne másoljon vagy nyomtasson ki olyan dokumentumokat, amelyek sokszorosítását a törvény tiltja.

A helyi törvények általában tiltják az alábbi tételek másolását vagy nyomtatását:

bankjegyek, illetékbélyegek, kötvények, részvényjegyek, banki kivonatok, csekkek, útlevelek, 
jogosítványok.

Ez elõzõ lista csupán útmutatásként szolgál, és nem teljes. Nem vállalunk felelõsséget a lista 
teljességével vagy pontosságával kapcsolatban. Amennyiben kérdései vannak egyes elemek 
másolásának vagy nyomtatásának törvényességét illetõen, kérdezze meg jogi képviselõjét.

Megjegyzések:

A kézikönyvben szereplõ illusztrációk némelyike különbözhet a valóságos kinézettõl.

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

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

Figyelem:

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



A készülékhez tartozó kézikönyvek

Olvassa el a vonatkozó kézikönyvet az elvégezni kívánt mûveletekkel 
kapcsolatban.

Fontos
❒ A kézikönyvek megjelenési formája az adott kézikönyvtõl függ.
❒ Az egyes kézikönyvek nyomtatott és elektronikus változatának a tartalma 

egymással megegyezik.
❒ Az Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader azért telepítendõ, hogy a 

kézikönyveket PDF-fájlként is meg lehessen tekinteni.
❒ Az értékesítés helyétõl, azaz az országtól függõen html kézikönyvek is 

rendelkezésre állhatnak. Az ilyen kézikönyvek megtekintéséhez telepített 
webböngészõ szükséges.

❖ A készülékrõl
Kérjük, a készülék használata elõtt olvassa el a Biztonsági tudnivalókat ebben 
a kézikönyvben.
A kézikönyv bemutatja a készülék funkcióit. Ezenkívül leírja a kezelõpanel és 
a készülék használatát, s az ehhez szükséges elõkészületeket, illetve 
elmagyarázza, hogyan vihet be szöveget, és telepítheti a mellékelt CD-ROM-
okat.

❖ Általános beállítások
Ismerteti a Felhasználó eszközök beállításait, valamint a Címjegyzékkel 
kapcsolatos mûveleteket, pl. faxszámok, e-mail címek és felhasználói kódok 
regisztrálásával kapcsolatban tájékozódhat. Szintén ez a kézikönyv nyújt 
útmutatást abban, hogy a készülék hogyan csatlakoztatható.

❖ Hibaelhárítás
Útmutatást ad az általános problémák megoldásához, illetve elmagyarázza 
hogyan lehet papírt, a festékkazettát és más fogyóeszközöket kicserélni.

❖ Biztonsági útmutató
Ez a kézikönyv a készülék adminisztrátorai számára készült. Olyan 
biztonsági funkciókat mutat be, amelyeket a készülék adminisztrátora 
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
Tárgyalja a másoló funkciókat és mûveleteket. Szintén ez a kézikönyv nyújt 
útmutatást abban, hogy az eredeti dokumentumok hogyan helyezhetõek be 
a készülékbe.

❖ Fax kezelési útmutató
Tárgyalja a fax funkciókat és mûveleteket.
i
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❖ Nyomtató kezelési útmutató
Tárgyalja a nyomtató funkciókat és mûveleteket.

❖ Szkenner kezelési útmutató
Tárgyalja a szkenner funkciókat és mûveleteket.

❖ Hálózati útmutató
Bemutatja, a készülék hogyan konfigurálható és üzemeltethetõ hálózati 
környezetben, illetve hogyan használható a mellékelt szoftver.
A kézikönyv minden modellre vonatkozik, továbbá olyan funkciók és 
beállítások leírását is tartalmazhatja, melyek esetleg a készüléken nem állnak 
rendelkezésre. A támogatott operációs rendszereket bemutató képek, 
illusztrációk és információk kisebb mértékben különbözhetnek a készüléken 
megjelenõ ilyen elemektõl.

❖ Egyéb kézikönyvek
� A készülékhez tartozó kézikönyvek
� Biztonsági tudnivalók
� Gyors áttekintés a másolásról
� Gyors áttekintés a faxolásról
� Gyors áttekintés a nyomtatásról
� Gyors áttekintés a szkennelésrõl
� PostScript 3 Supplement
� UNIX kiegészítés
� A DeskTopBinder Lite szoftverhez tartozó kézikönyvek

� DeskTopBinder Lite Beállítási útmutató
� DeskTopBinder alapvetés
� Auto Document Link Útmutató

Megjegyzés
❒ Az egyes készülék típusokhoz külön-külön kézikönyvek tartoznak.
❒ A �UNIX kiegészítés�-sel kapcsolatban kérem, látogasson el a 

weboldalunkra, vagy konzultáljon egy illetékes márkakereskedõvel.
❒ A �PostScript3 kiegészítés� és a �UNIX kiegészítés� olyan funkcióleírásokat 

is tartalmazhat, amelyek ezen a készüléken nem elérhetõek.
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A kézikönyv használatáról

Szimbólumok
Ez a kézikönyv az alábbi szimbólumokat tartalmazza:

Fontos biztonsági megjegyzéseket jelez. 
Jelen megjegyzések figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléshez vagy 
halálesethez vezethez. Mindenképpen olvassa el a megjegyzéseket. Ezek az A 
készülékrõl címû kézikönyv �Biztonsági tudnivalók� részében találhatóak.

Fontos biztonsági megjegyzéseket jelez. 
Az ilyen megjegyzések figyelmen kívül hagyása mérsékelt vagy kisebb 
sérüléshez, illetve a készülék károsodásához vagy anyagi kárhoz vezethet. 
Mindenképpen olvassa el a megjegyzéseket. Ezek az A készülékrõl címû 
kézikönyv �Biztonsági tudnivalók� részében találhatóak.

Olyan elemeket tárgyal, melyekre a készülék üzemeltetése során megfelelõ 
figyelmet kell fordítani, továbbá elmagyarázza a papírelakadások, az eredetik 
sérülésének vagy az adatvesztéseknek a lehetséges okait. Mindenképpen 
olvassa el a magyarázatokat.

Kiegészítõ magyarázatokat nyújt a készülék funkcióinak tekintetében, illetve 
segít a felhasználói hibák megoldásában.

Ez a szimbólum az egyes szakaszok végén található. Azt jelzi, hogy hol található 
az adott tárgyhoz kapcsolódó tudnivaló.
[ ]
A készülék kijelzõjén megjelenõ gomb nevét jelzi.
{ }
A készülék kezelõpaneljén megjelenõ gomb nevét jelzi.
1
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Kijelzõpanel

Ez a rész a kijelzõpanel segítségével történõ konfigurálást írja le a nyomtató 
funkció aktív állapotában.

1. Mûködési állapot vagy üzenetek.
A készülék aktuális állapotát jeleníti 
meg, például �Kész�, �Offline� és 
�Nyomtatás...�.

2. [Mun.tör.]
Nyomja meg ezt a gombot a jelenlegi 
nyomtatási feladat törléséhez. Ha a 
készülék off-line módjában, és a Hex 
Dump van kiválasztva, a gomb 
megnyomásával a Hex Dump törlõdik.

3. [Menü]
A gomb megnyomásával megjelenik a 
menü, és az alábbi opciók választhatóak 
ki:

� [Hibanapló megj.]
Megjelennek a számítógéprõl küldött 
nyomtatási feladatok hibanaplói.

Megjegyzés
❒ Amikor bekapcsolja a készüléket, megjelenik a másoló kijelzõje. Ez a gyári 

alapértelmezett beállítás. Ez a kezdeti beállítás megváltoztatható. Lásd a 
Fõkapcsoló bekapcsolása az Általános beállítások útmutatóban.

ASC009S HU

 



A kijelzések értelmezése és a gombok használata
Ez rész ismerteti a kezdõ képernyõn megjelenõ kijelzések értelmezését, illetve a 
választó gombok használatát.

1. Görgetõ gombok
A gomb megnyomásával lépésenként 
mozgathatja a kurzort minden irányban.
Amikor a {U}, {T}, {V} vagy {W} gomb 
megjelenik jelen kézikönyvben, nyomja 
meg az azonos irányú görgetõ gombot.

2. {OK} gomb
A gomb megnyomásával beállítható 
valamely kiválasztott tétel vagy 
megadott számérték. 

3. {Kilépés} gomb
A gomb megnyomásával mûvelet 
törölhetõ, vagy vissza lehet térni az elõzõ 
képernyõhöz.

4. Választó gombok
A képernyõ alsó részén látható 
funkcióelemeknek felel meg. Például: 
egyszerûsített képernyõ. Amikor a 
�nyomja meg a [Mun.tör.]� utasítás 
olvasható jelen kézikönyvben, nyomja 
meg a bal oldali választó gombot.

Megjegyzés
❒ A készülék bekapcsolásakor a Nyomtató képernyõ az alapértelmezetten 

beállított képernyõ. Ez a beállítás megváltoztatható a [Rendszerbeállítások] 
részben. Lásd a Fõkapcsoló bekapcsolása az Általános beállítások 
útmutatóban.

ASC004S HU
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A Nyomtatóbeállítások menü

Itt ismerhetõek meg a Nyomtatóbeállítások opciói és jelentései. A 
Nyomtatóbeállítások képernyõ akkor jelenik meg, ha megnyomja a {Felhasználói 
eszközök/Számláló} gombot. A részleteket lásd a Általános beállítások 
útmutatóban.

❖ Lista / Tesztnyomtatás

❖ Karbantartás

Menü Leírás

Összetett listák Kinyomtathatja a konfigurációs oldalt és a hibanaplót.

Konfigurációs oldal Kinyomtathatja a készülék aktuális konfigurációs értékeit.

Hibanapló Kinyomtathatja a hibanaplót, amely felsorol minden 
nyomtatás közben fellépõ hibát. 

Menülista Nyomtathatja a menülistát, amely a készülék 
funkciómenüit mutatja be.

PCL konf./Betûkészl.lista Kinyomtathatja az aktuális konfigurációt és a telepített 
PDF betûkészletek listáját.

PS konf./Betûkészl.lista Kinyomtathatja a telepített PostScript fontok jelenlegi 
konfigurációját.

PDF konfig./Betûtíp.lista Kinyomtathatja az aktuális konfigurációt és a telepített 
PDF betûkészletek listáját.

Ez a menüpont csak akkor választható, ha a kiegészítõ 
PostScript 3 egység telepítve van.

Hex dump Nyomtathat Hex Dump módban is.

Menü Leírás

Menüvédelem Ez a funkció lehetõvé teszi, hogy megvédje a menü 
beállításait a véletlen változtatásokkal szemben. 
Lehetetlenné teszi a normál eljárással elkészített menü 
beállításainak megváltoztatását, kivéve ha végrehajtja a 
kívánt kódmûveleteket. 

Hálózati környezetben a menübeállításokat csak 
rendszergazdák tudják megváltoztatni.

Lista-/tesztny.zár Lezárhatja a [Lista/tesztnyomtatás] menüt.
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❖ Rendszer

Menü Leírás

Hibajelentés nyomtatása Hibajelentést nyomtathat ki, amikor nyomtató- vagy 
memóriahiba merül fel.

Automatikus folytatás Az Automatikus folytatás engedélyezéséhez választhatja 
ki. Ha be van kapcsolva, a nyomtatás egy rendszerhiba 
után is folytatódik:

Memóriatúlcsordulás Válassza ki, hogy ki szeretné-e nyomtatni a 
memóriatúlcsordulási hibajelentést.

Memóriahasználat Ki tudja választani a memóriaméretet, amelyet a Betûtípus 
prioritás vagy a Kerettípus prioritás opcióhoz használhat a 
papírméretnek vagy a felbontásnak megfelelõen.

Kétoldalas Megadhatja, hogy a lapok mindkét oldalára akar-e 
nyomtatni.

Másolat Megadhatja a nyomtatandó példányok számát. Ez a 
beállítás figyelmen kívül marad, ha az oldalak száma a 
nyomtatóillesztõ programban vagy egy másik paranccsal 
be van állítva.

Üres old. nyomt. Kiválaszthatja, hogy a gép kinyomtassa-e az üres lapokat 
vagy sem.

Élsimítás Az opció beállításával engedélyezheti az Élsimítást.

� Be (alapértelmezett beállítás)

� Ki

Megjegyzés
❒ Amennyiben a Festéktakarékos mód be van kapcsolva, 

az Élsimítás akkor sem mûködik, ha be van kapcsolva.

Festéktakarékos nyomt. Az opció beállításával engedélyezheti a Festéktakarékos 
módot.

� Be (alapértelmezett beállítás)

� Ki

Nyomtatónyelv Megadhatja a nyomtató nyelvét.

Helyettes papírméret Engedélyezheti az Automatikus papírméret-helyettesítés 
(A4↔LT) üzemmódot.

Oldalméret Kiválaszthatja az alapértelmezett beállítás szerinti 
papírméretet.

Képelforgatás fejléchez Nyomtatáskor forgathatja az eredeti képeket.

Nyomtatás közben az eredeti kép mindig 180 fokkal 
elfordul. Ezért az eredmény nem mindig a 
várakozásoknak megfelelõ, ha fejléces papírra vagy 
elõrenyomtatott papírra nyomtat, ahol szükségessé válik a 
tájolás. Ennek a funkciónak a használatával megadhatja a 
kép elforgatását.

Kézi ad. prior. Megadhatja, hogy a két lehetõség, a (Nyomtató) meghajtó 
/ Parancs vagy készülékbeállítások közül melyiknek 
legyen prioritása a kézi lapadagoló papírméretének 
megállapításánál.
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❖ Host interfész

❖ PCL menü

Kifutó nyomt. Kiválaszthatja, hogy a gép kinyomtassa-e a teljes lapot 
vagy sem.

Alapértelm. nyomtatónyelv Ezzel állíthatja be az alapértelmezett nyomtatónyelvet, ha 
a készülék nem találja meg automatikusan.

Adagolóváltás Beállíthatja a papíradagolótálca-váltást is.

RAM Disk Módosíthatja a RAM-lemez beállításait.

Menü Leírás

I/O puffer Beállíthatja az I/O puffer méretét. Általában nem 
szükséges ennek a beállításnak a módosítása.

I/O idõkorlát Beállíthatja, hány másodpercig várjon a készülék, mielõtt 
befejez egy nyomtatási munkát. Ha gyakran érkeznek 
adatok egy másik portról a nyomtatási munka közben, 
meg kell növelnie ezen idõkorlát értékét.

Menü Leírás

Tájolás Be tudja állítani a papír tájolását.

Sorok száma Be tudja állítani a sorok oldalankénti számát.

Betûkészlet forrás Beállíthatja az alapértelmezés szerinti betûkészlet tárolási 
helyét.

Betûkészlet száma Be tudja állítani a használni kívánt, alapértelmezett 
beállítás szerinti betûtípus azonosítóját.

Pontméret Kiválaszthatja a pontméretet, amelyet használni kíván a 
kiválasztott betûkészlethez.

Betûsûrûség Itt adhatja meg a kiválasztott betûkészlet hüvelykenkénti 
karaktereinek számát.

Szimbólum készlet Meghatározhatja a kinyomtatott karakterek körét a 
kiválasztott betûkészlethez. Az alábbi lehetõségek közül 
választhat:

Courier betûtípus Ezzel választhatja ki a Courier betûtípust.

A4 szélesség növ. Megnagyobbíthatja a nyomtatási terület szélességét, ha 
PCL-lel nyomtat A4-es papírra.

Csatolja a CR-t LF-hez Ha BE értékre van állítva, akkor minden sor után beszúr 
egy sortörés (carriage return) jelet: CR=CR, LF=CR−LF, 
FF=CR−FF.

Felbontás A nyomtatás felbontását adhatja meg dpi-ben (pont per 
hüvelyk).

Menü Leírás



❖ PS menü (opcionális) 

❖ PDF menü (opcionális)

Megjegyzés
❒ A telepített opcionális egységektõl, illetve a kiválasztott nyomtatónyelvtõl 

függõen bizonyos opciók nem jelennek meg.
❒ A biztonsági beállításoktól függõen lehet, hogy nem tud bizonyos opciókat 

beállítani.

Referencia
A részleteket lásd a Általános beállítások útmutatóban.
A másoló tulajdonságokkal és azok rendszerbeállításaival kapcsolatos 
további tudnivalókat lásd Másoló kezelési útmutatóban és az Általános 
beállításokban.

Menü Leírás

Adatformátum Itt választhat adatformátumot.

Felbontás A nyomtatás felbontását adhatja meg dpi-ben (pont per 
hüvelyk).

Menü Leírás

PDF jelszó módosítása Beállíthatja a közvetlen PDF nyomtatást végzõ PDF 
állományra vonatkozó jelszót.

PDF csop. jelszó Beállíthatja a csoportjelszót állítja be, amely már meg lett 
adva a DeskTopBinder Lite programmal.

Felbontás A nyomtatás felbontását adhatja meg dpi-ben (pont per 
hüvelyk).
7



8

Papír elhelyezése a kézi adagolóban

Ebben a szakaszban utasítások találhatók a papírnak a kézi lapadagolóba 
történõ behelyezésérõl.
A papírméretekrõl és papírtípusokról a vonatkozó tudnivalókat lásd az A 
készülékrõl címû részben.

Fontos
❒ A következõ funkciók nem használhatók a kézi adagolóval:

� Kétoldalas nyomtatás
� Automatikus tálcakiválasztás
� Automatikus adagolóváltás

❒ Ha a nyomtatási funkció igénybevételével nyomtat, akkor az eredeti képek 
mindig elfordulnak 180 fokkal (a nyomtatandó képek tájolása ellentétes a 
másolási funkció tájolásával). Ha speciális tájolási követelményekkel nyomtat 
papírra, például borítékok vagy fejléces papírok esetében, akkor 180 fokkal 
fordítsa el a papír adagolási irányát.

❒ A számítógéprõl adatok nyomtatásakor a nyomtatómeghajtó segítségével 
minden esetben állítsa be a papírméretet. A nyomtatómeghajtó segítségével 
beállított papírméretnek prioritása van a vezérlõpanelen végzett beállítással 
szemben.

❒ A kézi lapadagolóról nem nyomtatható 157 g/m2-nél (max.) vastagabb papír.

A Nyissa ki a kézi adagolót.

ARL009S



B Álllítsa be a papírterelõket a papírmérethez, majd óvatosan, nyomtatandó 
oldallal lefelé helyezze a papírt a kézi lapadagolóba.

1. Hosszabbító

2. Papírvezetõk
� Húzza ki a hosszabbítót, ha a másolópapír mérete nagyobb, mint A4 L, 

81/2 ×11 L.
� Ha a papírvezetõk nem illeszkednek a papír méretéhez, a kép ferde lehet, 

vagy a papír elakadhat.
� Finoman nyomja be a papírt ütközésig.
� Ne tegyen papírt a határjelzés fölé, ellenkezõ esetben a kép ferde lehet, 

vagy a papír elakadhat.
� Pörgesse át a papírköteget, hogy a lapok közé levegõ kerüljön a többlapos 

behúzás megakadályozása érdekében.
� Ha írásvetítõ fóliát helyez be, ügyeljen arra, hogy annak elülsõ és hátsó 

oldala megfelelõen legyen elrendezve.

C Nyomja le a papírvezetõ kioldókart.

ABW020S1

ASP003S
9



10
D Állítsa be a papírméretet a nyomtatóillesztõ-program vagy a kezelõpanel 
segítségével.

Megjegyzés
❒ A következõ méretû papírokat lehet a kézi lapadagolóba helyezni:

� Függõlegesen: 90 -216 mm (3,55 - 8,5 hüvelyk)
� Vízszintes: 139 - 600 mm (5,48 - 23.7 hüvelyk)

❒ Ügyeljen arra, hogy a papírt a nyomtatni kívánt oldallal lefelé helyezze a 
kézi lapadagolóba.

❒ A kézi adagolóba egyszerre behelyezhetõ lapok száma a papír típusától 
függ.

❒ Ha írásvetítõ fóliát vagy vastag papírt helyez a kézi adagolóba, végezze el 
a megfelelõ papírbeállításokat a vezérlõpanel vagy a nyomtatómeghajtó 
segítségével.

Referencia
A papírméret beállításával kapcsolatos további tudnivalókat lásd 11. oldal 
�A papírméret beállítása a kezelõpanel segítségével�.
A papírnak a szokásos papíradagolóba történõ behelyezésérõl további 
tudnivalókat Általános beállítások.
Egyedi méretû papírok betöltéséhez lásd 12. oldal �Egyedi papírméret 
beállítása a kezelõpanel segítségével�.
Válassza ki a papír típusát, ha írásvetítõ fóliára vagy vastag papírra 
nyomtat (90,2 g/m2 felett). A részletekért lásd: 14. oldal �Vastag papír és 
írásvetítõ fólia beállítása a vezérlõpanel segítségével�.
Válassza ki a megfelelõ papírtípust a borítékokra való nyomtatáskor. A 
részletekért lásd: 15. oldal �Boríték beállítása a vezérlõpanel segítségével�.
Ha fejléces papírt helyez be, ügyeljen a tájolásra. Lásd a Fõkapcsoló 
bekapcsolása az Általános beállítások útmutatóban.
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A papírméret beállítása a kezelõpanel segítségével
Ismerteti, hogy hogyan állítható be a kézi lapadagoló papírmérete a kezelõpanel 
segítségével. Ha a papírméret beállításához a nyomtatóillesztõ-programot 
használja, ez a mûvelet nem szükséges.

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

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

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

D Válassza a [Nyomt.kézi ad. papírmérete] opciót a {T} vagy {U} segítségével, 
majd nyomja meg az {OK} gombot. 

E A tallózó gombok segítségével válassza ki a papírméretet, majd nyomja 
meg az {OK} gombot. 

F Nyomja meg a{Felhasználói eszközök/Számláló} gombot az alapértelmezett 
képernyõhöz való visszatéréshez.

ASP001S
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Referencia
A nyomtatóillesztõ-programból elérhetõ beállításokról tudnivalókat lásd a 
nyomtatóillesztó-program Súgójában.
Válassza ki a papír típusát, ha írásvetítõ fóliára vagy vastag papírra 
nyomtat. A részletekért lásd: 14. oldal �Vastag papír és írásvetítõ fólia 
beállítása a vezérlõpanel segítségével�.
Válassza ki a megfelelõ papírtípust a borítékokra való nyomtatáskor. A 
részletekért lásd: 15. oldal �Boríték beállítása a vezérlõpanel segítségével�.

Egyedi papírméret beállítása a kezelõpanel segítségével
Ha a beállításokhoz a nyomtatóillesztõ-programot használja, ezek a mûveletek 
nem szükségesek. Ez esetben a nyomtatómeghajtó segítségével válassza ki a 
papírméretet.

Fontos
❒ A nyomtatómeghajtó segítségével meghatározott egyéni papírméret 

beállításoknak prioritásuk van a készülék vezérlõpaneljén végzett beállítással 
szemben.

❒ Ha nem veszi igénybe a nyomtatómeghajtót, akkor a vezérlõpanel 
felhasználásával végezze el a beállításokat.

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

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

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

ASP001S



D Válassza a [Nyomt.kézi ad. papírmérete] opciót a {T} vagy {U} segítségével, 
majd nyomja meg az {OK} gombot. 

E Válassza a [Egyéni méret] opciót a tallózó gombok segítségével, majd nyomja 
meg az {OK} gombot.

F Adja meg az eredeti dokumentum vízszintes méretét a számgombok 
segítségével, majd nyomja meg a {q} gombot. 
Használható méretek: 139 - 600 mm (5,48 - 23.62 in.)

G Adja meg az eredeti dokumentum függõleges méretét a számgombok 
segítségével, majd nyomja meg a {q} gombot. 
Használható méretek: 90 - 216 mm (3,55 - 8.5 in.)

H Nyomja meg a{Felhasználói eszközök/Számláló} gombot az alapértelmezett 
képernyõhöz való visszatéréshez.

Megjegyzés
❒ Ha nem használja a nyomtatóillesztõ-programot, válassza a [Készülékbeá.] 

opciót a [Kézi ad. prior.] lehetõségnél a [Rendszer]-nél a [Nyomtatóbeállítások] 
alatt (lásd Általános beállítások). Állítsa be a papírméretet a kezelõpanel 
segítségével.

Referencia
A nyomtatóvezérlõ beállításai megtalálhatók a nyomtatóvezérlõ 
súgójában.
13



14
Vastag papír és írásvetítõ fólia beállítása a vezérlõpanel 
segítségével
Ha a beállításokhoz a nyomtatóillesztõ-programot használja, ezek a mûveletek 
nem szükségesek. Ez esetben a nyomtatómeghajtó segítségével válassza ki a 
papírméretet.

Fontos
❒ A nyomtatómeghajtó segítségével meghatározott papírméret beállításoknak 

prioritásuk van a készülék vezérlõpaneljén végzett beállítással szemben.
❒ Ha nem veszi igénybe a nyomtatómeghajtót, akkor a vezérlõpanel 

felhasználásával végezze el a beállításokat.

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

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

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

D Válassza a [Papírtípus:Kézi ad.] opciót a {T} vagy {U} segítségével, majd 
nyomja meg az {OK} gombot.

ASP001S



E Válassza ki a papírtípust a menübõl a {T} vagy {U} opció segítségével, 
majd nyomja meg az {OK} gombot.

F Nyomja meg a{Felhasználói eszközök/Számláló} gombot az alapértelmezett 
képernyõhöz való visszatéréshez.

Megjegyzés
❒ A beállítások az újbóli beállításig érvényesek maradnak. Ha vastag papírra 

vagy írásvetítõ fóliára nyomtatott, utána feltétlenül állítsa vissza a 
beállításokat a következõ felhasználó számára.

Referencia
A nyomtatóillesztõ-program beállításai megtalálhatók a nyomtatóillesztõ-
program Súgójában.
A borítékokra való nyomtatással kapcsolatos részletekhez lásd: 15. oldal 
�Boríték beállítása a vezérlõpanel segítségével�.

Boríték beállítása a vezérlõpanel segítségével

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

B Válassza a [Rendszerbeállítások] opciót a {U} vagy {T} gomb segítségével, 
majd nyomja meg az {OK} gombot.

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

D Válassza a [Papírtípus:Kézi ad.] opciót a {U} vagy {T} gomb segítségével, 
majd nyomja meg az {OK} gombot.
15
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E Válassza a [Vastag papír] opciót a {U} vagy {T} gomb segítségével, majd 
nyomja meg az {OK} gombot.

F Válassza a [Nyomt.kézi ad. papírmérete] opciót, majd nyomja meg az {OK} 
gombot.

G Válassza ki a borítékméretet a [C6envL], [C5envL] vagy [DLenvL] alatt, 
majd nyomja meg az {OK} key.

H Nyomja meg a{Felhasználói eszközök/Számláló} gombot az alapértelmezett 
képernyõhöz való visszatéréshez.



1. A készülék elõkészítése
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A csatlakozási mód ellenõrzése

Ez a készülék támogatja mind a hálózati, mind a helyi csatlakozást.
A nyomtatóillesztõ telepítése elõtt ellenõrizze a készülék csatlakozásának 
módját. A csatlakozás módjának megfelelõ eljárással telepítse az illesztõt.

Hálózati kapcsolat
Ez a készülék Windows nyomtatóportként vagy hálózati nyomtatóként is 
használható.

A készülék használata Windows nyomtatóportként

A hálózati csatlakozásokat a következõkön keresztül lehet megvalósítani: 
Ethernet és IEEE 802.11b.
A rendelkezésre álló portokat a Windows operációs rendszer verziójának és a 
csatlakozás módjának kombinációja határozza meg.

❖ Windows 95/98

❖ Windows Me

Csatlakozási mód Rendelkezésre álló portok

Ethernet/ IEEE 802.11b SmartDeviceMonitor for Client port

Csatlakozási mód Rendelkezésre álló portok

Ethernet/ IEEE 802.11b SmartDeviceMonitor for Client port

ZZZ035S HU

SmartDeviceMonitor for Client SmartDeviceMonitor for Client

Standard TCP/IP Standard TCP/IP 

Server 2003

SmartDeviceMonitor for Client SmartDeviceMonitor for Client
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❖ Windows 2000

❖ Windows XP

❖ Windows Server 2003

❖ Windows NT 4.0

Referencia
Nézze meg a magyarázatot, hogy az egyes porttípusokhoz hogyan telepítse a 
nyomtatóillesztõ-programot. A SmartDeviceMonitor for Client porthoz lásd: 
22. oldal �A SmartDeviceMonitor for Client port használata�.
A Standard TCP/IP porthoz lásd: 28. oldal �A standard TCP/IP port 
használata�.
Az LPR porthoz lásd: 30. oldal �Az LPR port használata�.

Csatlakozási mód Rendelkezésre álló portok

Ethernet/ IEEE 802.11b SmartDeviceMonitor for Client port

Standard TCP/IP

LPR port

Csatlakozási mód Rendelkezésre álló portok

Ethernet/ IEEE 802.11b SmartDeviceMonitor for Client port

Standard TCP/IP

LPR port

Csatlakozási mód Rendelkezésre álló portok

Ethernet/ IEEE 802.11b SmartDeviceMonitor for Client port

Standard TCP/IP

LPR port

Csatlakozási mód Rendelkezésre álló portok

Ethernet/ IEEE 802.11b SmartDeviceMonitor for Client port

LPR port
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Használat hálózati nyomtatóként

Ez a készülék használható Windows hálózati nyomtatóként, NetWare 
nyomtatószerverként vagy NetWare távoli nyomtatóként.

Megjegyzés
❒ IPv6 környezetben a Netware szerverek nem használhatóak.

Referencia
Nézze meg a magyarázatot, hogy az egyes hálózati nyomtatótípusokhoz 
hogyan telepítse a nyomtatóillesztõt. 
A Windows hálózati nyomtatóhoz lásd: 32. oldal �Használat Windows 
hálózati nyomtatóként�.
A NetWare nyomtatószerverhez vagy távoli nyomtatóhoz lásd: 34. oldal 
�Használat NetWare nyomtatószerverként vagy távoli nyomtatóként�.
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Server 2003

Windows 2000/XP
Windows Server 2003
Windows NT 4.0
Print Server

NetWare
Print Server

NetWare
File Server
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Helyi csatlakozás
A helyi csatlakozást párhuzamos, USB vagy Bluetooth csatlakozással lehet 
megvalósítani.
A Windows operációs rendszer verziója határozza meg a használható 
csatlakozási módokat.
� Windows 95:

Párhuzamos csatlakozások
� Windows 98: 

Párhuzamos csatlakozások
� Windows 98 SE/Me:

USB és párhuzamos csatlakozások
� Windows 2000:

USB, párhuzamos és Bluetooth csatlakozások
� Windows XP:

USB, párhuzamos és Bluetooth csatlakozások
� Windows Server 2003:

USB, párhuzamos és Bluetooth csatlakozások
� Windows NT 4.0:

Párhuzamos csatlakozások

Referencia
Nézze meg a magyarázatot, hogy az egyes csatlakozási módokhoz hogyan 
telepítse a nyomtatóillesztõt. 
Az USB csatlakozáshoz lásd: 37. oldal �Az USB nyomtatóillesztõ telepítése�.
A párhuzamos csatlakozáshoz lásd: 42. oldal �Nyomtatás párhuzamos 
csatlakozással�.
A Bluetooth csatlakozáshoz lásd: 44. oldal �Nyomtatás Bluetooth 
csatlakozással�.
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A nyomtatóillesztõ-program telepítése

Ez a rész a nyomtatóillesztõ-program telepítését mutatja be. A nyomtatóillesztõ-
program telepítését két módon lehet elvégezni. A beállításokat egyszerre 
telepítõ Gyors telepítés segítségével, vagy a használni kívánt portnak megfelelõ 
illesztõprogram telepítésével.

Fontos
❒ Ha az operációs rendszer Windows NT4.0, töltse le a nyomtatómeghajtót a 

Windows NT4.0-hez a szállító honlapjáról.

Gyors telepítés
A Windows 95/98/Me/2000/XP és a Windows Server 2003 rendszert 
használók egyszerûen telepíthetik ezt a szoftvert a készülékhez adott CD-ROM-
ról.
A Gyors telepítés funkció használatával telepítheti a PCL nyomtatóillesztõ-
programot és/vagy RPCS nyomtatóillesztõ-programot, valamint a 
DeskTopBinder Lite-t és SmartDeviceMonitor for Client-t hálózati 
környezetben, illetve beállíthatja a TCP/IP portot.

Fontos
❒ A nyomtatóillesztõ telepítéséhez Windows 2000/XP Professional, Windows 

Server 2003 és Windows NT 4.0 alatt nyomtatók menedzselése jogosultsággal 
rendelkezve kell bejelentkezni. Jelentkezzen be rendszergazdaként.

❒ Ha USB segítségével csatlakozik, lásd a 37. oldal �Az USB nyomtatóillesztõ 
telepítése� részt, és telepítse a nyomtatómeghajtót.

A Lépjen ki minden futó alkalmazásból.

B Helyezze be a CD lemezt a CD-ROM meghajtóba.
A telepítõ elindul. 
Elképzelhetõ, hogy az Automatikus indítás funkció nem mûködik bizonyos 
rendszerbeállítások esetén. Ebben az esetben a indítsa el a CD lemez 
gyökérkönyvtárban található �Setup.exe� programot.

C Válassza ki a kezelõfelület nyelvét, majd nyomja meg az [OK] gombot.
A kezelõfelület alapértelmezés szerinti nyelve az angol.

D Kattintson a következõ gombra: [Gyors telepítés].
A szoftver licencszerzõdés szövege megjelenik az [Engedélyezési szerzõdés] 
párbeszédpanelen.

E A szerzõdés elolvasása után kattintson az [Elfogadom a szerzõdést.], majd 
pedig a [Tovább >] gombra.
21
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F Válassza ki a használni kívánt készülék nevét a [Nyomtató kiválasztása] 
párbeszédpanelen.
TCP/IP protokollal mûködõ hálózati kapcsolat esetén válassza azt a 
készüléket, amelynek IP-címe megjelenik a [Kapcsolódás:] mezõben.
Párhuzamos kapcsolat esetén válassza azt a készüléket, amelynek 
nyomtatóportja megjelenik a [Kapcsolódás:] mezõben.

G Kattintson a következõ gombra: [Telepítés].
A nyomtatóillesztõ telepítése elindul. 

H Kattintson a következõ gombra: [Befejezés].
A számítógép újraindítására felszólító üzenet jelenik meg. A telepítés 
befejezéséhez indítsa újra a számítógépet.

I Kattintson a [Kilépés] gombra a telepítõ elsõ párbeszédpanelén, majd vegye 
ki a CD-ROM-ot.

Megjegyzés
❒ A kiválasztott szoftver telepítésének megszakításához a telepítés 

befejezése elõtt kattintson a [Mégsem] gombra.
❒ Elképzelhetõ, hogy az Automatikus indítás funkció nem mûködik 

bizonyos rendszerbeállítások esetén. Ebben az esetben a indítsa el a CD 
lemez gyökérkönyvtárban található �Setup.exe� programot.

❒ TCP/IP használatakor a SmartDeviceMonitor for Client telepítéséhez 
válassza ki azt a készüléket, amelynek IP-címe megjelenik a [Kapcsolódás:] 
mezõben.

Referencia
A Gyors telepítés funkció csak akkor lesz használható, ha engedélyezi a 
kétirányú kommunikációt a készülék és a számítógép között lévõ 
párhuzamos csatlakozáson. A készülék és a számítógép közötti kétirányú 
kommunikációról lásd 48. oldal �Ha a kétirányú kommunikáció le van 
tiltva�.

A nyomtatóillesztõ-program telepítése a kiválasztott porthoz

A SmartDeviceMonitor for Client port használata

Fontos
❒ A SmartDeviceMonitor for Client telepítéséhez Windows 2000/XP 

Professional, Windows Server 2003 és Windows NT 4.0 alatt nyomtatók 
menedzselése jogosultsággal rendelkezve kell bejelentkezni. Jelentkezzen be 
rendszergazdaként.

❒ Ha SmartDeviceMonitor for Client portot használ, akkor a nyomtatóillesztõ 
elõtt telepítse a SmartDeviceMonitor for Client-t.
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A SmartDeviceMonitor for Client telepítése

A Lépjen ki minden futó alkalmazásból.

B Helyezze be a CD lemezt a CD-ROM meghajtóba.
A telepítõ elindul.

C Válassza ki a kezelõfelület nyelvét, majd nyomja meg az [OK] gombot.
A kezelõfelület alapértelmezés szerinti nyelve az angol.

D Kattintson a következõ gombra: [DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for 
Client].

E Válassza ki a kezelõfelület nyelvét, majd nyomja meg az [Tovább >] gombot.
A kezelõfelület alapértelmezés szerinti nyelve az angol.

F Az összes alkalmazásból való kilépésre felszólító üzenet jelenik meg. 
Lépjen ki minden alkalmazásból, majd kattintson a [Tovább >] opcióra.

G A szoftver licencszerzõdés szövege megjelenik az [Engedélyezési szerzõdés] 
párbeszédpanelen. A tartalom elolvasását követõen kattintson az [Igen] 
opcióra.

H Kattintson a [Teljes telepítés] vagy az [Egyéni telepítés] gombra.
A [Teljes telepítés] telepíti az összes szükséges alkalmazást: DeskTopBinder 
Lite és SmartDeviceMonitor for Client.
A [Egyéni telepítés] telepíti a kiválasztott alkalmazásokat.

I Kövesse a képernyõn megjelenõ utasításokat, majd kattintson a [Tovább >] 
gombra, hogy a következõ lépéshez ugorjon.

J A telepítés befejezése után válassza ki, hogy ekkor vagy késõbb kívánja 
újraindítani a számítógépet, majd kattintson a [Kész] gombra. 
A telepítés befejezéséhez indítsa újra a számítógépet.

Megjegyzés
❒ A kiválasztott szoftver telepítésének megszakításához a telepítés 

befejezése elõtt kattintson a [Mégsem] gombra.
❒ Elképzelhetõ, hogy az Automatikus indítás funkció nem mûködik 

bizonyos rendszerbeállítások esetén. Ebben az esetben a indítsa el a CD 
lemez gyökérkönyvtárban található �Setup.exe� programot.

A SmartDeviceMonitor for Client port beállításainak megváltoztatása

Kövesse az alábbi eljárást a SmartDeviceMonitor for Client beállításainak 
megváltoztatásához, mint például a TCP/IP idõtúllépés, 
visszaállás/párhuzamos nyomtatás és a nyomtató csoportok.
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Windows 95/98:

A Nyissa meg a [Nyomtatók] ablakot a [Start] menübõl.

B A [Nyomtatók] ablakban kattintson a használni kívánt nyomtató ikonjára. 
Kattintson a [Fájl] menü [Tulajdonságok] parancsára.

C Kattintson a [Részletek] fülre, majd kattintson a [Port beállítások] gombra.
Megjelenik a [Port beállításai] párbeszédpanel.

Windows 2000 / Windows NT 4.0:

A Nyissa meg a [Nyomtatók] ablakot a [Start] menübõl.

B A [Nyomtatók] ablakban kattintson a használni kívánt nyomtató ikonjára. 
Kattintson a [Fájl] menü [Tulajdonságok] parancsára.

C A [Portok] fülön kattintson a [Port konfigurálása] gombra.
Megjelenik a [Konfiguráció] párbeszédpanel.

Windows XP, Windows Server 2003:

A Nyissa meg a [Nyomtatók és faxok] ablakot a [Start] menübõl.
Megjelenik a [Nyomtatók és Faxok] ablak.

B Kattintson annak a készüléknek az ikonjára, amelyet használni kíván. 
Kattintson a [Fájl] menü [Tulajdonságok] parancsára. A nyomtató 
tulajdonságai jelennek meg.

C Kattintson a [Portok] fülre, majd kattintson a [Port konfigurálása] gombra.
Megjelenik a [Port beállítása] párbeszédpanel.

Megjegyzés
❒ TCP/IP protokoll esetén beállíthatja az idõtúllépést.
❒ Az IPP-nél a felhasználót, a proxy-t és az idõtúllépést lehet konfigurálni.
❒ Ha a [Átirányított/párhuzamos nyomtatás] lapon nincs beállítási lehetõség, 

akkor kövesse az alábbi eljárást.
A Kattintson a [Mégse] gombra, és zárja be a [Port konfigurálása:] 

párbeszédpanelt.
B Indítsa el a SmartDeviceMonitor for Client-t, és jobb gombbal kattintson 

a SmartDeviceMonitor for Client ikonjára a tálcán.
C Menjen a [Tulajdonságok] opcióhoz, majd kattintson az [Kiterjesztett 

tulajdonság beállítások] gombra.
D Válassza a [Átirányított/párhuzamos nyomtatás minden portra] 

jelölõnégyzetet.
E Kattintson az [OK] gombra a [Kiterjesztett tulajdonság beállítások] 

párbeszédpanel bezárásához.

Referencia
Ezen beállításokkal kapcoslatos tájékoztatásért tanulmnyozza a Hálózati 
útmutatót vagy a SmartDeviceMonitor for Client súgóját.
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A PCL vagy az RPCS nyomtatóillesztõ telepítése (TCP/IP)

Fontos
❒ A nyomtatóillesztõ telepítéséhez Windows 2000/XP Professional, Windows 

Server 2003 és Windows NT 4.0 alatt nyomtatók menedzselése jogosultsággal 
rendelkezve kell bejelentkezni. Rendszergazda jogosultságú vagy emelt 
szintû felhasználói csoportba tartozóként jelentkezzen be.

A Lépjen ki minden futó alkalmazásból.

B Helyezze be a CD lemezt a CD-ROM meghajtóba.
A telepítõ elindul.

C Válassza ki a kezelõfelület nyelvét, majd nyomja meg az [OK] gombot.
A kezelõfelület alapértelmezés szerinti nyelve az angol.

D Kattintson a következõ gombra: [PCL/RPCS nyomtatóvezérlõk].

E A szoftver licencszerzõdés szövege megjelenik az [Engedélyezési szerzõdés] 
párbeszédpanelen.
A szerzõdés elolvasása után kattintson az [Elfogadom a szerzõdést.], majd 
pedig a [Tovább >] gombra.

F Válassza ki a használni kívánt nyomtatómeghajtót a [Válassza ki a programot] 
párbeszédpanelen.
Több nyomtatóillesztõt is kiválaszthat.

G Kattintson a következõ gombra: [Tovább >].

H Válassza ki a használni kívánt készülék modelljét.
A nyomtató neve a [A beállításainak megváltoztatása �Nyomtató neve�] négyzetben 
módosítható.

I Kattintson duplán a nyomtató nevére a nyomtató beállításainak 
megjelenítéséhez.
Az operációs rendszertõl, a nyomtató modelljétõl és a porttól függõen a 
[Megjegyzés], [Eszközvezérlõ] és a [Port] mezõkben eltérõ tartalmak jelenhetnek 
meg.

J Kattintson a [Port], majd az [Hozzáadás] gombra.

K Kattintson a [SmartDeviceMonitor], majd az [OK] gombra.

L Kattintson a [TCP/IP], majd az [Keresés] gombra.
A TCP/IP-t használó nyomtatók listája jelenik meg.

M Válassza ki a használni kívánt nyomtatót, majd kattintson az [OK] gombra.
Csak a számítógép megszólítására válaszoló nyomtatók jelennek meg. Ha 
olyan készüléket szeretne használni, amelyik nem jelenik meg a listában, 
kattintson a [Cím megadása - TCP/IP] lehetõségre, és írja be az IP címet vagy a 
gazdagépnevet.
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N Ellenõrizze, hogy a kiválasztott nyomtató portja látható-e a [Port] mezõben.

O Ha szükséges, adjon meg egy felhasználói kódot. 
Maximum 8 számjegy adható meg. Betûket és szimbólumokat nem 
használhat.

P Válassza ki az [Alapértelmezett nyomtató] jelölõnégyzetet az alapértelmezett 
nyomtatóként való beállításhoz.

Q Kattintson a következõ gombra: [Folytatás].
A telepítés elindul.

R A telepítés befejezése után válassza ki, hogy ekkor vagy késõbb kívánja 
újraindítani a számítógépet, majd kattintson a [Befejezés] gombra.
A telepítés befejezéséhez indítsa újra a számítógépet.

Megjegyzés
❒ A felhasználói kóed beállításával a SmartDeviceMonitor for Admin 

felhasználó megjelenítheti és ellenõrizheti az egyes felhasználók által 
nyomtatott lapok számáról készült statisztikát. A részleteket lásd a 
SmartDeviceMonitor for Admin súgójában. 

❒ Elképzelhetõ, hogy az Automatikus indítás funkció nem mûködik 
bizonyos rendszerbeállítások esetén. Ebben az esetben a indítsa el a CD 
lemez gyökérkönyvtárban található �Setup.exe� programot.

❒ Windows 95/98/Me alatt nem adhat meg olyan IP címet, amely 
részlegesen hasonlít egy eddig már használatban lévõhöz. Például, ha a 
�192.168.0.2� már használva van, a �192.168.0.2xx� nem használható. 
Ugyanígy, ha a �192.168.0.20� már használva van, a �192.168.0.2� nem 
használható. 

Referencia
Egy üzenet jelenik meg, ha a nyomtatóillesztõnek egy frissebb verziója 
már telepítve van. Ilyenkor nem telepítheti a nyomtatóillesztõt az 
automatikus indítással. Ha ennek ellenére telepíteni kívánja a 
nyomtatóillesztõt, akkor használja a [Nyomtató hozzáadása] lehetõséget. 
Lásd Hibaelhárítás.

A PCL vagy az RPCS nyomtatóillesztõ telepítése (IPP)

Fontos
❒ A nyomtatóillesztõ telepítéséhez Windows 2000/XP Professional, Windows 

Server 2003 és Windows NT 4.0 alatt nyomtatók menedzselése jogosultsággal 
rendelkezve kell bejelentkezni. Rendszergazda jogosultságú vagy emelt 
szintû felhasználói csoportba tartozóként jelentkezzen be.

A Lépjen ki minden futó alkalmazásból.

B Helyezze be a CD lemezt a CD-ROM meghajtóba.
A telepítõ elindul.
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C Válassza ki a kezelõfelület nyelvét, majd nyomja meg az [OK] gombot.
A kezelõfelület alapértelmezés szerinti nyelve az angol.

D Kattintson a következõ gombra: [PCL/RPCS nyomtatóvezérlõk].

E A szoftver licencszerzõdés szövege megjelenik az [Engedélyezési szerzõdés] 
párbeszédpanelen.
A szerzõdés elolvasása után kattintson az [Elfogadom a szerzõdést.], majd 
pedig a [Tovább >] gombra.

F Válassza ki a használni kívánt nyomtatómeghajtót a [Válassza ki a programot] 
párbeszédpanelen.
Több nyomtatóillesztõt is kiválaszthat.

G Válassza ki a használni kívánt készülék modelljét.
A nyomtató neve a [A beállításainak megváltoztatása �Nyomtató neve�] négyzetben 
módosítható.

H Kattintson duplán a nyomtató nevére a nyomtató beállításainak 
megjelenítéséhez.
Az operációs rendszertõl, a nyomtató modelljétõl és a porttól függõen a 
[Megjegyzés], [Eszközvezérlõ] és a [Port] mezõkben eltérõ tartalmak jelenhetnek 
meg.

I Kattintson a [Port], majd az [Hozzáadás] gombra.

J Kattintson a [SmartDeviceMonitor], majd az [OK] gombra.

K Kattintson a következõ gombra: [IPP].

L A [Nyomtató URL] mezõbe a nyomtató címeként írja be: �http://nyomtató 
címe/printer�.
Ha szerver hitelesítés van kibocsátva, akkor az SSL (titkosított kommunikáció 
protokollja) engedélyezéséhez írja be a �https://nyomtató címe/printer�-t 
(Internet Explorer 5.01 vagy újabb telepítése szükséges ehhez).
(a példában az IP cím 192.168.15.16)
http://192.168.15.16/printer
https://192.168.15.16/printer
A nyomtató címét beírhatja a �http://nyomtató címe/ipp� formátumban is.

M A nyomtató azonosításához adja meg a nyomtató nevét az [IPP port neve] 
mezõben. Bármely meglévõ porttól eltérõ nevet adjon meg.
Ha itt nem ad meg nevet, akkor a [Nyomtató URL] mezõbe beírt cím lesz az IPP 
port neve.

N A szükséges beállítások elvégzéséhez kattintson a [Részletek] gombra.
A beállításokkal kapcsolatos tájékoztatásért tanulmányozza a 
SmartDeviceMonitor for Client súgóját.

O Kattintson a következõ gombra: [OK].

P Ellenõrizze, hogy a kiválasztott nyomtató portja látható-e a [Port] mezõben.
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Q Ha szükséges, adjon meg egy felhasználói kódot. 
Maximum 8 számjegy adható meg. Betûket és szimbólumokat nem 
használhat.

R Válassza ki az [Alapértelmezett nyomtató] jelölõnégyzetet az alapértelmezett 
nyomtatóként való beállításhoz.

S Kattintson a következõ gombra: [Folytatás].
A telepítés elindul.

T A telepítés befejezése után válassza ki, hogy ekkor vagy késõbb kívánja 
újraindítani a számítógépet, majd kattintson a [Befejezés] gombra.
A telepítés befejezéséhez indítsa újra a számítógépet.

Megjegyzés
❒ A kiválasztott szoftver telepítésének megszakításához a telepítés 

befejezése elõtt kattintson a [Mégsem] gombra.
❒ Elképzelhetõ, hogy az Automatikus indítás funkció nem mûködik bizonyos 

rendszerbeállítások esetén. Ebben az esetben indítsa el a CD-ROM 
gyökérkönyvtárában található �Setup.exe� fájlt.

❒ A felhasználói kóed beállításával a SmartDeviceMonitor for Admin 
felhasználó megjelenítheti és ellenõrizheti az egyes felhasználók által 
nyomtatott lapok számát. A részleteket lásd a SmartDeviceMonitor for 
Admin súgójában.

Referencia
Egy üzenet jelenik meg, ha a nyomtatóillesztõnek egy frissebb verziója 
már telepítve van. Ilyenkor nem telepítheti a nyomtatóillesztõt az 
automatikus indítással. Ha ennek ellenére telepíteni kívánja a 
nyomtatóillesztõt, akkor használja a [Nyomtató hozzáadása] lehetõséget. 
Lásd Hibaelhárítás.

A standard TCP/IP port használata

Jelen rész leírja, hogyan telepíthetõ a PLC vagy RPCS nyomtatóillesztõ-program 
a TCP/IP port segítségével.

Fontos
❒ A nyomtatómeghajtó telepítéséhez Windows 2000/XP Professional és 

Windows Server 2003 alatt nyomtatók menedzselése jogosultsággal 
rendelkezve kell bejelentkezni. Rendszergazda jogosultságú vagy emelt 
szintû felhasználói csoportba tartozóként jelentkezzen be.

❒ IPv6 környezetben nem használhatja a standard TCP/IP portot. Használja a 
SmartDeviceMonitor for Client portot.
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A PCL vagy az RPCS nyomtatóillesztõ telepítése

A Lépjen ki minden futó alkalmazásból.

B Helyezze be a CD lemezt a CD-ROM meghajtóba.
A telepítõ elindul.

C Válassza ki a kezelõfelület nyelvét, majd nyomja meg az [OK] gombot.
A kezelõfelület alapértelmezés szerinti nyelve az angol.

D Kattintson a következõ gombra: [PCL/RPCS nyomtatóvezérlõk].

E A szoftver licencszerzõdés szövege megjelenik az [Engedélyezési szerzõdés] 
párbeszédpanelen.
A szerzõdés elolvasása után kattintson az [Elfogadom a szerzõdést.], majd 
pedig a [Tovább >] gombra.

F Válassza ki a használni kívánt nyomtatómeghajtót a [Válassza ki a programot] 
párbeszédpanelen.
Több nyomtatóillesztõt is kiválaszthat.

G Kattintson a következõ gombra: [Tovább >].

H Válassza ki a használni kívánt készülék modelljét.
A nyomtató neve a [A beállításainak megváltoztatása �Nyomtató neve�] négyzetben 
módosítható.

I Kattintson duplán a nyomtató nevére a nyomtató beállításainak 
megjelenítéséhez.
Az operációs rendszertõl, a nyomtató modelljétõl és a porttól függõen a 
[Megjegyzés], [Eszközvezérlõ] és a [Port] mezõkben eltérõ tartalmak jelenhetnek 
meg.

J Kattintson a [Port], majd az [Hozzáadás] gombra.

K Kattintson a [Standard TCP/IP port], ma az [OK] gombra.
Konfigurálja a standard TCP/IP port beállításait, majd tekintse meg a 
Windows súgóját, ha a [Standard TCP/IP port] nem jelenik meg.

L Kattintson a [Tovább>] gombra a [Standard TCP/IP nyomtatóport hozzáadása 
varázsló] párbeszédpanelében.

M Írja be a nyomtató nevét vagy IP címét a [Nyomtató név vagy IP cím] mezõbe.
A [Port neve] szövegdobozba automatikusan bekerül a port neve. Szükség 
szerint ezt a nevet megváltoztathatja.
Az eszközkiválasztó képernyõn válassza a �RICOH NetworkPrinter Driver C 
Model� tételt.

N Kattintson a következõ gombra: [Tovább >].

O Kattintson a [Befejezés] gombra a [Standard TCP/IP nyomtatóport hozzáadása 
varázsló] párbeszédpanelében.
A telepítés megkezdése párbeszédpanel jelenik meg ismét.
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P Ellenõrizze, hogy a kiválasztott nyomtató portja látható-e a [Port] mezõben.

Q Szükség szerint konfigurálja az alapértelmezés szerinti nyomtatót.

R Kattintson a következõ gombra: [Folytatás].
A nyomtatóillesztõ telepítése elindul.

S A telepítés befejezése után válassza ki, hogy ekkor vagy késõbb kívánja 
újraindítani a számítógépet, majd kattintson a [Befejezés] gombra.
A telepítés befejezéséhez indítsa újra a számítógépet.

Megjegyzés
❒ A kiválasztott szoftver telepítésének megszakításához a telepítés 

befejezése elõtt kattintson a [Mégsem] gombra.
❒ Elképzelhetõ, hogy az Automatikus indítás funkció nem mûködik bizonyos 

rendszerbeállítások esetén. Ebben az esetben indítsa el a CD-ROM 
gyökérkönyvtárában található �Setup.exe� fájlt.

Referencia
Egy üzenet jelenik meg, ha a nyomtatóillesztõnek egy frissebb verziója 
már telepítve van. Ilyenkor nem telepítheti a nyomtatóillesztõt az 
automatikus indítással. Ha ennek ellenére telepíteni kívánja a 
nyomtatóillesztõt, akkor használja a [Nyomtató hozzáadása] lehetõséget. 
Lásd Hibaelhárítás.

Az LPR port használata

Jelen rész leírja, hogyan telepíthetõ a PLC vagy RPCS nyomtatóillesztõ-program 
az LPR port segítségével.

Fontos
❒ A nyomtatóillesztõ telepítéséhez Windows 2000/XP Professional, Windows 

Server 2003 és Windows NT 4.0 alatt nyomtatók menedzselése jogosultsággal 
rendelkezve kell bejelentkezni. Rendszergazda jogosultságú vagy emelt 
szintû felhasználói csoportba tartozóként jelentkezzen be.

A PCL vagy az RPCS nyomtatóillesztõ telepítése

A Lépjen ki minden futó alkalmazásból.

B Helyezze be a CD lemezt a CD-ROM meghajtóba.
A telepítõ elindul.

C Válassza ki a kezelõfelület nyelvét, majd nyomja meg az [OK] gombot.
A kezelõfelület alapértelmezés szerinti nyelve az angol.

D Kattintson a következõ gombra: [PCL/RPCS nyomtatóvezérlõk].

E A szoftver licencszerzõdés szövege megjelenik az [Engedélyezési szerzõdés] 
párbeszédpanelen.
A szerzõdés elolvasása után kattintson az [Elfogadom a szerzõdést.], majd 
pedig a [Tovább >] gombra.



A nyomtatóillesztõ-program telepítése

31

1

F Válassza ki a használni kívánt nyomtatómeghajtót a [Válassza ki a programot] 
párbeszédpanelen.
Több nyomtatóillesztõt is kiválaszthat.

G Válassza ki a használni kívánt készülék modelljét.
A nyomtató neve a [A beállításainak megváltoztatása �Nyomtató neve�] négyzetben 
módosítható.

H Kattintson a következõ gombra: [Tovább >].

I Kattintson duplán a nyomtató nevére a nyomtató beállításainak 
megjelenítéséhez.
Az operációs rendszertõl, a nyomtató modelljétõl és a porttól függõen a 
[Megjegyzés], [Eszközvezérlõ] és a [Port] mezõkben eltérõ tartalmak jelenhetnek 
meg.

J Kattintson a [Port], majd az [Hozzáadás] gombra.

K Kattintson az [LPR port] lehetõségre, majd kattintson az [OK] gombra.
Ha az [LPR port] nem jelenik meg, lásd a Windows súgóját, és telepítse.

L Írja be a nyomtató IP címét az [Az lpd szerver neve vagy címe] mezõbe.

M Írja be az �lp�-t a [Nyomtató vagy nyomtatási sor neve a szerveren] mezõbe, majd 
kattintson az [OK] gombra.
A port hozzáadása ezzel befejezõdött.

N Ellenõrizze, hogy a kiválasztott nyomtató portja látható-e a [Port] mezõben.

O Szükség szerint konfigurálja az alapértelmezés szerinti nyomtatót.

P Kattintson a következõ gombra: [Folytatás].
A nyomtatóillesztõ telepítése elindul.

Q A telepítés befejezése után válassza ki, hogy ekkor vagy késõbb kívánja 
újraindítani a számítógépet, majd kattintson a [Befejezés] gombra.
A telepítés befejezéséhez indítsa újra a számítógépet.

Megjegyzés
❒ A kiválasztott szoftver telepítésének megszakításához a telepítés 

befejezése elõtt kattintson a [Mégsem] gombra.
❒ Elképzelhetõ, hogy az Automatikus indítás funkció nem mûködik bizonyos 

rendszerbeállítások esetén. Ebben az esetben indítsa el a CD-ROM 
gyökérkönyvtárában található �Setup.exe� fájlt.

Referencia
Egy üzenet jelenik meg, ha a nyomtatóillesztõnek egy frissebb verziója 
már telepítve van. Ilyenkor nem telepítheti a nyomtatóillesztõt az 
automatikus indítással. Ha ennek ellenére telepíteni kívánja a 
nyomtatóillesztõt, akkor használja a [Nyomtató hozzáadása] lehetõséget. 
Lásd Hibaelhárítás.
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Használat Windows hálózati nyomtatóként
Jelen rész leírja, hogyan telepíthetõ a PLC vagy RPCS nyomtatóillesztõ-
program, amikor a nyomtatót Windows hálózati nyomtatóként használja.
A nyomtatószerver használatához telepítse a nyomtatómeghajtót úgy, hogy 
elõször a �Hálózati nyomtatószerver� lehetõséget, majd a Windows 2000/XP, 
Windows Server 2003 vagy Windows NT 4.0 megosztott nyomtató lehetõséget 
választja.
Ebben a részben feltételezzük, hogy a kliens már be lett állítva a Windows 
2000/XP, a Windows Server 2003 vagy a Windows NT 4.0 nyomtató-
kiszolgálóval való kommunikációra. Ne kezdje meg az alábbi eljárást, amíg a 
kliens nincs helyesen beállítva.

Fontos
❒ A nyomtatómeghajtó telepítéséhez Windows 2000/XP Professional, 

Windows Server 2003 és Windows NT 4.0 alatt nyomtatók menedzselése 
jogosultsággal rendelkezve kell bejelentkezni. Rendszergazda jogosultságú 
vagy emelt szintû felhasználói csoportba tartozóként jelentkezzen be.

❒ Ha SmartDeviceMonitor porton keresztül csatlakoztatott nyomtatószerverrel 
nyomtat, akkor a kliensrõl nem használható a helyettesítõ és a párhuzamos 
nyomtatás.

❒ Ha Windows XP vagy Windows Server 2003 nyomtatószerverrel nyomtat, 
akkor a SmartDeviceMonitor program jelentés funkciói nem használhatók a 
kliens géppel. 

❒ Ha Windows NT 4.0 nyomtatószerverrel nyomtat, akkor a nyomtatószerver 
és a nyomtató csatlakoztatása elõtt telepítse a nyomtatóillesztõt.

❒ Ha az operációs rendszer Windows NT4.0, töltse le a nyomtatómeghajtót a 
Windows NT4.0-hez a szállító honlapjáról.

A PCL vagy az RPCS nyomtatóillesztõ telepítése

A Lépjen ki minden futó alkalmazásból.

B Helyezze be a CD lemezt a CD-ROM meghajtóba.
A telepítõ elindul.

C Válassza ki a kezelõfelület nyelvét, majd nyomja meg az [OK] gombot.
A kezelõfelület alapértelmezés szerinti nyelve az angol.

D Kattintson a következõ gombra: [PCL/RPCS nyomtatóvezérlõk].

E A szoftver licencszerzõdés szövege megjelenik az [Engedélyezési szerzõdés] 
párbeszédpanelen.
A szerzõdés elolvasása után kattintson az [Elfogadom a szerzõdést.], majd 
pedig a [Tovább >] gombra.

F Válassza ki a használni kívánt nyomtatómeghajtót a [Válassza ki a programot] 
párbeszédpanelen.
Több nyomtatóillesztõt is kiválaszthat.
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G Kattintson a következõ gombra: [Tovább >].

H Jelölje meg a [Nyomtató neve] jelölõnégyzetet a használni kívánt nyomtató 
modell kiválasztásához.
A nyomtató neve a [A beállításainak megváltoztatása �Nyomtató neve�] négyzetben 
módosítható.

I Kattintson duplán a nyomtató nevére a nyomtató beállításainak 
megjelenítéséhez.
Az operációs rendszertõl, a nyomtató modelljétõl és a porttól függõen a 
[Megjegyzés], [Eszközvezérlõ] és a [Port] mezõkben eltérõ tartalmak jelenhetnek 
meg.

J Kattintson a [Port], majd az [Hozzáadás] gombra.

K Kattintson a [Hálózati nyomtató] lehetõségre, majd az [OK] gombra.

L Kattintson duplán a [Nyomtató kiválasztása] ablakban annak a 
számítógépnek a nevére, amelyiket nyomtatószerverként szeretné 
használni.

M Válassza ki a használni kívánt nyomtatót, majd kattintson az [OK] gombra.

N Ellenõrizze, hogy a kiválasztott nyomtató portja látható-e a [Port] mezõben.

O Szükség szerint konfigurálja a felhasználói kódot.
Az RPCS nyomtatóillesztõhöz annak telepítése után is meg lehet adni a 
felhasználói kódot. A felhasználói kódról információt a nyomtatóillesztõ 
súgójában találhat.

P Válassza ki az [Alapértelmezett nyomtató] jelölõnégyzetet az alapértelmezett 
nyomtatóként való beállításhoz.

Q Kattintson a következõ gombra: [Folytatás].
A nyomtatóillesztõ telepítése elindul.

R A telepítés befejezése után válassza ki, hogy ekkor vagy késõbb kívánja 
újraindítani a számítógépet, majd kattintson a [Befejezés] gombra.
A telepítés befejezéséhez indítsa újra a számítógépet.

Megjegyzés
❒ A kiválasztott szoftver telepítésének megszakításához a telepítés 

befejezése elõtt kattintson a [Mégsem] gombra.
❒ Elképzelhetõ, hogy az Automatikus indítás funkció nem mûködik bizonyos 

rendszerbeállítások esetén. Ebben az esetben indítsa el a CD-ROM 
gyökérkönyvtárában található �Setup.exe� fájlt.

Referencia
Egy üzenet jelenik meg, ha a nyomtatóillesztõnek egy frissebb verziója 
már telepítve van. Ilyenkor nem telepítheti a nyomtatóillesztõt az 
automatikus indítással. Ha ennek ellenére telepíteni kívánja a 
nyomtatóillesztõt, akkor használja a [Nyomtató hozzáadása] lehetõséget. 
Lásd Hibaelhárítás.
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Használat NetWare nyomtatószerverként 
vagy távoli nyomtatóként

Itt megismerheti a Windows-os számítógép NetWare kliensként történõ 
beállítását.

Fontos
❒ A nyomtatóillesztõ telepítéséhez Windows 2000/XP Professional, Windows 

Server 2003 és Windows NT 4.0 alatt nyomtatók menedzselése jogosultsággal 
rendelkezve kell bejelentkezni. Rendszergazda jogosultságú vagy emelt 
szintû felhasználói csoportba tartozóként jelentkezzen be.

❒ IPv6 környezetben a Netware szerverek nem használhatóak.
❒ Ha az operációs rendszer Windows NT4.0, töltse le a nyomtatómeghajtót a 

Windows NT4.0-hez a szállító honlapjáról.
A következõ magyarázat feltételezi, hogy a NetWare kliens telepítve van a 
kliens gépen, és a NetWare szerver környezet megfelelõen be van állítva. Az 
alábbi eljárás megkezdése elõtt telepítsen minden szükséges kliens alkalmazást.
Úgy állítsa be a nyomtatóillesztõt, hogy be legyen jelentkezve a NetWare 
fájlszerverére.
A példában a következõ értékek használatosak:
� Operációs rendszer: Windows 98
� NetWare verzió: 4.1
� Fájlszerver neve: CAREE
� Várakozási sor neve: R-QUEUE

A Helyezze be a CD lemezt a CD-ROM meghajtóba.
A telepítõ elindul.
Elképzelhetõ, hogy az Automatikus indítás funkció nem mûködik bizonyos 
rendszerbeállítások esetén. Ebben az esetben indítsa el a CD-ROM 
gyökérkönyvtárában található �Setup.exe� fájlt.

B Válassza ki a kezelõfelület nyelvét, majd nyomja meg az [OK] gombot.
A kezelõfelület alapértelmezés szerinti nyelve az angol.

C Kattintson a következõ gombra: [PCL/RPCS nyomtatóvezérlõk].

D A szoftver licencszerzõdés szövege megjelenik az [Engedélyezési szerzõdés] 
párbeszédpanelen.
A szerzõdés elolvasása után kattintson az [Elfogadom a szerzõdést.], majd 
pedig a [Tovább >] gombra.

E Válassza ki a használni kívánt nyomtatómeghajtót a [Válassza ki a programot] 
párbeszédpanelen.
Több nyomtatóillesztõt is kiválaszthat.

F Kattintson a következõ gombra: [Tovább >].
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G Jelölje meg a [Nyomtató neve] jelölõnégyzetet a használni kívánt nyomtató 
modell kiválasztásához.
A nyomtató neve a [A beállításainak megváltoztatása �Nyomtató neve�] négyzetben 
módosítható.

H Kattintson duplán a nyomtató nevére a nyomtató beállításainak 
megjelenítéséhez.
Az operációs rendszertõl, a nyomtató modelljétõl és a porttól függõen a 
[Megjegyzés], [Eszközvezérlõ] és a [Port] mezõkben eltérõ tartalmak jelenhetnek 
meg.

I Kattintson a [Port], majd az [Hozzáadás] gombra.

J Kattintson a [Hálózati nyomtató] lehetõségre, majd az [OK] gombra.

K A hálózati fában kattintson kétszer a NetWare fájlszerver nevére.
A létrehozott várakozási sor látható.

L Válassza ki a nyomtatási sort, majd kattintson az [OK] gombra.

M Ellenõrizze, hogy a kiválasztott nyomtató portja látható-e a [Port] mezõben.

N Kattintson a következõ gombra: [Folytatás].
A nyomtatóillesztõ telepítése elindul.

O Kattintson erre a gombra: [Befejezés] a [Válassza ki a programot] 
párbeszédpanelen.

P A telepítés befejezése után válassza ki, hogy ekkor vagy késõbb kívánja 
újraindítani a számítógépet, majd kattintson a [Befejezés] gombra.
A telepítés befejezéséhez indítsa újra a számítógépet.

Q A számítógép újraindítását követõen indítsa el a [Nyomtatók] ablakot, majd 
nyissa meg a nyomtató tulajdonságokat.
Windows XP és Windows Server 2003 esetén a nyomtató tulajdonságait a 
[Nyomtatók és faxok] ablakból nyissa meg.

R A [Nyomtató beállítások] fülön távolítsa el a bejelölést a [Lapdobás] és a [Banner 
lap engedélyezése] jelölõnégyzetekbõl.
Windows 2000/XP, Windows Server 2003 vagy Windows NT4.0 esetén 
kattintson a [NetWare beállítása] lapra.
Ne válassza ki ezeket a jelölõnégyzeteket, mert ezeket automatikusan 
kiválasztja a nyomtatóillesztõ. Ha mégis kiválasztja ezeket, akkor a nyomtató 
esetleg hibásan fog nyomtatni.

S Kattintson az [OK] gombra a nyomtatótulajdonságok párbeszédpanel 
bezárásához.
35
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Megjegyzés
❒ A kiválasztott szoftver telepítésének megszakításához a telepítés 

befejezése elõtt kattintson a [Mégsem] gombra.
❒ Alapértelmezésben a protokoll inaktívnak lesz beállítva. Web Image 

Monitor vagy Telnet használatával engedélyezheti azt.

Lapdobás
Ne használja a NetWare-t a lapdobás konfigurálására. A lapdobást a Windows 
nyomtatóillesztõ kezeli. Ha a NetWare lapdobás be van állítva, a nyomtató 
esetleg rosszul mûködhet.
Az operációs rendszernek megfelelõ alábbi eljárással tiltsa le a lapdobást:
� Windows 95/98/Me esetén törölje a [Lapdobás] jelölõnégyzet jelölését a 

nyomtató tulajdonságok párbeszédpanel [Nyomtató beállításai] lapján.
� Windows 2000/XP, Windows Server 2003 és Windows NT 4.0 esetén törölje 

a [Lapdobás] jelölõnégyzet jelölését a nyomtató tulajdonságok 
párbeszédpanel [NetWare beállítások] lapján.

Banner lap
Ne használja a NetWare-t a banner lap konfigurálására.
Az operációs rendszernek megfelelõ alábbi eljárással tiltsa le a banner lapot:
� Windows 95/98/Me esetén törölje a [Banner engedélyezése] jelölõnégyzet 

jelölését a nyomtató tulajdonságok párbeszédpanel [Nyomtató beállításai] 
lapján.

� Windows 2000/XP, Windows Server 2003 és Windows NT 4.0 esetén törölje 
a [Banner engedélyezése] jelölõnégyzet jelölését a nyomtató tulajdonságok 
párbeszédpanel [NetWare beállítások] lapján.

Nyomtatás a nyomtató alapállapotba állítása után
A nyomtató és a nyomtatószerver közötti kapcsolatnak 30 - 40 másodpercre van 
szüksége a helyreállításhoz a nyomtató alapállapotba állítása után. Ezen idõ 
alatt (a NetWare beállításoktól függõen) a munkákat fogadhatja, de nem 
nyomtatja ki.
A nyomtató alapállapotba állítása után távoli nyomtatóként történõ 
nyomtatáshoz ellenõrizze a nyomtatószervert, hogy a távoli nyomtatóval nem 
szakadt-e meg a kapcsolat, vagy a nyomtatás elõtt várjon két percet.
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Az USB nyomtatóillesztõ telepítése

Ez a rész az USB-t használó nyomtatóillesztõ telepítését mutatja be.
A telepítés elõtt ellenõrizze, hogy csak az operációs rendszer fut-e a gépen, és 
hogy nincs-e nyomtatási munka folyamatban.
A nyomtatómeghajtók a készülékhez mellékelt CD-ROM-ról telepíthetõk.

Windows Me - USB

Fontos
❒ Az USB-n keresztüli telepítés a Windows 95/98 alatt nem lehetséges. Frissítse 

most vagy a késõbbiekben a Windows Me-t.
❒ Töltse le a USB Printing Support-t a Windows Me-hez a szállító honlapjáról.
Az USB kábel elsõ használatakor a �plug and play� funkció elindul, és az [Új 
hardver], az [Eszköz-illesztõprogram varázsló] vagy az [Új hardver varázsló] 
párbeszédpanel jelenik meg, a használt rendszertõl függõen.
Ha a nyomtatómeghajtó már telepítve van, a plug and play engedélyezve van, 
és az �USB� portra csatlakoztatott nyomtató ikonja megjelenik a [Nyomtatók] 
ablakban.

A Töltse le a USB Printing Support-t a szállító honlapjáról.
A keresés funkcióval keresse meg a modell nevét, majd töltse le a USB 
Printing Support-t a szállító honalpjáról.
Olyan helyre mentse, ahol a késõbbiekben azt könnyen megtalálja.

B Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB kábel segítségével.
Óvatosan csatlakoztassa az USB kábelt.

C Az Új hardver varázsló keresése ablakában kattintson a [Keressen a hardver 
számára megfelelõ illesztõprogramot [ajánlott]], majd kattintson a [Következõ>] 
gombra.

D Válassza a [Hely megadása:] jelölõnégyzetet, majd kattintson a [Tallózás...] 
lehetõségre.
A [Tallózás a mappák között] párbeszédpanel jelenik meg.

E Adja meg a USB Printing Support helyét, majd kattintson a [Tovább>] 
gombra.

F Ellenõrizze a helyet, majd kattintson a [Tovább>] gombra.
A USB Printing Support telepítve van.

G Kattintson a [Befejezés] gombra.
Ha a nyomtatómeghajtó már telepítve van, a plug and play engedélyezett, és 
az �USB001� portra csatlakoztatott nyomtató ikonja megjelenik a [Nyomtatók] 
ablakban.
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H Telepítse a nyomtatóillesztõ-programot. Kattintson [A legjobb vezérlõprogram 
keresése. [ajánlott]] lehetõségre, majd kattintson a [Tovább>]-ra.

I Válassza a [Hely megadása:] jelölõnégyzetet, majd kattintson a [Tallózás...] 
lehetõségre.
A [Tallózás a mappák között] párbeszédpanel jelenik meg.

J Helyezze be a CD lemezt a CD-ROM meghajtóba.

Megjegyzés
❒ Ha az Automatikus indítás funkció mûködésbe lép, kattintson a [Kilépés] 

lehetõségre.
❒ Az automatikus indítás funkció kikapcsolásához nyomja meg a {Shift} 

gombot a CD behelyezésekor, és tartsa lenyomva, amíg a számítógép 
befejezi a mûveletet.

K Adja meg a nyomtatóillesztõ-program forrásfájljainak helyét, majd 
kattintson a [Tovább >] gombra.
Ha a CD betûjele D, akkor a nyomtatóillesztõ forrás fájljai a következõ helyen 
vannak eltárolva:
� RPCS

D:\DRIVERS\RPCS\WIN9X_ME\(Nyelv)\DISK1
� PCL 5e

D:\DRIVERS\PCL5E\WIN9X_ME\(Nyelv)\DISK1
� PCL 6

D:\DRIVERS\PCL6\WIN9X_ME\(Nyelv)\DISK1
� PostScript 3 (�Printer Drivers and Utilities� CD-ROM)

D:\DRIVERS\PS\WIN9X_ME\(Nyelv)\DISK1

L Ellenõrizze a helyet, majd kattintson a [Tovább>] gombra.
A Nyomtató hozzáadása varázsló elindul.

M Kattintson a [Befejezés] gombra.
A telepítés befejezõdött. Ha a telepítés sikeres, akkor az �USB001� portra 
csatlakoztatott nyomtató ikonja megjelenik a [Nyomtatók] ablakban.

Megjegyzés
❒ Az �USB� utáni szám a csatlakoztatott nyomtatók számától függõen 

változik.
❒ Nem kell újratelepíteni a USB Printing Support-t, ha egy másik készüléket 

csatlakoztat az USB interfészen keresztül, miután már egyszer telepítette a 
USB Printing Support-t.

❒ A USB Printing Support telepítése után, ha a nyomtatóillesztõ nincs 
telepítve, kövesse a nyomtató plug-and-play utasításait.



Az USB nyomtatóillesztõ telepítése

39

1

Windows 2000 - USB

Fontos
❒ A nyomtatómeghajtó telepítéséhez adminisztrátori jogosultság szükséges. 

Admnisztrátori jogosultsággal jelentkezzen be.
Amikor az USB-t elsõ alkalommal használja, akkor elindul az Új hardver 
varázsló, és a USB Printing Support automatikusan lesz telepítve.
Ha a nyomtatómeghajtó már telepítve van, a plug and play engedélyezve van, 
és az �USB� portra csatlakoztatott nyomtató ikonja megjelenik a [Nyomtatók] 
ablakban.
Ha a nyomtatómeghajtó nincs telepítve, akkor kövesse a nyomtató plug-and-
play utasításait, hogy telepítse a meghajtót a mellékelt CD-ROM-ról.

A Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB kábel segítségével.
Óvatosan csatlakoztassa az USB kábelt.

B Az Új hardver varázsló keresése ablakában kattintson a [Keressen a hardver 
számára megfelelõ illesztõprogramot [ajánlott]], majd kattintson a [Következõ>] 
gombra.

C Jelölje ki a [Hely megadása] jelölõnégyzetet, majd kattintson a [Tovább>] 
gombra.

D Helyezze be a CD lemezt a CD-ROM meghajtóba.
Ha az Automatikus indítás funkció mûködésbe lép, kattintson a [Kilépés] 
lehetõségre.
Az automatikus indítás funkció kikapcsolásához nyomja meg a bal oldali 
{Shift} gombot a CD behelyezésekor, és tartsa lenyomva, amíg a számítógép 
befejezi a mûveletet.

E Adja meg a nyomtatóillesztõ forrásfájljainak tárolási helyét.
Ha a CD betûjele D, akkor a nyomtatóillesztõ forrás fájljai a következõ helyen 
vannak eltárolva:
� RPCS

D:\DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP\(Nyelv)\DISK1
� PCL 5e

D:\DRIVERS\PCL5E\WIN2K_XP\(Nyelv)\DISK1
� PCL 6

D:\DRIVERS\PCL6\WIN2K_XP\(Nyelv)\DISK1
� PostScript 3 (�Printer Drivers and Utilities� CD-ROM)

D:\DRIVERS\PS\WIN2K_XP\(Nyelv)\DISK1

F Ellenõrizze a nyomtatóillesztõ helyét, majd kattintson az [OK] gombra.

G Kattintson a [Következõ>] gombra.
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H Kattintson a [Befejezés] gombra.
Ha a nyomtatómeghajtó már telepítve van, a plug and play engedélyezett, és 
az �USB001� portra csatlakoztatott nyomtató ikonja megjelenik a [Nyomtatók] 
ablakban.

Megjegyzés
❒ Az �USB� utáni szám a csatlakoztatott nyomtatók számától függõen 

változik.

Windows XP, Windows Server 2003 - USB

Fontos
❒ A nyomtatóillesztõ telepítéséhez rendszergazdai jogosultság szükséges. 

Rendszergazda jogosultsággal jelentkezzen be.
Amikor az USB-t elsõ alkalommal használja, akkor elindul az Új hardver 
varázsló, és a USB Printing Support automatikusan lesz telepítve.
Ha a nyomtatómeghajtó már telepítve van, a plug and play engedélyezve van, 
és az �USB� portra csatlakoztatott nyomtató ikonja megjelenik a [Nyomtatók] 
ablakban.
A nyomtatómeghajtók a készülékhez mellékelt CD-ROM-ról telepíthetõk.
Ha a nyomtatómeghajtó nincs telepítve, akkor kövesse a nyomtató plug-and-
play utasításait, hogy telepítse a meghajtót a mellékelt CD-ROM-ról.

A Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB kábel segítségével.
Óvatosan csatlakoztassa az USB kábelt.

B Az Új hardver varázsló keresése ablakában kattintson a [Keressen a hardver 
számára megfelelõ illesztõprogramot [ajánlott]], majd kattintson a [Következõ>] 
gombra.

C Helyezze be a CD lemezt a CD-ROM meghajtóba.
Ha az Automatikus indítás elindul, kattintson a [Mégsem], majd a [Kilépés] 
gombra.
Az automatikus indítás funkció kikapcsolásához nyomja meg a bal oldali 
{Shift} gombot a CD behelyezésekor, és tartsa lenyomva, amíg a számítógép 
befejezi a mûveletet.
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D Jelölje meg a [Szerepeljen a keresésben az alábbi hely] jelölõnégyzetet a [A 
legjobb illesztõprogram keresése a megadott helyeken] alatt, majd a 
nyomtatóillesztõ helyének kiválasztásához kattintson a [Tallózás] gombra.
Ha a CD betûjele D, akkor a nyomtatóillesztõ forrás fájljai a következõ helyen 
vannak eltárolva:
� RPCS

D:\DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP\(Nyelv)\DISK1
� PCL 5e

D:\DRIVERS\PCL5E\WIN2K_XP\(Nyelv)\DISK1
� PCL 6

D:\DRIVERS\PCL6\WIN2K_XP\(Nyelv)\DISK1
� PostScript 3 (�Printer Drivers and Utilities� CD-ROM)

D:\DRIVERS\PS\WIN2K_XP\(Nyelv)\DISK1

E Ellenõrizze a nyomtatómeghajtó helyét, majd kattintson a [Tovább>] 
gombra.

F Kattintson a [Folytatás] gombra.

G Kattintson a [Befejezés] gombra.
Ha a telepítés sikeres, akkor az �USB001� portra csatlakoztatott nyomtató 
ikonja megjelenik a [Nyomtatók és faxok] ablakban.

Megjegyzés
❒ Az �USB� utáni szám a csatlakoztatott nyomtatók számától függõen 

változik.
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Nyomtatás párhuzamos csatlakozással

Jelen rész leírja, hogyan telepíthetõ a PLC vagy RPCS nyomtatóillesztõ-program 
a párhuzamos port segítségével.
A párhuzamos interfészhez kapcsolt készülék használata esetén kattintson az 
[LPT1:] lehetõségre a nyomtatóillesztõ telepítésekor.

Fontos
❒ A nyomtatóillesztõ telepítéséhez Windows 2000/XP Professional, Windows 

Server 2003 és Windows NT 4.0 alatt nyomtatók menedzselése jogosultsággal 
rendelkezve kell bejelentkezni. Rendszergazda jogosultságú vagy emelt 
szintû felhasználói csoportba tartozóként jelentkezzen be.

❒ Ha az operációs rendszer Windows NT4.0, töltse le a nyomtatómeghajtót a 
Windows NT4.0-hez a szállító honlapjáról.

A PCL vagy az RPCS nyomtatóillesztõ telepítése

A Lépjen ki minden futó alkalmazásból.

B Helyezze be a CD lemezt a CD-ROM meghajtóba.
A telepítõ elindul.

C Válassza ki a kezelõfelület nyelvét, majd nyomja meg az [OK] gombot.
A kezelõfelület alapértelmezés szerinti nyelve az angol.

D Kattintson a következõ gombra: [PCL/RPCS nyomtatóvezérlõk].

E A szoftver licencszerzõdés szövege megjelenik az [Engedélyezési szerzõdés] 
párbeszédpanelen.
A szerzõdés elolvasása után kattintson az [Elfogadom a szerzõdést.], majd 
pedig a [Tovább >] gombra.

F Válassza ki a használni kívánt nyomtatómeghajtót a [Válassza ki a programot] 
párbeszédpanelen. 
Több nyomtatóillesztõt is kiválaszthat.

G Kattintson a következõ gombra: [Tovább >].

H Jelölje meg a [Nyomtató neve] jelölõnégyzetet a használni kívánt nyomtató 
modell kiválasztásához.
A nyomtató neve a [A beállításainak megváltoztatása �Nyomtató neve�] négyzetben 
módosítható.

I Kattintson duplán a nyomtató nevére a nyomtató beállításainak 
megjelenítéséhez.
Az operációs rendszertõl, a nyomtató modelljétõl és a porttól függõen a 
[Megjegyzés], [Eszközvezérlõ] és a [Port] mezõkben eltérõ tartalmak jelenhetnek 
meg.
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J Ellenõrizze, hogy az [LPT1:] látható-e a [Port] mezõben.

K Válassza ki az [Alapértelmezett nyomtató] jelölõnégyzetet az alapértelmezett 
nyomtatóként való beállításhoz.

L Kattintson a következõ gombra: [Befejezés].
A nyomtatóillesztõ telepítése elindul.

M A telepítés befejezése után válassza ki, hogy ekkor vagy késõbb kívánja 
újraindítani a számítógépet, majd kattintson a [Befejezés] gombra.
A telepítés befejezéséhez indítsa újra a számítógépet.

Megjegyzés
❒ A kiválasztott szoftver telepítésének megszakításához a telepítés 

befejezése elõtt kattintson a [Mégsem] gombra.
❒ Elképzelhetõ, hogy az Automatikus indítás funkció nem mûködik bizonyos 

rendszerbeállítások esetén. Ebben az esetben indítsa el a CD-ROM 
gyökérkönyvtárában található �Setup.exe� fájlt.

Referencia
Egy üzenet jelenik meg, ha a nyomtatóillesztõnek egy frissebb verziója 
már telepítve van. Ilyenkor nem telepítheti a nyomtatóillesztõt az 
automatikus indítással. Ha ennek ellenére telepíteni kívánja a 
nyomtatóillesztõt, akkor használja a [Nyomtató hozzáadása] lehetõséget. 
Lásd Hibaelhárítás.
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Nyomtatás Bluetooth csatlakozással

Jelen rész leírja, hogyan nyomtathat Bluetooth eszköz segítségével.

Támogatott profilok
A Bluetooth csatlakozáshoz lásd az alábbi támogatott profilokat.

❖ SPP, HCRP
� Legfeljebb kettõ Bluetooth adapter vagy Bluetooth-szal felszerelt 

számítógép csatlakoztatható egyszerre a Bluetooth interfésszel: egy SPP-
vel, és egy HCRP-vel.

� Ha egyszerre több Bluetooth adaptert vagy Bluetooth-szal felszerelt 
számítógépet csatlakoztat, akkor a kapcsolatot elõször létrehozó eszköz 
lesz kiválasztva. Ha másik kapcsolatot kíván kiválasztani, akkor elõbb 
meg kell szakítani az elsõt.

� Az SPP csatlakozás nem támogatja a kétirányú kommunikációt.
� A HCRP csatlakozás támogatja a kétirányú kommunikációt.

❖ BIP
� A BIP csatlakozáshoz PostScript 3-at tartalmazó modul telepítésére van 

szükség a számítógépen.
� Csak egy Bluetooth adapter vagy Bluetooth csatlakozással ellátott 

számítógép csatlakoztatható a BIP használatával.
� A BIP használatával csak JPEG képeket lehet nyomtatni.
� A felhasználói kódok le vannak tiltva a BIP használatánál.

Ön nem nyomtathat, ha a nyomtatási funkciók korlátozva vannak.
� Egyes készülékek nem támogatják a BIP-et.

Megjegyzés
❒ Jelen kézikönyv útmutatásai az SPP segítségével történõ nyomtatásra 

vonatkoznak. A HCRP-vel vagy BIP-pel történõ nyomtatáshoz lásd a 
használni kívánt Bluetooth adapterrel kapott Súgót.

Nyomtatás Bluetooth csatlakozással
A nyomtatóillesztõ telepítéséhez kövesse a párhuzamos interfész telepítésénél 
leírt eljárást.

Fontos
❒ A nyomtatómeghajtó telepítéséhez Windows 2000/XP Professional vagy 

Windows Server 2003 alatt nyomtatók menedzselése jogosultsággal 
rendelkezve kell bejelentkezni. Rendszergazda jogosultságú vagy emelt 
szintû felhasználói csoportba tartozóként jelentkezzen be.
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A Indítsa el a 3Com Bluetooth Connection Manager programot.

B Ellenõrizze, hogy a használni kívánt nyomtató megjelenik-e 3Com 
Bluetooth Connection Manager programban.

C Az [Eszközök] menüben kattintson a [COM port]-ra.

D Ellenõrizze, hogy a kliens portoknál megjelenik-e a �Bluetooth Serial 
Client (COMx)� üzenet. (Az X a Bluetooth által használt COM port száma.)

E Kattintson a [Bezárás] gombra.

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

G Kattintson annak a nyomtatónak az ikonjára, amit használni kíván.

H Kattintson a [Fájl] menü [Tulajdonságok] parancsára.

I Kattintson a [Port] fülre.

J A [Port] alatt válassza ki a [COMx:] jelölõnégyzetet. Az X a Bluetooth által 
használt COM port száma.

K Kattintson az [OK] gombra.
Zárja be a [Nyomtatók] ablakot.

Megjegyzés
❒ Ha mindig ugyanazt a nyomtatót használja, akkor jelölje be a [Mindig ehhez 

a kapcsolathoz] jelölõnégyzetet.
❒ A rendszerkövetelmények a Bluetooth szabványtól és mûszaki adatoktól 

függõen eltérõek. Részletes információt az egyes termékek leírásában 
találhat.

❒ A Bluetooth operációs rendszerekhez vagy segédprogramokhoz való 
beállításáról lásd a megfelelõ operációs rendszer vagy segédprogram 
leírását.

❒ Ha egy nyomtatási feladat küldése közben egy párbeszédpanel jelenik 
meg, akkor az alábbiak szerint állítsa helyre a hálózati kapcsolatot:
A Válassza ki a használni kívánt nyomtató nevét a [Nyomtatók és faxok] 

listából.
B Kattintson a [Csatlakozás] gombra.

Referencia
Részletes információt a Bluetooth adapter vagy a Bluetooth kapcsolattal 
ellátott számítógép leírásában találhat.
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A biztonsági mód beállításainak konfigurálása
Jelen rész leírja, hogyan konfigurálhatóak a biztonsági mód beállításai.

A Indítsa el a 3Com Bluetooth Connection Manager programot.

B Az [Eszközök] menüben kattintson a [Biztonsági mód]-ra.
Megjelenik a [Biztonsági mód] párbeszédpanel.

C A [Biztonsági mód:] listából válassza ki a biztonsági módot.
Ha rákattint a [Magas]-ra vagy az [Egyéni]-re, és megadja a [Link]-et az [Egyéni 
beállítások] párbeszédpanelben, akkor adja meg a Bluetooth jelszót. A jelszó 
beírásáról lásd: 46. oldal �Nyomtatás biztonsági módban�
A többi miztonsági módhoz és egyéni beállításhoz nem kell jelszót megadni.
Az egyes üzemmódokról részletes információt az egyes segédprogramok 
leírásában találhat.

D Kattintson az [OK] gombra.
Csukja be a [Biztonsági mód] párbeszédpanelt.

Referencia
A biztonsági módokról részletesen a 3Com Bluetooth Connection 
Manager súgójában olvashat. A munkák elküldéséhez szükséges jelszó 
megadásáról szóló részletes információkat lásd: 46. oldal �Nyomtatás 
biztonsági módban�.

Nyomtatás biztonsági módban
Jelen rész leírja, hogyan lehet nyomtatni biztonsági módban.

A Küldje el a munkát a használt nyomtatóra.
A számítógép konfigurációjától függõen megjelenhet a [Csatlakozás] 
párbeszédpanel. Ha megjelenik, akkor segítségével építse fel a hálózati 
kapcsolatot.

B A [Hitelesítés] párbeszédpanel jelenik meg.

C Írja be a Bluetooth jelszót, majd kattintson az [OK] gombra.
A Bluetooth jelszóként a készülék gyári számának utolsó négy számjegyét írja 
be. A gyári számot a készülék hátulján lévõ címkén találja. Ha például a gyári 
szám 00A0-001234, akkor a Bluetooth jelszó 1234.

D A nyomtatási munka átküldése befejezõdött.

Megjegyzés
❒ A Bluetooth jelszó minden készüléknél más, és nem lehet megváltoztatni.
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A nyomtató opcióinak beállítása

Ha a kétirányú kapcsolat le van tiltva, akkor a készülék opcióit a 
nyomtatóillesztõben állítsa be.

Referencia
A nyomtató opcióinak beállításáról szóló információkat lásd: 48. oldal �Ha a 
kétirányú kommunikáció le van tiltva�.

A kétirányú kommunikáció feltételei
A kétirányú kommunikáció segítségével automatikusan el lehet küldeni a 
nyomtatónak a papírméretrõl és az adagolás irányáról szóló információkat. A 
saját számítógépérõl ellenõrizni tudja a készülék állapotát.
� A kétirányú kommunikációt támogatja a Windows 95/98/Me/2000/XP, a 

Windows Server 2003 és a Windows NT 4.0.
� Ha az RPCS nyomtatóillesztõt használja és a kétirányú kommunikáció 

engedélyezve van a Windows 2000 operációs rendszerben, a [Tartozékok 
módosítása] fül szürkén jelenik meg. 

Megjegyzés
❒ Az RPCS nyomtatóillesztõ támogatja a kétirányú kommunikációt, és 

automatikusan frissíti a készülék állapotát.
❒ A PCL nyomtatóillesztõ támogatja a kétirányú kommunikációt. A készülék 

állapotát manuálisan frissítheti.
A kétirányú kommunikáció támogatásához a következõ feltételeknek kell 
teljesülniük:

❖ Párhuzamos kábellel történõ csatlakoztatás esetén
� A számítógépnek támogatnia kell a kétirányú kommunikációt.
� A készüléknek támogatnia kell a kétirányú kommunikációt.
� Az interfész kábel támogatnia kell a kétirányú kommunikációt.
� A készülék standard párhuzamos kábellel és párhuzamos csatlakozóval 

kapcsolódjon a számítógéphez.
� Windows 2000 alatt a [Kétirányú üzemmód engedélyezve] legyen kiválasztva 

és a [Nyomtató sorvezérlõ engedélyezve] viszont ne legyen kiválasztva az 
RPCS nyomtatómeghajtó a [Portok] fülön.
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❖ Hálózaton keresztül történõ csatlakoztatás esetén
� A készüléknek támogatnia kell a kétirányú kommunikációt.
� A DeskTopBinder Lite opciót kell telepítenie, esetleg a Standard TCP/IP 

portot kell használnia.
� Windows 2000 alatt a [Kétirányú üzemmód engedélyezve] legyen kiválasztva 

és a [Nyomtató sorvezérlõ engedélyezve] viszont ne legyen kiválasztva az 
RPCS nyomtatómeghajtó a [Portok] fülön.

Ha nem a Standard TCP/IP portot használja, a fenti két feltétel mellett még 
egy feltételnek teljesülnie kell:
� A SmartDeviceMonitor for Client portot és a TCP/IP protokollt kell 

használnia.
� A szabványos TCP/IP portot kell használni a port nevének 

megváltoztatása nélkül (Windows 2000/XP vagy Windows Server 2003 
esetén).

� A Microsoft TCP/IP nyomtatási IP címet kell megadni (Windows NT 4.0 
esetén).

� IPP protokollnak a PLC nyomtatómeghajtóval való használatakor az IPP 
port nevének tartalmaznia kell az IP címet.

❖ USB-vel történõ csatlakoztatás esetén
A készüléknek USB interfész kábellel kell kapcsolódnia a számítógép USB 
csatlakozójához.
A számítógépnek támogatnia kell a kétirányú kommunikációt.

Megjegyzés
❒ Telepítse a SmartDeviceMonitor for Client szoftvert a készülékhez mellékelt 

CD-ROM-ról.

Ha a kétirányú kommunikáció le van tiltva
Ha a kétirányú kommunikáció le van tiltva, akkor végezze el az opciók 
beállításait.

Fontos
❒ Windows 2000/XP vagy Windows Server 2003 alatt nyomtatók 

menedzselése jogosultság szükséges ahhoz, hogy megváltoztassa a nyomtató 
tulajdonságait a [Nyomtatók] mappában. Rendszergazda jogosultságú vagy 
emelt szintû felhasználói csoportba tartozóként jelentkezzen be.

❒ Windows NT 4.0 alatt Teljes hozzáférési jogosultság szükséges a nyomtató 
tulajdonságainak a módosításához a [Nyomtatók] (Windows 2000), illetve a 
[Nyomtatók és faxok] (Windows XP / Windows Server 2003) mappában. 
Rendszergazda jogosultságú vagy emelt szintû felhasználói csoportba 
tartozóként jelentkezzen be.



A nyomtató opcióinak beállítása

1

A A [Start] menüben, mutasson a [Beállítások]-ra, majd azon belül kattintson a 
[Nyomtatók]-ra.
Megjelenik a [Nyomtatók] ablak.
Windows XP vagy Windows Server 2003 használatakor menjen a [Beállítások] 
opcióra a [Start] menüben, majd kattintson a [Nyomtatók és faxok] opcióra. 
Megjelenik a [Nyomtatók és Faxok] ablak.

B Kattintson annak a nyomtatónak az ikonjára, amit használni kíván.

C Kattintson a [Fájl] menü [Tulajdonságok] parancsára.

D Kattintson a [Tartozékok módosítása] fülre.
Ha a [Tartozékok módosítása] lapon a beállítások le vannak tiltva, akkor a 
kétirányú csatlakozás engedélyezve van. Ebben az esetben nem kell 
megváltoztatni az opciók beállításait.
Ha RPCS nyomtató illesztõt használ, kattintson a [Tartozékok módosítása] fülre.

E Válassza ki a telepített opciókat az [Opciók] területen, majd végezze el a 
szükséges beállításokat.

F Válassza ki a memória teljes méretét az [Összes memória:] mezõben, ha 
telepítette a kiegészítõ SDRAM modult.

G A [Papíradagoló beállításai:] alatt kattintson, illetve emelje ki a használni 
kívánt tálcát, majd válassza ki a papíradagolónak megfelelõ méretet, 
tájolást és típust. Ha ki kívánja kapcsolni az adagolót az automatikus 
adagolóválasztásból, akkor válassza a [Ne haszn. az auto. ad. választást] 
jelölõnégyzetet.

H Kattintson az [OK] gombra a nyomtatótulajdonságok párbeszédpanel 
bezárásához. 
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A Font Manager 2000 telepítése

Fontos
❒ Ha Windows 2000/XP, Windows Server 2003 vagy Windows NT 4.0 

operációs rendszert használ, az alkalmazások Automatikus indítás 
segítségével történõ telepítéséhez rendszergazdai jogosultsággal kell 
rendelkeznie. A nyomtatóillesztõ automatikus indítással történõ 
telepítéséhez olyan felhasználóként jelentkezzen be, aki rendszergazdai 
jogosultsággal rendelkezik.

A Lépjen ki minden futó alkalmazásból.

B Helyezze be a CD lemezt a CD-ROM meghajtóba.
A telepítõ elindul.

C Kattintson a következõ gombra: [Font Manager 2000].

D Kövesse a képernyõn megjelenõ utasításokat.



Az Adobe PageMaker 6.0, 6.5 vagy 7.0 verziójának használata
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Az Adobe PageMaker 6.0, 6.5 vagy 7.0 
verziójának használata

Ha a készüléket Windows 95/98/Me/2000/XP, Windows Server 2003 vagy 
Windows NT 4.0 alatt az Adobe PageMaker szoftverrel használja, be kell 
másolnia a PPD fájlokat a PageMaker mappába.
A PPD fájloknak .ppd kiterjesztésük van, és a CD-ROM 
�DRIVERS\PS\WIN9X_ME\(Nyelv)\DISK1� mappájában találhatóak.
A �PS� mappában levõ �WIN9X_ME� mappa Windows 95/98/Me esetében 
szükséges. Használja azt a mappát, mely az operációs rendszere számára 
megfelelõ.
A harmadik mappa, a �(Nyelv)� helyettesíthetõ a megfelelõ nyelv nevével.
Másolja át a .ppd kiterjesztésû fájlt a PageMaker mappájába.
� A PageMaker 6,0 alapértelmezett telepítéséhez

A könyvtár a következõ: �C:\PM6\RSRC\PPD4�.
� A PageMaker 6,5 alapértelmezett telepítéséhez

A könyvtár a következõ: �C:\PM65\RSRC\USENGLISH\PPD4�.
A �USENGLISH� változtatható a saját nyelvválasztástól függõen.

� A PageMaker 7,0 alapértelmezett telepítéséhez
A könyvtár a következõ: �C:\PM7\RSRC\USENGLISH\PPD4�.
A �USENGLISH� változtatható a saját nyelvválasztástól függõen.

Megjegyzés
❒ Ha az illesztõ programot rosszul állítják be a �.ppd� fájl bemásolását 

követõen, akkor a nyomtatás nem biztos, hogy szabályosan fog végbemenni.
❒ PageMaker használata esetén a nyomtató illesztõ által választható opcionális 

jellemzõk inaktívak maradnak. Az alábbiakban ismertetjük az opcionális 
nyomtatótulajdonságok aktiválási módszerét.
A Kattintson a [Fájl] menü [Nyomtatás] parancsára.

Megjelenik a [Dokumentum nyomtatása] párbeszédablak.
B Végezze el a szükséges beállításokat a [Jellemzõk] dobozban.
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2. A nyomtatóillesztõ
beállítása
PCL - A Nyomtató tulajdonságok 
párbeszédpanel elérése

Windows 95/98/Me - Nyomtató tulajdonságok párbeszédpanel 
elérése
Két módszer létezik a nyomtató tulajdonságok ablak megnyitására.

A nyomtató beállításainak alapértékre állítása

A nyomtató alapértelmezés szerinti beállításainak elvégzéséhez nyissa meg a 
nyomtató tulajdonságok párbeszédpanelt a [Nyomtatók] ablakból.

Fontos
❒ A nyomtató alapértelmezés szerinti beállításait nem módosíthatja 

felhasználónként. A nyomtató tulajdonságok párbeszédpanel beállításai 
minden felhasználóra érvényesek.

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

B Kattintson annak a nyomtatónak az ikonjára, amit használni kíván.

C Kattintson a [Fájl] menü [Tulajdonságok] parancsára.

D Végezze el a szükséges beállításokat, majd kattintson az [OK] gombra.

Megjegyzés
❒ Néhány alkalmazás nem használja a nyomtatóillesztõ-program 

beállításait, ill. ezek helyett a saját alapértelmezett beállításait használja.

Referencia
A részletekrõl lásd a nyomtatóillesztõ Súgóját. 

A nyomtató beállítása egy alkalmazásból

A nyomtatót beállíthatja egy adott alkalmazáshoz.
A készüléknek egy adott alkalmazáshoz történõ beállításához nyissa meg az 
adott alkalmazásból a nyomtató tulajdonságok párbeszédpanelt. A következõ 
példa bemutatja a Windows 95/98/Me-hez adott WordPad alkalmazás 
beállítását.
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A Kattintson a [Fájl] menü [Nyomtatás] parancsára.
Megjelenik a [Nyomtatás] párbeszédpanel.

B Válassza ki a használni kívánt nyomtató nevét a [Név] listából, majd 
kattintson a [Tulajdonságok] gombra.
A Nyomtató tulajdonságok párbeszédpanel megjelenik.

C Végezze el a szükséges beállításokat, majd kattintson az [OK] gombra.

D Kattintson az [OK] gombra a nyomtatás megkezdéséhez.

Megjegyzés
❒ A nyomtató tulajdonságok párbeszédablak megnyitásának módja az adott 

alkalmazástól függ. Részletes információt a használt alkalmazás 
leírásában találhat.

❒ Néhány alkalmazás nem használja a nyomtatóillesztõ-program 
beállításait, ill. ezek helyett a saját alapértelmezett beállításait használja.

❒ Az alábbi eljárás során elvégzett összes beállítás csak az adott 
alkalmazásra lesz érvényes.

❒ Az általános felhasználók megváltoztathatják egy alkalmazás [Nyomtatás] 
párbeszédpanelében megjelenõ beállításokat. Az itt elvégzett beállítások 
alapértelmezettek lesznek, ha ebbõl az alkalmazásból történik a 
nyomtatás.

Referencia
A részletekrõl lásd a nyomtatóillesztõ Súgóját. 

Windows 2000 - A Nyomtató tulajdonságok párbeszédpanel 
elérése

A nyomtató alapértelmezett beállításai - Nyomtató tulajdonságok

Fontos
❒ Az opciók konfigurálását is tartalmazó nyomtató alapbeállítások 

megváltoztatásához nyomtató menedzselési jogosultsággal jelentkezzen be. 
Alapértelmezés szerint az adminisztrátorok és a Kiemelt felhasználók 
csoportjának tagjai rendelkeznek Nyomtatók kezelése jogosultsággal.

❒ A nyomtató alapértelmezés szerinti beállításait nem módosíthatja 
felhasználónként. A nyomtató tulajdonságok párbeszédpanel beállításai 
minden felhasználóra érvényesek.

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

B Kattintson annak a nyomtatónak az ikonjára, amit használni kíván.
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C Kattintson a [Fájl] menü [Tulajdonságok] parancsára.
A Nyomtató tulajdonságok párbeszédpanel megjelenik.

D Végezze el a szükséges beállításokat, majd kattintson az [OK] gombra.

Megjegyzés
❒ Az itt elvégzett beállítások az összes alkalmazás alapértelmezés szerinti 

beállításaivá válnak.

Referencia
A részletekrõl lásd a nyomtatóillesztõ Súgóját.

A nyomtató alapértelmezett beállítása - Nyomtató tulajdonságok

Fontos
❒ A nyomtató alapértelmezés szerinti beállításait nem módosíthatja 

felhasználónként. A nyomtató tulajdonságok párbeszédpanel beállításai 
minden felhasználóra érvényesek.

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

B Kattintson annak a nyomtatónak az ikonjára, amit használni kíván.

C Kattintson a [Fájl] menü [Nyomtatási tulajdonságok...] parancsára.
A [Nyomtatási tulajdonságok] párbeszédpanel megjelenik.

D Végezze el a szükséges beállításokat, majd kattintson az [OK] gombra.

Megjegyzés
❒ Az itt elvégzett beállítások az összes alkalmazás alapértelmezés szerinti 

beállításaivá válnak.

Referencia
A részletekrõl lásd a nyomtatóillesztõ Súgóját.

A nyomtató beállítása egy alkalmazásból

A nyomtatót beállíthatja egy adott alkalmazáshoz.
A készüléknek egy adott alkalmazáshoz történõ beállításához nyissa meg az 
adott alkalmazásból a [Nyomtatási tulajdonságok] párbeszédpanelt. A következõ 
példa bemutatja a Windows 2000-hez adott WordPad alkalmazás beállítását.

A Kattintson a [Fájl] menü [Nyomtatás...] parancsára.
Megjelenik a [Nyomtatás] párbeszédpanel.

B Válassza ki a használni kívánt nyomtató nevét a [Nyomtató kiválasztása] 
listából.
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C Végezze el a szükséges beállításokat, majd kattintson a [Nyomtatás] gombra 
a nyomtatás megkezdéséhez.

Megjegyzés
❒ A [Nyomtatási tulajdonságok] párbeszédpanel megnyitásának módja az adott 

alkalmazástól függ. Részletes információt a használt alkalmazás 
leírásában találhat.

❒ Az alábbi eljárás során elvégzett összes beállítás csak az adott 
alkalmazásra lesz érvényes.

❒ Az általános felhasználók megváltoztathatják egy alkalmazás [Nyomtatás] 
párbeszédpanelében megjelenõ beállításokat. Az itt elvégzett beállítások 
alapértelmezettek lesznek, ha ebbõl az alkalmazásból történik a 
nyomtatás.

Referencia
A részletekrõl lásd a nyomtatóillesztõ Súgóját. 

Windows XP, Windows Server 2003 - A nyomtató tulajdonságok 
elérése

A nyomtató alapértelmezett beállításai - Nyomtató tulajdonságok

Fontos
❒ Az opciók konfigurálását is tartalmazó nyomtató alapbeállítások 

megváltoztatásához nyomtató menedzselési jogosultsággal jelentkezzen be. 
Alapértelmezés szerint a Rendszergazdák és a Kiemelt felhasználók 
csoportjának tagjai rendelkeznek Nyomtatók kezelése jogosultsággal. 

❒ A nyomtató alapértelmezés szerinti beállításait nem módosíthatja 
felhasználónként. A nyomtató tulajdonságok párbeszédpanel beállításai 
minden felhasználóra érvényesek.

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

B Kattintson annak a nyomtatónak az ikonjára, amit használni kíván.

C Kattintson a [Fájl] menü [Tulajdonságok] parancsára.
A Nyomtató tulajdonságok párbeszédpanel megjelenik.

D Végezze el a szükséges beállításokat, majd kattintson az [OK] gombra.

Megjegyzés
❒ Az itt elvégzett beállítások az összes alkalmazás alapértelmezés szerinti 

beállításaivá válnak.

Referencia
A részletekrõl lásd a nyomtatóillesztõ Súgóját.
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A nyomtató alapértelmezett beállítása - Nyomtató tulajdonságok

Fontos
❒ A nyomtató alapértelmezés szerinti beállításait nem módosíthatja 

felhasználónként. A nyomtató tulajdonságok párbeszédpanel beállításai 
minden felhasználóra érvényesek.

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

B Kattintson annak a nyomtatónak az ikonjára, amit használni kíván.

C Kattintson a [Fájl] menü [Nyomtatási tulajdonságok...] parancsára.
A [Nyomtatási tulajdonságok] párbeszédpanel megjelenik.

D Végezze el a szükséges beállításokat, majd kattintson az [OK] gombra.

Megjegyzés
❒ Az itt elvégzett beállítások az összes alkalmazás alapértelmezés szerinti 

beállításaivá válnak.

Referencia
A részletekrõl lásd a nyomtatóillesztõ Súgóját.

A nyomtató beállítása egy alkalmazásból

A nyomtatót beállíthatja egy adott alkalmazáshoz.
A készüléknek egy adott alkalmazáshoz történõ beállításához nyissa meg az 
adott alkalmazásból a [Nyomtatási tulajdonságok] párbeszédpanelt. A következõ 
példa bemutatja a Windows XP-hez adott WordPad alkalmazás beállítását.

A Kattintson a [Fájl] menü [Nyomtatás...] parancsára.
Megjelenik a [Nyomtatás] párbeszédpanel.

B Válassza ki a használni kívánt nyomtató nevét a [Nyomtató kiválasztása] 
listából.

C Végezze el a szükséges beállításokat, majd kattintson a [Nyomtatás] gombra 
a nyomtatás megkezdéséhez.

Megjegyzés
❒ A [Nyomtatási tulajdonságok] párbeszédpanel megnyitásának módja az adott 

alkalmazástól függ. Részletes információt a használt alkalmazás 
leírásában találhat.

❒ Az alábbi eljárás során elvégzett összes beállítás csak az adott 
alkalmazásra lesz érvényes.

❒ Az általános felhasználók megváltoztathatják egy alkalmazás [Nyomtatás] 
párbeszédpanelében megjelenõ beállításokat. Az itt elvégzett beállítások 
alapértelmezettek lesznek, ha ebbõl az alkalmazásból történik a nyomtatás.

Referencia
A részletekrõl lásd a nyomtatóillesztõ Súgóját. 
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Windows NT 4.0 - A Nyomtató tulajdonságok párbeszédpanel 
elérése

A nyomtató alapértelmezett beállításai - Nyomtató tulajdonságok

Fontos
❒ Az opciók konfigurálását is tartalmazó nyomtató alapbeállítások 

megváltoztatásához teljes hozzáférési jogosultsággal jelentkezzen be. 
Alapértelmezés szerint a Rendszergazdák, a Kiszolgálófelelõsök, a 
Nyomtatófelelõsök és a Kiemelt felhasználók csoportok tagjai rendelkeznek 
Teljes hozzáférés jogosultsággal. 

❒ A nyomtató alapértelmezés szerinti beállításait nem módosíthatja 
felhasználónként. A nyomtató tulajdonságok párbeszédpanel beállításai 
minden felhasználóra érvényesek.

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

B Kattintson annak a nyomtatónak az ikonjára, amit használni kíván.

C Kattintson a [Fájl] menü [Tulajdonságok] parancsára.
A Nyomtató tulajdonságok párbeszédpanel megjelenik.

D Végezze el a szükséges beállításokat, majd kattintson az [OK] gombra.

Megjegyzés
❒ Az itt elvégzett beállítások az összes alkalmazás alapértelmezés szerinti 

beállításaivá válnak.

Referencia
A részletekrõl lásd a nyomtatóillesztõ Súgóját.

A nyomtató beállításainak alapértékre állítása - Alapértelmezett beállítások

Fontos
❒ Az opciók konfigurálását is tartalmazó nyomtató alapbeállítások 

megváltoztatásához teljes hozzáférési jogosultsággal jelentkezzen be. 
Alapértelmezés szerint a Rendszergazdák, a Kiszolgálófelelõsök, a 
Nyomtatófelelõsök és a Kiemelt felhasználók csoportok tagjai rendelkeznek 
Teljes hozzáférés jogosultsággal.

❒ A nyomtató alapértelmezés szerinti beállításait nem módosíthatja 
felhasználónként. A nyomtató tulajdonságok párbeszédpanel beállításai 
minden felhasználóra érvényesek.
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A A [Start] menüben, mutasson a [Beállítások]-ra, majd azon belül kattintson a 
[Nyomtatók]-ra.
Megjelenik a [Nyomtatók] ablak.

B Kattintson annak a nyomtatónak az ikonjára, amit használni kíván.

C Kattintson a [Fájl...] menü [Dokumentum alapértelmezett adatai] parancsára.
Megjelenik az [Alapértelmezés] párbeszédpanel.

D Végezze el a szükséges beállításokat, majd kattintson az [OK] gombra.

Megjegyzés
❒ Az itt elvégzett beállítások az összes alkalmazás alapértelmezés szerinti 

beállításaivá válnak.

Referencia
A részletekrõl lásd a nyomtatóillesztõ Súgóját. 

A nyomtató beállítása egy alkalmazásból

A nyomtatót beállíthatja egy adott alkalmazáshoz.
A készüléknek egy adott alkalmazáshoz történõ beállításához nyissa meg az 
adott alkalmazásból a nyomtató tulajdonságok párbeszédpanelt. A következõ 
példa bemutatja a Windows 4.0-hoz adott WordPad alkalmazás beállítását.

A Kattintson a [Fájl] menü [Nyomtatás] parancsára.
Megjelenik a [Nyomtatás] párbeszédpanel.

B Válassza ki a használni kívánt nyomtató nevét a [Név] listából, majd 
kattintson a [Tulajdonságok] gombra.
A Nyomtató tulajdonságok párbeszédpanel megjelenik.

C Végezze el a szükséges beállításokat, majd kattintson az [OK] gombra.

D Kattintson az [OK] gombra a nyomtatás megkezdéséhez.

Megjegyzés
❒ A nyomtató tulajdonságok párbeszédablak megnyitásának módja az adott 

alkalmazástól függ. Részletes információt a használt alkalmazás 
leírásában találhat.

❒ Néhány alkalmazás nem használja a nyomtatóillesztõ-program 
beállításait, ill. ezek helyett a saját alapértelmezett beállításait használja.

❒ Az alábbi eljárás során elvégzett összes beállítás csak az adott 
alkalmazásra lesz érvényes.

❒ Az általános felhasználók megváltoztathatják egy alkalmazás [Nyomtatás] 
párbeszédpanelében megjelenõ beállításokat. Az itt elvégzett beállítások 
alapértelmezettek lesznek, ha ebbõl az alkalmazásból történik a nyomtatás.

Referencia
A részletekrõl lásd a nyomtatóillesztõ Súgóját. 
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RPCS - A Nyomtató tulajdonságok 
párbeszédpanel elérése

Windows 95/98/Me - Nyomtató tulajdonságok párbeszédpanel 
elérése
A nyomtató tulajdonságoknak kétféle párbeszédpanel típusa van.
A �Többlapos� lehetõséget használjuk példaként jelen kézikönyvben. A 
párbeszédpanel típusának megváltoztatásáról lásd a nyomtatóillesztõ súgóját.

❖ Többlapos
A párbeszédpanelnek e típusa azoknak a felhasználóknak való, akik a 
különbözõ nyomtatásokhoz gyakran változtatják a nyomtatási beállításokat.

❖ Egyéni beállítás
A párbeszédpanelnek e típusa azoknak a felhasználóknak való, akik ritkán 
változtatják a nyomtatási beállításokat. A párbeszédpanel e típusa a telepített 
opcióktól függõen változhat.

A nyomtató beállításainak alapértékre állítása

A nyomtató alapértelmezés szerinti beállításainak elvégzéséhez nyissa meg a 
nyomtató tulajdonságok párbeszédpanelt a [Nyomtatók] ablakból.

Fontos
❒ A nyomtató alapértelmezés szerinti beállításait nem módosíthatja 

felhasználónként. A nyomtató tulajdonságok párbeszédpanel beállításai 
minden felhasználóra érvényesek.

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

B Kattintson annak a nyomtatónak az ikonjára, amit használni kíván.

C Kattintson a [Fájl] menü [Tulajdonságok] parancsára.
Amikor az RPCS nyomtatóillesztõ telepítése után elõször nyitja meg a 
nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt, akkor egy megerõsítõ üzenet 
jelenik meg. Miután rákattint az [OK] gombra, megjelenik a nyomtató 
tulajdonságai párbeszédpanel.

D Végezze el a szükséges beállításokat, majd kattintson az [OK] gombra.

Megjegyzés
❒ Néhány alkalmazás nem használja a nyomtatóillesztõ-program 

beállításait, ill. ezek helyett a saját alapértelmezett beállításait használja.

Referencia
A részletekrõl lásd a nyomtatóillesztõ Súgóját. 
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A nyomtató beállítása egy alkalmazásból

A nyomtatót beállíthatja egy adott alkalmazáshoz.
A készüléknek egy adott alkalmazáshoz történõ beállításához nyissa meg az 
adott alkalmazásból a nyomtató tulajdonságok párbeszédpanelt. A következõ 
példa bemutatja a Windows 95/98/Me-hez adott WordPad alkalmazás 
beállítását.

A Kattintson a [Fájl] menü [Nyomtatás] parancsára.
Megjelenik a [Nyomtatás] párbeszédpanel.

B Válassza ki a használni kívánt nyomtató nevét a [Név] listából, majd 
kattintson a [Tulajdonságok] gombra.
A Nyomtató tulajdonságok párbeszédpanel megjelenik.

C Végezze el a szükséges beállításokat, majd kattintson az [OK] gombra.

D Kattintson az [OK] gombra a nyomtatás megkezdéséhez.

Megjegyzés
❒ A nyomtató tulajdonságok párbeszédablak megnyitásának módja az adott 

alkalmazástól függ. Részletes információt a használt alkalmazás 
leírásában találhat.

❒ Néhány alkalmazás nem használja a nyomtatóillesztõ-program 
beállításait, ill. ezek helyett a saját alapértelmezett beállításait használja.

❒ Az alábbi eljárás során elvégzett összes beállítás csak az adott 
alkalmazásra lesz érvényes.

❒ Az általános felhasználók megváltoztathatják egy alkalmazás [Nyomtatás] 
párbeszédpanelében megjelenõ beállításokat. Az itt elvégzett beállítások 
alapértelmezettek lesznek, ha ebbõl az alkalmazásból történik a 
nyomtatás.

Referencia
A részletekrõl lásd a nyomtatóillesztõ Súgóját. 
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Windows 2000 - A Nyomtató tulajdonságok párbeszédpanel 
elérése
Jelen rész leírja, hogyan indíthatja el a nyomtatóillesztõ-program tulajdonságait.

A nyomtató alapértelmezett beállításai - Nyomtató tulajdonságok

Fontos
❒ Az opciók konfigurálását is tartalmazó nyomtató alapbeállítások 

megváltoztatásához nyomtató menedzselési jogosultsággal jelentkezzen be. 
Alapértelmezés szerint a Rendszergazdák és a Kiemelt felhasználók 
csoportjának tagjai rendelkeznek Nyomtatók kezelése jogosultsággal. 

❒ A nyomtató alapértelmezés szerinti beállításait nem módosíthatja 
felhasználónként. A nyomtató tulajdonságok párbeszédpanel beállításai 
minden felhasználóra érvényesek.

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

B Kattintson annak a nyomtatónak az ikonjára, amit használni kíván.

C Kattintson a [Fájl] menü [Tulajdonságok] parancsára.
A Nyomtató tulajdonságok párbeszédpanel megjelenik.
Amikor az RPCS nyomtatóillesztõ telepítése után elõször nyitja meg a 
nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt, akkor egy megerõsítõ üzenet 
jelenik meg. Miután rákattint az [OK] gombra, megjelenik a nyomtató 
tulajdonságai párbeszédpanel.

D Végezze el a szükséges beállításokat, majd kattintson az [OK] gombra.

Megjegyzés
❒ Az itt elvégzett beállítások az összes alkalmazás alapértelmezés szerinti 

beállításaivá válnak.

Referencia
A részletekrõl lásd a nyomtatóillesztõ Súgóját.

A nyomtató alapértelmezett beállítása - Nyomtató tulajdonságok

Fontos
❒ A nyomtató alapértelmezés szerinti beállításait nem módosíthatja 

felhasználónként. A nyomtató tulajdonságok párbeszédpanel beállításai 
minden felhasználóra érvényesek.

A A [Start] menüben, mutasson a [Beállítások]-ra, majd azon belül kattintson a 
[Nyomtatók]-ra.
Megjelenik a [Nyomtatók] ablak.
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B Kattintson annak a nyomtatónak az ikonjára, amit használni kíván.

C Kattintson a [Fájl] menü [Nyomtatási tulajdonságok...] parancsára.
A [Nyomtatási tulajdonságok] párbeszédpanel megjelenik.

D Végezze el a szükséges beállításokat, majd kattintson az [OK] gombra.

Megjegyzés
❒ Az itt elvégzett beállítások az összes alkalmazás alapértelmezés szerinti 

beállításaivá válnak.

Referencia
A részletekrõl lásd a nyomtatóillesztõ Súgóját.

A nyomtató beállítása egy alkalmazásból

A nyomtatót beállíthatja egy adott alkalmazáshoz.
A készüléknek egy adott alkalmazáshoz történõ beállításához nyissa meg az 
adott alkalmazásból a [Nyomtatási tulajdonságok] párbeszédpanelt. A következõ 
példa bemutatja a Windows 2000-hez adott WordPad alkalmazás beállítását.

A Kattintson a [Fájl] menü [Nyomtatás...] parancsára.
Megjelenik a [Nyomtatás] párbeszédpanel.

B Válassza ki a használni kívánt nyomtató nevét a [Nyomtató kiválasztása] 
listából.

C Végezze el a szükséges beállításokat, majd kattintson a [Nyomtatás] gombra 
a nyomtatás megkezdéséhez.

Megjegyzés
❒ A [Nyomtatási tulajdonságok] párbeszédpanel megnyitásának módja az adott 

alkalmazástól függ. Részletes információt a használt alkalmazás 
leírásában találhat.

❒ Az alábbi eljárás során elvégzett összes beállítás csak az adott 
alkalmazásra lesz érvényes.

❒ Az általános felhasználók megváltoztathatják egy alkalmazás [Nyomtatás] 
párbeszédpanelében megjelenõ beállításokat. Az itt elvégzett beállítások 
alapértelmezettek lesznek, ha ebbõl az alkalmazásból történik a 
nyomtatás.

Referencia
A részletekrõl lásd a nyomtatóillesztõ Súgóját. 
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Windows XP, Windows Server 2003 - A nyomtató tulajdonságok 
elérése

A nyomtató alapértelmezett beállításai - Nyomtató tulajdonságok

Fontos
❒ Az opciók konfigurálását is tartalmazó nyomtató alapbeállítások 

megváltoztatásához nyomtató menedzselési jogosultsággal jelentkezzen be. 
Alapértelmezés szerint a Rendszergazdák és a Kiemelt felhasználók 
csoportjának tagjai rendelkeznek Nyomtatók kezelése jogosultsággal. 

❒ A nyomtató alapértelmezés szerinti beállításait nem módosíthatja 
felhasználónként. A nyomtató tulajdonságok párbeszédpanel beállításai 
minden felhasználóra érvényesek.

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

B Kattintson annak a nyomtatónak az ikonjára, amit használni kíván.

C Kattintson a [Fájl] menü [Tulajdonságok] parancsára.
A Nyomtató tulajdonságok párbeszédpanel megjelenik.
Amikor az RPCS nyomtatóillesztõ telepítése után elõször nyitja meg a 
nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt, akkor egy megerõsítõ üzenet 
jelenik meg. Miután rákattint az [OK] gombra, megjelenik a nyomtató 
tulajdonságai párbeszédpanel.

D Végezze el a szükséges beállításokat, majd kattintson az [OK] gombra.

Megjegyzés
❒ Az itt elvégzett beállítások az összes alkalmazás alapértelmezés szerinti 

beállításaivá válnak.

Referencia
A részletekrõl lásd a nyomtatóillesztõ Súgóját.

A nyomtató alapértelmezett beállítása - Nyomtató tulajdonságok

Fontos
❒ A nyomtató alapértelmezés szerinti beállításait nem módosíthatja 

felhasználónként. A nyomtató tulajdonságok párbeszédpanel beállításai 
minden felhasználóra érvényesek.

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

B Kattintson annak a nyomtatónak az ikonjára, amit használni kíván.
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C Kattintson a [Fájl] menü [Nyomtatási tulajdonságok...] parancsára.
A [Nyomtatási tulajdonságok] párbeszédpanel megjelenik.

D Végezze el a szükséges beállításokat, majd kattintson az [OK] gombra.

Megjegyzés
❒ Az itt elvégzett beállítások az összes alkalmazás alapértelmezés szerinti 

beállításaivá válnak.

Referencia
A részletekrõl lásd a nyomtatóillesztõ Súgóját. 

A nyomtató beállítása egy alkalmazásból

A nyomtatót beállíthatja egy adott alkalmazáshoz.
A készüléknek egy adott alkalmazáshoz történõ beállításához nyissa meg az 
adott alkalmazásból a [Nyomtatási tulajdonságok] párbeszédpanelt. A következõ 
példa bemutatja a Windows XP-hez adott WordPad alkalmazás beállítását.

A Kattintson a [Fájl] menü [Nyomtatás...] parancsára.
Megjelenik a [Nyomtatás] párbeszédpanel.

B Válassza ki a használni kívánt nyomtató nevét a [Nyomtató kiválasztása] 
listából.

C Végezze el a szükséges beállításokat, majd kattintson a [Nyomtatás] gombra 
a nyomtatás megkezdéséhez.

Megjegyzés
❒ A [Nyomtatási tulajdonságok] párbeszédpanel megnyitásának módja az adott 

alkalmazástól függ. Részletes információt a használt alkalmazás 
leírásában találhat.

❒ Az alábbi eljárás során elvégzett összes beállítás csak az adott 
alkalmazásra lesz érvényes.

❒ Az általános felhasználók megváltoztathatják egy alkalmazás [Nyomtatás] 
párbeszédpanelében megjelenõ beállításokat. Az itt elvégzett beállítások 
alapértelmezettek lesznek, ha ebbõl az alkalmazásból történik a 
nyomtatás.

Referencia
A részletekrõl lásd a nyomtatóillesztõ Súgóját. 
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Windows NT 4.0 - A Nyomtató tulajdonságok párbeszédpanel 
elérése

A nyomtató alapértelmezett beállításai - Nyomtató tulajdonságok

Fontos
❒ Az opciók konfigurálását is tartalmazó nyomtató alapbeállítások 

megváltoztatásához teljes hozzáférési jogosultsággal jelentkezzen be. 
Alapértelmezés szerint a Rendszergazdák, a Kiszolgálófelelõsök, a 
Nyomtatófelelõsök és a Kiemelt felhasználók csoportok tagjai rendelkeznek 
Teljes hozzáférés jogosultsággal.

❒ A nyomtató alapértelmezés szerinti beállításait nem módosíthatja 
felhasználónként. A nyomtató tulajdonságok párbeszédpanel beállításai 
minden felhasználóra érvényesek.

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

B Kattintson annak a nyomtatónak az ikonjára, amit használni kíván.

C Kattintson a [Fájl] menü [Tulajdonságok] parancsára.
A Nyomtató tulajdonságok párbeszédpanel megjelenik.
Amikor az RPCS nyomtatóillesztõ telepítése után elõször nyitja meg a 
nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt, akkor egy megerõsítõ üzenet 
jelenik meg. Miután rákattint az [OK] gombra, megjelenik a nyomtató 
tulajdonságai párbeszédpanel.

D Végezze el a szükséges beállításokat, majd kattintson az [OK] gombra.

Megjegyzés
❒ Az itt elvégzett beállítások az összes alkalmazás alapértelmezés szerinti 

beállításaivá válnak.

Referencia
A részletekrõl lásd a nyomtatóillesztõ Súgóját.
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A nyomtató beállításainak alapértékre állítása - Alapértelmezett beállítások

Fontos
❒ Az opciók konfigurálását is tartalmazó nyomtató alapbeállítások 

megváltoztatásához teljes hozzáférési jogosultsággal jelentkezzen be. 
Alapértelmezés szerint a Rendszergazdák, a Kiszolgálófelelõsök, a 
Nyomtatófelelõsök és a Kiemelt felhasználók csoportok tagjai rendelkeznek 
Teljes hozzáférés jogosultsággal. 

❒ A nyomtató alapértelmezés szerinti beállításait nem módosíthatja 
felhasználónként. A nyomtató tulajdonságok párbeszédpanel beállításai 
minden felhasználóra érvényesek.

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

B Kattintson annak a nyomtatónak az ikonjára, amit használni kíván.

C Kattintson a [Fájl...] menü [Dokumentum alapértelmezett adatai] parancsára.
Megjelenik az [Alapértelmezés] párbeszédpanel.

D Végezze el a szükséges beállításokat, majd kattintson az [OK] gombra.

Megjegyzés
❒ Az itt elvégzett beállítások az összes alkalmazás alapértelmezés szerinti 

beállításaivá válnak.

Referencia
A részletekrõl lásd a nyomtatóillesztõ Súgóját.

A nyomtató beállítása egy alkalmazásból

A nyomtatót beállíthatja egy adott alkalmazáshoz.
A készüléknek egy adott alkalmazáshoz történõ beállításához nyissa meg az 
adott alkalmazásból a nyomtató tulajdonságok párbeszédpanelt. A következõ 
példa bemutatja a Windows 4.0-hoz adott WordPad alkalmazás beállítását.

A Kattintson a [Fájl] menü [Nyomtatás] parancsára.
Megjelenik a [Nyomtatás] párbeszédpanel.

B Válassza ki a használni kívánt nyomtató nevét a [Név] listából, majd 
kattintson a [Tulajdonságok] gombra.
A Nyomtató tulajdonságok párbeszédpanel megjelenik.

C Végezze el a szükséges beállításokat, majd kattintson az [OK] gombra.

D Kattintson az [OK] gombra a nyomtatás megkezdéséhez.
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Megjegyzés
❒ A nyomtató tulajdonságok párbeszédablak megnyitásának módja az adott 

alkalmazástól függ. Részletes információt a használt alkalmazás 
leírásában találhat.

❒ Néhány alkalmazás nem használja a nyomtatóillesztõ-program 
beállításait, ill. ezek helyett a saját alapértelmezett beállításait használja.

❒ Az alábbi eljárás során elvégzett összes beállítás csak az adott 
alkalmazásra lesz érvényes.

❒ Az általános felhasználók megváltoztathatják egy alkalmazás [Nyomtatás] 
párbeszédpanelében megjelenõ beállításokat. Az itt elvégzett beállítások 
alapértelmezettek lesznek, ha ebbõl az alkalmazásból történik a 
nyomtatás.

Referencia
A részletekrõl lásd a nyomtatóillesztõ Súgóját. 
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PDF fájl nyomtatása közvetlenül

PDF fájlokat közvetlenül a gépre küldhet nyomtatás céljából, anélkül, hogy meg 
kellene nyitnia egy PDF alkalmazást.

Fontos
❒ Ez a funkció csak eredeti Adobe PDF fájlok esetén mûködik.
❒ A funkcióhoz az 1.3, 1.4 és 1.5 verziójú PDF fájlok kompatibilisek.
❒ A 1.4 verziójú PDF fólia funkciójának alkalmazásával létrehozott PDF fájlok 

lehet, hogy nem nyomtathatóak ki.
❒ A 1.5 verziójú PDF Crypt Filter és/vagy 16 bites színes kép funkciójának 

alkalmazásával létrehozott PDF fájlok nem nyomtathatóak ki.
❒ A kizárólag az 1.6 verziójú PDF-re jellemzõ funkciók nélkül létrehozott 1.6 

verziójú PDF (Acrobat 7.0) fájlok kinyomtathatóak.
❒ Bizonyos típusú, nagy tömörítésû PDF-fájlok lehet, hogy nem nyomtathatóak 

ki. A támogatott fájltípusok tekintetében vegye fel a kapcsolatot a 
kereskedelmi képviselõvel.

Megjegyzés
❒ Egyéni méretû papírra történõ nyomtatáskor papírméret-hiba következhet 

be.

Nyomtatási módszer
A következõ két eljárás mutatja be a közvetlen PDF nyomtatás két módszerét � 
Auto Document Link alkalmazása vagy parancsok megadása. 

A DeskTopBinder Lite használata

A DeskTopBinder Lite telepítése

A DeskTopBinder Lite telepítéséhez kövesse az alábbi eljárást.

A Lépjen ki minden futó alkalmazásból.

B Helyezze be a �Scanner Driver and Utilities� CD lemezt a CD-ROM 
meghajtóba.
A telepítõ elindul.
Elképzelhetõ, hogy az Automatikus indítás funkció nem mûködik bizonyos 
rendszerbeállítások esetén. Ebben az esetben indítsa el a CD-lemez 
gyökérkönyvtárában található �Setup.exe� fájlt.
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C Válassza ki a kezelõfelület nyelvét, majd nyomja meg az [OK] gombot.

D Kattintson a következõ gombra: [DeskTopBinder Lite].

E A DeskTopBinder Lite telepítéséhez kövesse a képernyõn megjelenõ 
utasításokat.
Ha a program a számítógép újraindítását kéri a DeskTopBinder Lite 
telepítése után, akkor indítsa újra a gépet, és folytassa a konfigurálást.

DeskTopBinder Lite Bõvítések

Kövesse a DeskTopBinder Lite bõvítési eljárást a PDF fájlok közvetlen 
nyomtatásához.

A A [Start] menüben kattintson a [Programok], [DeskTopBinder] és [További 
funkciók varázsló] menüpontra.

B Amikor a [További funkciók varázsló] megjelenik, válassza a [Start] 
lehetõséget, majd kattintson ismét a [Következõ], amíg a [Nyomtatási funkció2] 
képernyõ meg nem jelenik.

C Az [Nyomtatási funkció2] képernyõn kattintson a [Hozzáadás...] lehetõségre a 
[PDF közv. Nyom. tulajdonság.] megjelenítéséhez.

D Válassza ki az illesztõprogramot a készülékhez, azaz kattintson az [OK] 
lehetõségre, majd a [Következõ] opcióra ismét, amíg a [Befejezés] meg nem 
jelenik.
Kattintson a következõ gombra: [Befejezés].

Funkcióválaszték

A Funkcióválaszték olyan funkciókhoz kapcsolódó gombokat tartalmaz, 
melyeket már a DeskTopBinder Lite keresztül konfigurált. A gombok 
segítségével nyomtathat Windows fájlokat, elõnézeti nyomatokat, továbbá 
képeket konvertálhat és szkennereket regisztrálhat dokumentumok számráa 
anélkül, hogy meg kellene nyitnia a DeskTopBinder Lite-t. Ezeket a funkciókat 
úgy is használhatja, hogy a célfájlt egyszerûen a kívánt funkciót jelölõ gombhoz 
húzza, és ott elereszti.

A A [Start] menüben kattintson a [Programok], [DeskTopBinder] és [Function 
Palette] menüpontra.
A Funkcióválaszték ikonja a képernyõ jobb alsó részén megjelenõ tálcához 
adódik hozzá.

B Jobb egérgombbal kattintson a tálcához hozzáadott ikonra, majd 
kattintson a [Tulajdonságok] lehetõségre a Tulajdonságok képernyõ 
megjelenítéséhez.

C Kattintson a [Tartalom] fülre, majd válassza a [PDF közvetlen nyomtatás] 
jelölõnégyzetet középen, és kattintson a [OK] opcióra.
A [Tulajdonságok] képernyõ bezárul, és a [PDF közvetlen nyomtatás] ikon 
hozzáadódik a választékhoz.
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PDF közvetlen nyomtatása

Használja az alábbi módszert a PDF fájlok közvetlen nyomtatásához.

A Húzza a nyomtatni kívánt PDF-fájlt a PDF közvetlen nyomtatás ikonra, 
majd ott engedje azt el.

B A [Kimeneti fájllista - PDF közvetlen nyomtatás] megjelenik.
Jelölje ki a nyomtatni kívánt PDF-fájlt, majd kattintson az [OK] gombra. 
A készülék kinyomtatja a PDF-fájlt.

Jelszóval védett PDF dokumentumok nyomtatása

A jelszóval védett PDF-fájlok nyomtatásához kövesse az alábbi lépéseket.

A A Windows [Start] menüjében kattintson a [Programok], [DeskTopBinder] és 
[További funkciók varázsló] menüpontra.

B Amikor a [További funkciók varázsló] megjelenik, válassza a [Start] 
lehetõséget, majd kattintson a [Következõ] lehetõségre.

C Az [Nyomtatási funkció2] képernyõn kattintson a [Tulajdonságok] lehetõségre a 
[PDF közv. Nyom. tulajdonság.] megjelenítéséhez.

D Válassza ki a [PDF jelszó használata] jelölõnégyzetet a képernyõ jobb alsó 
részében, majd kattintson a [OK] opcióra.
Kattintson a [Következõ] ismét addig, amíg a [Befejezés] meg nem jelenik.
Kattintson az [Befejezés] gombra a [További funkciók varázsló] bezárásához.

E Húzza a nyomtatni kívánt PDF-fájlt a PDF közvetlen nyomtatás ikonra a 
választékban, majd ott engedje azt el.

F A [Kimeneti fájllista - PDF közvetlen nyomtatás] megjelenik.
Válassza ki a fordított videóként elkészíteni kívánt PDF-fájlt, majd kattintson 
az [OK] opcióra.

GMegnyílik a [PDF közv. Nyom. tulajdonság.] képernyõ.
Adja meg a nyomtatni kívánt PDF-fájl jelszavát a [PDF jelszó] mezõben a 
képernyõ jobb alsó részén, majd kattintson a [OK] opcióra.
A készülék kinyomtatja a jelszóval védett PDF-fájlt.

Megjegyzés
❒ A jelszóval védett PDF-fájl nyomtatása elõtt az alábbiak egyikét végezze el:

� Írja be a PDF jelszót a PDF közvetlen nyomtatás tulajdonságai 
képernyõn.

� Adja meg a PDF jelszavát úgy, hogy kiválasztja a [PDF jelszó módosítása] 
opciót a [PDF menü] alatt a készülék kezelõpultján.

❒ Ha valamely [PDF csop. jelszó] van hozzárendelve a [PDF menü] menü 
vonatkozásában a DeskTopBinder Lite-hoz vagy a készülék 
kezelõpaneljéhez, ugyanazt a csoportos jelszót szükséges hozzárendelni a 
másikhoz is.
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PDF közvetlen nyomtatás tulajdonságai

1. Beállítás neve:
Megjeleníti a plug-in konfigurációs nevet 
(legfeljebb 63 egybites karakter).

2. Ikon cseréje...
Módosítja az eszközsoron megjelenõ 
ikonokat.

3. Nyomtató:
Megjeleníti a PDF közvetlen nyomtatást 
támogató RPSC illesztõprogramok 
listáját.

4. Kétoldalas
A lapok mindkét oldalára nyomtat.

5. Elrendezés
Egyetlen lapra több oldalt nyomtat.

6. Párbeszédablak megjelenítése a 
nyomtatás elõtt
Megjelenik a PDF közvetlen nyomtatás 
módban, ha a jelölõnégyzet ki van 
választva.

7. Tájolás
Meghatározza az eredeti tájolását.

8. Példányszám
Megadja a nyomtatandó példányszámot.

9. Szétválogatás
A nyomtatott lapok rendezésére szolgál.

10. Tartomány
Meghatározza az egyes lapokon a 
nyomtatási területet.

11. Felbontás
Meghatározza a nyomtatás felbontását.

12. PDF jelszó
Ha a PDF-fájl jelszóval védett, adja meg a 
jelszót ebben a mezõben. Egyébként az 
állományt nem lehet kinyomtatni.

13. Csoport jelszó
Ha valamely csoportos jelszó a 
DeskTopBinder Lite-hoz és a 
készülékhez van hozzárendelve, ebben a 
mezõben adja meg a csoportos jelszót. 
Egyébként a nyomtatás nem kezdõdik el.

Parancsok használata
Közvetlenül nyomtathat PDF fájlokat olyan parancsokkal is, mint például �ftp�, 
�sftp� és �lpr�.

Referencia
Az UNIX parancsokkal kapcsolatban tudnivalókat lásd a Hálózati 
útmutatóban.

ASC005S HU
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Jogosulatlan másolás ellenõrzése

A jogosulatlan másolás megelõzése érdekében a nyomtatások alá mintákat és 
szövegeket ágyazhat be. Ezen funkció használatához nincs szüksége speciális 
papírra. Ha a szöveges vagy képes mintával ellátott papírt másolóval vagy 
multifunkcionális másolóval próbálják meg lemásolni, az ilyen minta erõs 
nyomtatással jelenik meg, vagy a másolat elszürkül, hogy az eredeti 
dokumentumon lévõ információ védve legyen a kiszivárgástól. A jogosulatlan 
másolás elleni védelemmel való nyomtatáshoz a [Adatvédelem másolásnál] és 
[Maszk típusa:] opciókat használhatja.

Fontos
❒ A funkció célja, hogy gátolja a bizalmas dokumentumok másolását; tehát 

nem akadályozza meg az adott információk jogosulatlan használatát.
❒ A dokumentumszerveren tárolt vagy nyomtatott, Másolási adatvédelemmel 

védett fájlok kiszürkítéséhez telepítenie kell a Másolási adatvédelem 
egységet. A Másolási adatvédelemmel védett fájlok nyomtatásához nem kell 
telepítenie az egységet.

❒ A készülék a Másolási adatvédelemmel védett fájlok nyomtatására alkalmas. 
Viszont mivel a készülékre nem tudja telepíteni a Másolási adatvédelem 
egységet, a fájlok másolati példányai nem szürkíthetõek ki a másolási 
adatvédelem használatakor.

❒ A Másolási adatvédelemmel együtt a Festéktakarékos mód nem használható. 
❒ Az alábbi beállítást használja annak érdekében, hogy a jogosulatlan másolás 

megakadályozására alkalmas, beágyazott minta vagy szöveg jobban látható 
legyen: 
� A [Másolóbeállítások], [Eredeti típusának beáll.] alatt állítsa a [Eredeti 1. típus 

(szöveg)] opciót [Speciális mód 1] lehetõségre.
� Megjegyzendõ, hogy a beállítás elvégzésekor a dokumentumban lévõ, ám 

beágyazott mintákat vagy szöveget nem tartalmazó, szürkeárnyalatos 
képek lehet, hogy nem megfelelõen kerülnek másolásra.

❒ A Jogosulatlan másolás ellenõrzése funkció használatához az alábbiak szerint 
konfigurálja az RSCP nyomtatóillesztõ-program beállításait. Ha más 
beállításokat alkalmaz, ez a funkció nem választható ki.
� A [Papírtípus:] listában válassza ki a [Normálpapír/Újrafelhasznált] lehetõséget.

A Jogosulatlan másolás ellenõrzése ablak megnyitása

A Az RPCS nyomtatóillesztõ-programban nyissa meg a [Nyomtatási 
tulajdonságok] ablakot.

B Kattintson a következõ gombra: [Egyéni beállítás hozzáadása/módosítása...].

C Válassza a [Jogtalan másolás...] jelölõnégyzetet.
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D Kattintson a következõ gombra: [Kontrollbeállítások...].
A Jogosulatlan másolás ellenõrzése ablak megjelenik.

Megjegyzés
❒ A részletekrõl lásd a nyomtatóillesztõ Súgóját.

A [Adatvédelem másolásnál] használata
Amennyiben másolási adatvédelemmel nyomtatott dokumentumot másol vagy 
vagy tárol a másolási adatvédelem egységgel ellátott másoló vagy 
multifunkcionális másoló Dokumentumdobozának segítségével, a másolat vagy 
a tárolt fájl kiszürkül. Jelen rész ismerteti, a nyomtatáshoz hogyan adhatja meg 
a nyomtatómeghajtó beállításait a [Adatvédelem másolásnál] segítségével. 

❖ Beállítás [Adatvédelem másolásnál] nyomtatómeghajtóban
� Válassza az [Adatvédelem másolásnál] jelölõdobozt. Szöveg is megadható a 

[Szöveg:] ablakban.
� Ezzel egy idõben nem választhatja a [Maszk típusa:] jelölõdobozt.
� A szürke felülnyomattal védett dokumentumok nyomtatásához a 

készüléket megfelelõen be kell állítani. Beszéljen a rendszergazdával.
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❖ Dokumentum nyomtatása a [Adatvédelem másolásnál] opció segítségével.

1. A beállított minta vagy szöveg 
nyomtatásra kerül.

2. A dokumentum azon a 
másolókészüléken / 
multifunkcionális készüléken kerül 
másolásra vagy tárolásra, melyre a 
Másolási adatvédelem egységet 
telepítették.

3. A dokumentumot a szürke 
felülnyomat üresen hagyja.

Megjegyzés
❒ A készülék csak az 1. lépésben leírtak szerint tud nyomtatni.
❒ Kizárólag az RPCS nyomtatómeghajtó a támogatott opció.
❒ Részlegesen nem ágyazható a dokumentumokba minta vagy szöveg.
❒ Használjon 182 × 257 mm-es (71/4 × 101/2 in.) vagy nagyobb méretû papírt.
❒ Használjon legalább 70%-os fehérségû, szokványos vagy újrahasznosított 

papírt.
❒ A funkciót használatát a kétoldalas nyomtatás zavarhatja, mivel a szöveg 

vagy a minta átüthet a papíron.
❒ A háttérmintákkal vagy -szöveggel való nyomtatás a szokványos 

nyomtatástól lassabb lehet.

Referencia
A tudnivalókat a [Adatvédelem másolásnál] beállításáról lásd a 
nyomtatóillesztõ-program Súgójában.
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A [Maszk típusa:] használata
A dokumentumokba mintákat vagy szövegeket ágyazhat be a 
nyomtatómeghajtó beállításában, hogy megakadályozza a jogosulatlan 
másolást.

❖ Beállítás [Maszk típusa:] nyomtatómeghajtóban
� Válasszon egy mintát a [Maszk típusa:] opcióból, majd adja meg a szöveget 

a [Szöveg:] ablakban.

Megjegyzés
❒ Csak [Szöveg:]-et állíthat be, viszont a [Maszk típusa:] és a [Szöveg:] együtt 

állítandó be.
❒ A szöveges és háttér minták kapcsolásához válassza a [Fordított minták: 

szöveg/háttér] jelölõnégyzetet.

❖ Dokumentum nyomtatása a [Maszk típusa:] opció segítségével.

1. A beállított minta vagy szöveg 
halványan kerül nyomtatásra .

2. A dokumentum másolásra, 
szkennelésre vagy tárolásra kerül a 
másolókészüléken / 
multifunkcionális készüléken.

3. A beállított minta vagy szöveg 
tisztán megjelenik.
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Megjegyzés
❒ Kizárólag az RPCS nyomtatómeghajtó a támogatott opció.
❒ Részlegesen nem ágyazható a dokumentumokba minta vagy szövegsor.
❒ A beágyazott minta tisztábban jelenik meg, ha a betûméretet legalább 50 pt-

osra (lehetõség szerint 70 vagy 80 pt-osra) állítja, míg a karakterszög 30 és 40 
fok közötti.

❒ A beállítások hatására a másolás, szkennelés vagy dokumentummentés 
eredménye a dokumentumszerveren a készülék típusától, illetve a beállítás 
körülményeitõl függõen változhat.

❒ A háttérmintákkal vagy -szöveggel való nyomtatás a szokványos 
nyomtatástól lassabb lehet.

Referencia
A tudnivalókat a [Maszk típusa:] beállításáról lásd a nyomtatóillesztõ-program 
Súgójában.

Fontos megjegyzés
� A szállító nem biztosít garanciát a nyomtatási minták és egyéb 

másolásvédelmi elemek megjelenésének tekintetében. A nyomtatási minták 
megjelenés, valamint a Jogosulatlan másolás ellenõrzés funkció mûködése 
változhat a felhasznált papír minõségétõl, a készülék típusától és a 
beállításoktól függõen.

� A szállító nem vállal felelõsséget az olyan károkra, melyek a Jogosulatlan 
másolás ellenõrzése funkció használatával, illetve az esetleges használati 
hiányosságokkal állnak kapcsolatban.
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Lapdobás

Ez a rész olyan esetekre tartalmaz utasításokat, amikor a készüléknek nincs 
tálcája a kiválasztott papírmérethez vagy -típushoz, illetve amikor a készülékbe 
adagolt papír kifogy.

Fontos
❒ A tálcát nem lehet módosítani, ha az alábbi funkciók be vannak állítva:

� Kétoldalas nyomtatás olyan tálcánál, amely nem támogatja ezt

Megjegyzés
❒ Ha az alábbi beállításokkal rendelkezõ tálcánál lapdobást állít be, a tálcát a 

beállítások törlése után módosíthatja:
� Kétoldalas nyomtatás

❒ Ha az Automatikus folytatás opció ki van választva, akkor a lapdobó papír a 
beállított idõtartam eltelte után nyomtatásra kerül. Lásd a Fõkapcsoló 
bekapcsolása az Általános beállítások útmutatóban.

Nyomtatás a kiválasztott tálcáról
Ha a készülék nem rendelkezik megfelelõ tálcával a kiválasztott papírmérethez 
vagy -típushoz, illetve ha a kiválasztott, a készülékbe adagolt papír kifogyott, 
figyelmeztetõ üzenet jelenik meg. Ha ez az üzenet jelenik meg, az alábbi 
lépéseket kövesse.

A Ha megjelenik a figyelmeztetõ üzenet, nyomja meg az [Lapdobás] gombot.

B A megerõsítést kérõ képernyõn nyomja meg az {OK} gombot.

A nyomtatás leállításához nyomja meg a [Mégsem] gombot.
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C Válasszon a lapdobáshoz azon tálcák közül {T} vagy {U} segítségével, 
melyek megjelennek a kijelzõ panelen, majd nyomja meg az {OK} gombot.
Ha azt követõen szeretne nyomtatni, miután feltöltötte a tálcát papírral, a 
megfelelõ papírral történõ feltöltés után válassza ki a tálcát.

A készülék a kiválasztott tálca használatával nyomtat.

Megjegyzés
❒ Ha kisebb méretû papírt tartalmazó tálcából nyomtat, a nyomtatási munka 

megrövidülhet vagy egyéb problémák adódhatnak.

Nyomtatási munka törlése
Kövesse az alábbi lépéseket a nyomtatási feladat törléséhez, ha a lapdobásra 
felszólító üzenet megjelenik.

A Nyomja meg az [Mun.tör.] gombot.

B Nyomja meg az [Aktuális] gombot.

A megerõsítést kérõ üzenet jelenik meg.
A nyomtatási feladat folytatásához nyomja meg az [Tovább] gombot.

C A nyomtatási munka törléséhez nyomja meg az [Igen] gombot.

Nyomja meg a [Nem] gombot, ha szeretne visszatérni az elõzõ képernyõhöz.
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Megjegyzés
❒ Ha a készüléket több számítógép megosztva használja, ügyeljen arra, 

nehogy véletlenül törölje valaki más nyomtatási feladatát.
❒ Windows alatt, ha a készülék párhuzamos kábellel csatlakozik a 

számítógéphez, a már elküldött nyomtatási feladatokat úgy lehet törölni, 
hogy rákattint [Mun.tör.] gombra, amikor a kezelõpanelen a �Várakozás...� 
üzenet látható. Miután a beállított intervallum az [I/O idõkorlát] részben a 
Nyomtató beállítások alatt eltelt, a következõ nyomtatási feladat 
elküldhetõ. Más kliens géprõl küldött nyomtatási munkák ebben az 
esetben nem törlõdnek.

❒ A már feldolgozott nyomtatási adatok nem törölhetõk. Ezért a nyomtatás 
még folytatódhat néhány oldalon keresztül a [Mun.tör.] gomb megnyomása 
után.

❒ A sok adatot tartalmazó nyomtatási munka nyomtatásának leállása 
hosszabb idõbe is telhet.

Referencia
A részletekért lásd: 81. oldal �Nyomtatási munka törlése�.
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Nyomtatási munka törlése

Jelen rész bemutatja. hogyan állítható le a számítógéprõl vagy a kezelõpanelrõl 
a nyomtatás.

Nyomtatási feladat törlése a kezelõpanel segítségével

A Nyomja meg a [Mun.tör.] gombot a kijelzõpanelen.
Egy megerõsítõ üzenet jelenik meg.

B Nyomja meg az [Aktuális] gombot.

A nyomtatási feladat folytatásához nyomja meg az [Tovább] gombot.

C A nyomtatási munka törléséhez nyomja meg az [Igen] gombot.

Nyomja meg a [Nem] gombot, ha szeretne visszatérni az elõzõ képernyõhöz.
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Windows - Nyomtatási feladat törlése a számítógéprõl
A számítógéprõl még törölheti a nyomtatási feladatot, ha a nyomtatási feladatok 
átvitele még nem fejezõdött be.

A Kattintson kétszer a nyomtató ikonjára a Windows tálcán.
Megjelenik egy ablak, melyben a jelenleg nyomtatásra várakozó összes 
nyomtatási munka látható. Ellenõrizze a törölni kívánt nyomtatási munka 
aktuális állapotát.

B Jelölje ki a törölni kívánt nyomtatási munka nevét.

C Kattintson a [Dokumentum] menü [Nyomtatás törlése] parancsára.

D Nyomja meg a {Nyomtató} gombot a készülék vezérlõpaneljén.

Megjegyzés
❒ Ha a készüléket több számítógép megosztva használja, ügyeljen arra, 

nehogy véletlenül törölje valaki más nyomtatási feladatát.
❒ Ha a készülék párhuzamos kábellel csatlakozik a számítógéphez, a már 

elküldött nyomtatási feladatokat úgy is lehet törölni, hogy [Mun.tör.] 
gombra kattint, amikor a �Várakozás...� üzenet látható a kezelõpanelen. 
Miután a beállított intervallum az [I/O idõkorlát] részben a Nyomtató 
beállítások alatt eltelt, a következõ nyomtatási feladat elküldhetõ. Más 
kliens géprõl küldött nyomtatási munkák ebben az esetben nem törlõdnek.

❒ Windows XP, Windows Server 2003 és Windows NT alatt kattintson a 
[Mégse] parancsra a [Dokumentum] menüben.

❒ Windows 95/98/Me/2000 vagy NT 4.0 alatt megnyithatja a nyomtatási 
sor ablakot, ha duplán kattint a készülék ikonjára a [Nyomtatók] ablakban 
(Windows XP és Windows Server 2003 alatt pedig a [Nyomtatók és faxok] 
ablakban).

❒ A már feldolgozott nyomtatási adatok nem törölhetõk. Ezért a nyomtatás 
még folytatódhat néhány oldalon keresztül a [Mun.tör.] gomb megnyomása 
után.

❒ A sok adatot tartalmazó nyomtatási munka nyomtatásának leállása 
hosszabb idõbe is telhet.



A hibanapló ellenõrzése

3

A hibanapló ellenõrzése

Ha bizonyos adatállományokat nyomtatási hiba miatt nem lehet elmenteni, 
akkor keresse meg a hiba okát a kezelõpanelen, ellenõrizve a hibanaplót.

Fontos
❒ A hibanapló a legutóbbi 30 hibafájlt tárolja. Ha hozzáadódik egy új hiba, 

amikor a gép memóriája már 30 hibafájlt tartalmaz, akkor a legrégebbi fájl 
törlõdik.

❒ A fõkapcsoló kikapcsolásakor a napló törlõdik.

A Nyomja meg a {Nyomtató} gombot a nyomtatási képernyõ 
megjelenítéséhez.

B Nyomja meg az [Menü] gombot.

C Válassza a [Hibanapló megj.] opciót, majd nyomja meg az {OK} gombot.

D Válassza ki az ellenõrizni kívánt hibanaplót a {T} vagy {U} opció 
segítségével.

A részletes hibanapló megjelenik.

Megjegyzés
❒ Nyomja le a {Kilépés}, amíg a Nyomtató képernyõ meg nem jelenik a napló 

ellenõrzését követõen.
❒ A hibanaplóban található fájlok kinyomtatásához küldje újra azokat, 

miután kinyomtatta vagy törölte a készülékben tárolt fájlokat.
83



Egyéb nyomtatási mûveletek

84

3

Szétválogatás

Ha több példányban nyomtat dokumentumot, például egy megbeszélés 
anyagát, akkor az anyagokat sorba rakhatja. A funkció �Szétválogatás� néven 
ismert. A Szétválogatás memóriában tárolja a számítógéprõl megküldött 
adatokat.

❖ Szétválogatás
A nyomtatott lapokat szét lehet osztani sorozatokra sorba rendezve.

Megjegyzés
❒ Beállíthatja a Szétválogatás lehetõséget az RPCS nyomtatómeghajtóban.
❒ Ha Automatikus folytatás történik az elsõ sorozatnál, a szétválogatás funkció 

törlõdik.
❒ Ha az elsõ példánynál lapdobás történik, a Szétválogatás funkció törlõdik.
❒ Ha beállítja a Szétválogatás lehetõséget a nyomtatóillesztõ-programban, 

ellenõrizze, hogy a szétválogatás opció nincs-e kiválasztva az alkalmazás 
nyomtatási beállításaiban. Ha a Leválogatás funkció ki van választva, a 
nyomtatás nem a várakozásoknak megfelelõen alakul.

Referencia
A Szétválogatás egyes lehetõségeinél beállítható papírméretekkel és 
példányszámokkal kapcsolatos tudnivalókat lásd Másoló kezelési 
útmutatóban.
A nyomtatási módszerekrõl lásd a nyomtatóillesztõ Súgóját.

AEU016S



4. A készülék funkciói és
beállításai
Alapgép

A Hálózati útmutató, a PostScript 3 Supplement és a UNIX kiegészítés minden 
modellt lefednek, így minden funkció és beállítás leírását tartalmazza. Ez a 
fejezet az Ön által használt modell konfigurálásához szükséges funkciókat és 
beállításokat mutatja be.

Referencia
Az egyes funkciók és beállítási elemek részleteit lásd a Hálózati útmutatóban, 
a PostScript 3 Supplement és a UNIX Kiegészítésben.

Funkciók
A következõ funkciók állnak rendelkezésre a készüléken:
� Másoló
� Nyomtató
� Szkenner
� Fax

Megjegyzés
❒ A készüléket fel kell szerelni a Nyomtató/szkenner egységgel, hogy 

használhatók legyenek a nyomtatási, illetve beolvasási funkciók. 

Interfész
A következõ interfészek állnak rendelkezésre a készüléken:
� Ethernet (100BASE-TX / 10BASE-T)
� USB (2.0)
� IEEE 1284 (párhuzamos)(opcionális)
� IEEE 802.11b (vezeték nélküli LAN)(opcionális)
� Bluetooth(opcionális)

Megjegyzés
❒ Az IEEE 1284, IEEE 802.11b (vezeték nélküli LAN) vagy a Bluetooth interfész 

használatához a gépet az adott interfészhez tartozó megfelelõ készülékkel 
kell felszerelni.

❒ A készüléken egyszerre nem lehet IEEE 1284, IEEE 802.11b (vezeték nélküli 
LAN), és Bluetooth interfész.
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A beállítható tételek listája

Web Image Monitor
Az alábbi táblázatok mutatják azokat a Web Image Monitor elemeket, melyek a 
webböngészõben kiválasztott módtól függõen megtekinthetõek vagy 
módosíthatóak.
A Web Image Monitor-ba való bejelentkezéshez válassza az alábbi módok 
valamelyikét:
� Felhasználói mód: felhasználóként való bejelentkezés
� Adminisztrátori mód: adminisztrátorként való bejelentkezés

❖ Kezdõlap
� Állapot

� Eszközinformáció

� Számláló

Menü Felhasználói mód Adminisztrátori mód

Festék Olvas Olvas

Papíradagoló Olvas Olvas

Kimeneti tálca Olvas Olvas

Menü Felhasználói mód Adminisztrátori mód

Funkciók Olvas Olvas

Rendszer Olvas Olvas

Verzió Olvas Olvas

Nyomtatónyelv Olvas Olvas

Menü Felhasználói mód Adminisztrátori mód

Másoló Olvas Olvas 

Nyomtató Olvas Olvas 

Fax Olvas Olvas 

Küldés/összes átvitel Olvas Olvas 

Fax-küldés Olvas Olvas 

Szkenner-küldés Olvas Olvas 

Egyéb funkció(k) Olvas Olvas 
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❖ Munka
� Munklist

� Nyomtató

� Faxjelentés

❖ Címlista

❖ Konfiguráció
� Eszközbeállítások

Menü Felhasználói mód Adminisztrátori mód

Aktuális/várakozó 
munkák

Olvas Olvas

Feladatnapló Olvas Olvas

Menü Felhasználói mód Adminisztrátori mód

Feladatnapló Olvas Olvas 

Hibanapló Olvas Olvas 

Menü Felhasználói mód Adminisztrátori mód

Átvitel Olvas Olvas 

Vétel Olvas Olvas 

LAN-Fax Olvas Olvas 

Menü Felhasználói mód Adminisztrátori mód

Címlista Nincs Olvas/Módosít

Menü Felhasználói mód Adminisztrátori mód

Rendszer Olvas Olvas/Módosít

Papír Olvas Olvas/Módosít

Dátum/idõ Olvas Olvas/Módosít

Idõzítõ Olvas Olvas/Módosít

Naplók Nincs Olvas/Módosít

E-mail Olvas Olvas/Módosít

Automatikus e-mail 
értesítés

Nincs Olvas/Módosít

Igény szerinti e-mail 
értesítés

Nincs Olvas/Módosít

Fájlátvitel Nincs Olvas/Módosít

Felhasználói hitelesítés 
kezelése

Nincs Olvas/Módosít

Adminisztrátori hitelesítés 
kezelése

Nincs Olvas/Módosít

Adminisztrátor 
eltárolása/módosítása

Nincs Olvas/Módosít
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� Nyomtató

� Fax

� Interfész

� Hálózat

LDAP szerver Nincs Olvas/Módosít

Firmware frissítés Nincs Olvas/Módosít

Menü Felhasználói mód Adminisztrátori mód

Alapvetõ beállítások Olvas Olvas/Módosít

Tálca paraméterei (PCL) Nincs Olvas/Módosít

Tálca paraméterei (PS) Nincs Olvas/Módosít

PDF átmeneti jelszó Módosít Nincs

PDF csop. jelszó Nincs Módosít

PDF végleges jelszó Nincs Módosít

Menü Felhasználói mód Adminisztrátori mód

Általános Nincs Olvas/Módosít

Adminisztrátori eszközök Nincs Olvas/Módosít

E-mail beálíltásai Nincs Olvas/Módosít

IP-FAX beállításai Nincs Olvas/Módosít

IP-FAX átjáró beállításai Nincs Olvas/Módosít

Paraméter beállítás Nincs Olvas/Módosít

Menü Felhasználói mód Adminisztrátori mód

Interfészbeállítások Olvas Olvas/Módosít

Menü Felhasználói mód Adminisztrátori mód

IPv4 Olvas Olvas/Módosít

IPv6 Olvas Olvas/Módosít

NetWare Olvas Olvas/Módosít

AppleTalk Olvas Olvas/Módosít

SMB Olvas Olvas/Módosít

SNMP Nincs Olvas/Módosít

SNMPv3 Nincs Olvas/Módosít

SSDP Nincs Olvas/Módosít

Bonjour Olvas Olvas/Módosít

Rendszernapló Olvas Olvas 

Menü Felhasználói mód Adminisztrátori mód
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� Biztonság

� RC Gate

� Weblap

� Kibõvített tulajdonságok beállításai

Megjegyzés
❒ A biztonsági beállításoktól függõen bizonyos elemek nem jelennek meg.

Menü Felhasználói mód Adminisztrátori mód

Hálózati biztonság Nincs Olvas/Módosít

Hozzáférés-vezérlés Nincs Olvas/Módosít

IPP hitelesítés Nincs Olvas/Módosít

SSL/TLS Nincs Olvas/Módosít

ssh Nincs Olvas/Módosít

Hely hitelességi 
tanúsítványa

Nincs Olvas/Módosít

Eszköztanúsítvány Nincs Olvas/Módosít

Menü Felhasználói mód Adminisztrátori mód

RC kapu beállítása Nincs Olvas/Módosít

RC-kapu firmware 
frissítése

Nincs Olvas/Módosít

RC-kapu proxy szerver Nincs Olvas/Módosít

Menü Felhasználói mód Adminisztrátori mód

Weblap Olvas/Módosít Olvas/Módosít

Menü Felhasználói mód Adminisztrátori mód

Kezdõ beállítás Nincs Olvas/Módosít

Kibõvített tulajdonság 
információ

Nincs Olvas 

Telepítés Nincs Olvas/Módosít

Eltávolít Nincs Olvas/Módosít

Adminisztrátori eszközök Nincs Olvas/Módosít

Kibõvített tulajdonságok 
másolása

Nincs Olvas/Módosít

Kártyára mentett adatok 
másolása

Nincs Olvas/Módosít
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telnet
A következõ telnet használható a készülékkel:
access, appletalk, authfree, autonet, bonjour (rendezvous), btconfig, 
devicename, dhcp, diprint, dns, domainname, help, hostname, ifconfig, info, 
ipp, ipv6, lpr, netware, passwd, prnlog, route, set, show, slp, smb, snmp, sntp, 
ssdp, ssh, status, syslog, upnp, web, wiconfig, wins

A PostScript 3-mal használható beállítások
A következõ PostScript 3 beállítások használhatók a készülékkel:

Megjegyzés
❒ A nyomtatómeghajtók típusától függõen különféle tételek jelenhetnek meg.

Beállítások Választható elemek

Fit to Paper Felhasználó figyelmeztetése, Legközelebbi méret és lépték, 
Legközelebbi méret és vágás

Szétválogatás Ki, Be

Print Mode Keresztben, Élsimítás, Festéktakarékos mód

Dithering: Automatikus, Fényképes, Szöveg, Felhasználói beállítás

Image Smoothing: Ki, Be, Automatikus, 90 ppi-nél kisebb, 150 ppi-nél kisebb, 200 
ppi-nél kisebb, 300 ppi-nél kisebb

Orientation Override Ki, Fekvõ, Álló

Watermark Ki, Be

Watermark Text BIZALMAS, MÁSOLAT, PISZKOZAT, VÉGLEGES, 
FÁJLMÁSOLAT, PRÓBANYOMAT, SZIGORÚAN 
BIZALMAS

Watermark Font Helvetica Bold, Courier Bold, Times Bold

Watermark Size 24 pontos, 36 pontos, 48 pontos, 60 pontos, 72 pontos

Watermark Angle 180 fokos, 135 fokos, 90 fokos, 45 fokos, 0 fokos, 

-45 fokos, -90 fokos, -135 fokos, -180 fokos

Watermark Style Szürkeárnyalatos, Kontúrozott



5. Függelék
Mûszaki adatok

Ez a rész tartalmazza a készülék elektromos és hardver mûszaki adatait, 
valamint a kiegészítõkre vonatkozó tudnivalókat.

Összetevõ Mûszaki adatok

Felbontás 600/300 dpi

Nyomtatási sebesség 16 nyomat/perc

(A4K, 81/2" × 11"K normál papír)

A nyomtatási sebesség függ a készüléktõl. Ellenõrizze, hogy 
milyen típusú készüléke van. Lásd az A készülékrõl.

Interfész Standard:

� Ethernet interfész (100 BASE-TX / 10 BASE-T)

� USB 2.0 illesztõ

Kiegészítõk:

� IEEE 1284 párhuzamos interfész
Használjon szabványos 36 tûs nyomtatókábelt, amely nem 
hosszabb 3 méternél (10 lábnál).

� IEEE 802.11b vezeték nélküli LAN illesztõ

� Bluetooth interfész

Hálózati protokoll TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk

Nyomtatónyelv Standard: RPCS, PCL 5e, PCL XL

Kiegészítõ: PostScript 3, PDF

Betûkészletek PCL XL/5e:

Monotype Imaging 35 Intelli-betutípus, 10 TrueType betutípus, 13  
nemzetközi betutípus, és 1 Bitmap betutípus.

PostScript 3:

136 betûkészlet (Type 2:24, Type 14:112)

Memória 384 MB

Hálózati kábel 100 BASE-TX / 10 BASE-T árnyékolt, sodrott érpárú (STP, 
Category/Type5) kábel.

USB interfész (Standard) � Támogatott operációs rendszer:
Windows Me / 2000 / XP, Windows Server 2003, MacOS 9.2.2, 
MacOS 10.3.3 vagy késõbbi változat

� Átviteli adatok
USB 2.0 Standard

� Csatlakoztatható eszköz:
Az USB 2.0 Standardnak megfelelõ eszközök
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Megjegyzés
❒ MacOS használatakor csak standard USB interfészt alkalmazzon. Az 

opcionális USB interfészkártya nem támogatott.
❒ Ha USB interfészt (Standard) használ MacOS 9.2.2-vel, csak az USB 1.1 

támogatott.
❒ Ha USB interfészt (Standard) használ Windows Me-vel, telepítse az USB 

nyomtatási támogatást. A Windows Me csak az USB 1.1 sebességet támogatja.

Kiegészítõk

Fontos
❒ Az IEEE 802.11b interflszegység, az IEEE 1284 interfészkártya és a Bluetooth 

interfész egység egyszerre nem lehet telepítve a készülékben.

IEEE 1284 Interface Board Type A

❖ Átviteli adatok:
IEEE 1284

❖ Szükséges kábel:
Szabványos IEEE 1284 kompatibilis Micro Centronics 36 tûs kábel

IEEE 802.11b Interface Unit Type H

❖ Átviteli adatok:
IEEE 802.11b-n alapuló (vezetéknélküli LAN)

❖ Protokoll:
TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk

Megjegyzés
❒ SmartDeviceMonitor és Web Image Monitor támogatva.

❖ Adatátviteli sebesség:
Automatikus választás az alábbi sebességek közül
1 Mbps, 2 Mbps, 5,5 Mbps, 11 Mbps

❖ Frekvenciatartomány:
� Hüvelykrendszerû változat:

2412-2462 MHz (1-11 csatorna)
� Metrikus változat:

2412-2472 MHz (1-13 csatorna)



Mûszaki adatok
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❖ Átviteli távolság:
1 Mbps 400 m
2 Mbps 270 m
5,5 Mbps 200 m
11 Mbps 140 m

Megjegyzés
❒ Ezek a számadatok a kültéri használatra vonatkozó útmutatók. Az átviteli 

távolság beltéri használat során általában 10- 100 m, a környezettõl 
függõen.

❖ Átviteli üzemmód:
Ad hoc és infrastruktúra üzemmód

Bluetooth Interface Unit Type 3245

❖ Támogatott profilok:
� SPP (soros port profil)
� HCRP (nyomtatott kábelhelyettesítõ profil)
� BIP (alap képalkotó profil)

❖ Frekvenciatartomány:
2,45 GHz ISM sáv

❖ Adatátviteli sebesség:
723 kbps

Megjegyzés
❒ Az átviteli sebességet olyan tényezõk határozzák meg, mint a készülékek 

közötti távolság és akadályok, a rádiójel feltételek és a Bluetooth adapter.

❖ Maximális tartomány:
10 m
93
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Megfelelõségi nyilatkozat

�A termék megfelel az EMC 89/336/EEC irányelv és kiegészítõ irányelvei, valamint a 73/23/EEC 
kisfeszültségû irányelv.� követelményeinek.

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

a jelenti a tápfeszültség bekapcsolását.

b Azt jelenti, hogy a készülék KI van kapcsolva.

c jelenti a készenléti állapotot.

Védjegyek

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

Adobe®, PostScript®, Acrobat®, PageMaker® és Adobe Type Manager az Adobe Systems Incorporated 
bejegyzett védjegyei.

A PCL® a Hewlett-Packard Company bejegyzett védjegye.

Az Apple, AppleTalk, EtherTalk, Macintosh, Mac OS és a True Type az Apple Computer, Inc. 
bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.

A BonjourTM az Apple Computer, Inc. védjegye.

Az IPS-PRINTTM Nyomtatási nyelv emuláció (Printer Language Emulation) szerzõi joga: Copyright© 
2000 Oak Technology, Inc., Minden jog fenntartva.

A UNIX bejegyzett védjegy az Egyesült Államokban és más országokban, amely kizárólag az X/Open 
Company Limiteden keresztül engedélyezett.

A Bluetooth® védjegyek és logók tulajdonosa a Bluetooth SIG, Inc., és bármely ilyen jelzésnek a Ricoh 
Company, Ltd. általi használata a vonatkozó licenc alapján történik.

A NetWare a Novell, Inc. bejegyzett védjegye.

UPnP az UPnP Implementers Corporation védjegye.

Más elõforduló terméknevek csupán azonosítási célt szolgálnak, és más cégek védjegyei lehetnek. Az 
ilyen terméknevekkel kapcsolatban minden jogról lemondunk.

A Windows operációs rendszerek pontos megnevezései 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 az alábbiak:

Microsoft® Windows® 2000 Professional

Microsoft® Windows® 2000 Server

Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server

A Windows® XP terméknevei az alábbiak:

Microsoft® Windows® XP Home Edition

Microsoft® Windows® XP Professional

A Windows Server TM 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® 4.0 terméknevei az alábbiak:

Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0

Microsoft® Windows NT® Server 4.0

Copyright © 2006
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