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Bevezetés

A kézikönyv a gép részletes mûködtetési leírását tartalmazza. Saját biztonsága és kényelme 
érdekében a gép használata elõtt gondosan olvassa át ezt a kézikönyvet. Õrizze a kézikönyvet 
könnyen hozzáférhetõ helyen a gyors használat érdekében.

Kétféle méretazonosító rendszert használunk kézikönyvünkben. A készülékre a metrikus rendszer 
vonatkozik.

Fontos!

A kézikönyv tartalma elõzetes bejelentés nélkül változhat. Cégünk semmilyen esetben nem vállal 
felelõsséget a gép használatából eredõ közvetlen, közvetett, speciális, véletlenszerû vagy 
következményként felmerülõ károkért.

Ne másoljon le vagy nyomtasson ki olyan elemeket, amelyek sokszorosítását törvény tiltja.

Az alábbiak másolását vagy nyomtatását általában tiltják a helyi törvények:

bankjegyek, illetékbélyegek, kötvények, részvényjegyek, bankutalványok, 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.
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A készülékhez tartozó kézikönyvek

A következõ kézikönyvekben a készülék mûködtetésének és karbantartásának 
leírása található. Az egyes funkciók leírásait a kézikönyv megfelelõ részében 
találja.

Megjegyzés
❒ A kézikönyvek adott készüléktípusokra érvényesek.
❒ A PDF formátumú kézikönyvek megtekintéséhez Adobe Acrobat 

Reader/Adobe Reader szükséges.
❒ Két CD-ROM-ot talál: 

� 1. CD-ROM "Operating Instructions"
� 2. CD-ROM "Scanner Driver and Document Management Utility"

❖ Általános beállítások (PDF fájl - CD-ROM1)
Áttekintésül szolgál a készülékrõl, leírja a rendszerbeállításokat (például a 
papíradagoló beállításait), a dokumentumszerver funkcióit, valamint a 
hibaelhárítás tudnivalóit.
Lapozza fel ezt a kézikönyvet, ha a Címjegyzékkel kapcsolatos 
tevékenységekkel, pl. faxszámok, e-mail címek és felhasználói kódok 
rögzítésével kapcsolatban szeretne tájékozódni.

❖ Biztonsági útmutató
Ez a kézikönyv a gép adminisztrátorai számára készült. Olyan biztonsági 
funkciókat ír le, amelyeket az adminisztrátorok az adatok manipulálásának 
és a gép jogosulatlan használatának megakadáloyzása érdekében 
használhatnak. Ezt a kézikönyvet használja az adminisztrátorok 
regisztrációjának eljárásával kapcsolatban, valamint a felhasználók és 
adminisztrátorok hitelesítésének beállításához.

❖ Hálózati útmutató (PDF fájl - 1. CD-ROM)
A nyomtató hálózati környezetben vagy szoftver használatával történõ 
konfigurálásával és üzemeltetésével kapcsolatban szolgál információkkal.
Ez a kézikönyv az összes típust tartalmazza, ezért tartalmazhat olyan 
funkciókat és beállításokat, amelyek az Ön készüléke esetén nem érhetõk el.
A képek, illusztrációk, funkciók és támogatott operációs rendszerek 
eltérhetnek az Ön készülékétõl.

❖ Másoló kezelési útmutató (PDF fájl - 1.CD-ROM)
A készülék másoló funkciójához tartozó mûködtetést, funkciókat és 
hibaelhárítást ismerteti.

❖ Fax kezelési útmutató <Alapvetõ funkciók> (PDF fájl - 1. CD-ROM)
A készülék fax funkciójához tartozó mûködtetést, funkciókat és 
hibaelhárítást ismerteti.
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❖ Fax kezelési útmutató <Speciális funkciók> (PDF fájl - CD-ROM1)
Az olyan speciális telefax funkciókat ismerteti, mint pl. a vonalbeállítások és 
az azonosító számok regisztrálási eljárásai.

❖ Nyomtató kezelési útmutató (PDF fájl - 1.CD-ROM)
Leírja a készülék nyomtató funkciójának rendszerbeállításait, kezelését, 
funkcióit, valamint hibáinak elhárítását.

❖ Szkenner kezelési útmutató (ez a kézikönyv) (PDF fájl - 1. CD-ROM)
A készülék szkenner funkciójához tartozó mûködtetést, funkciókat és 
hibaelhárítást ismerteti.

❖ A DeskTopBinder Lite szoftverhez tartozó kézikönyvek
A DeskTopBinder Lite egy segédprogram, mely a "Scanner Driver and 
Document Management Utility" nevû CD-ROM-on található.
� DeskTopBinder Lite Telepítési útmutató (PDF fájl - 2. CD-ROM)

A DeskTopBinder Lite telepítését és mûködési környezetét mutatja be 
részletesen. Ez az útmutató a [Telepítési] párbeszédpanelrõl jeleníthetõ meg 
a DeskTopBinder Lite telepítésekor.

� DeskTopBinder Lite Kezelési útmutató (PDF fájl - 2. CD-ROM)
A DeskTopBinder Lite használatát mutatja be, és áttekintést ad 
funkcióiról. Ez az útmutató a [Start] menübe kerül a DeskTopBinder Lite 
telepítésekor.

� Auto Document Link Útmutató (PDF fájl - 2. CD-ROM)
A(z) DeskTopBinder Lite programmal együtt telepített Auto Document 
Link. Ez az útmutató a [Start] menübe kerül a DeskTopBinder Lite 
telepítésekor.

❖ Egyéb kézikönyvek
� PS3 kiegészítés (PDF fájl - 1. CD-ROM)
� UNIX kiegészítés (beszerezhetõ egy hivatalos márkakereskedõnél vagy 

letölthetõ PDF-fájlként weboldalunkról)
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A kézikönyv használatáról

Szimbólumok
A kézikönyvben az alábbi szimbólumok szerepelnek:

Fontos
Ha nem követi ezt az utasítást, a papír elakadhat, az eredeti papírok 
megsérülhetnek, illetve a fájlok elveszhetnek. Mindenképpen olvassa el.

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

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

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

Referencia
Ez a szimbólum egy hivatkozásra utal.

[ ]
A készülék kijelzõjén megjelenõ gombok.

[ ]
A számítógép kijelzõjén megjelenõ gombok.

{ }
A készülék kezelõpaneljébe épített gombok.

{ }
A számítógép billentyûzetének gombjai.

A fontosabb kiegészítõk nevei
Ennek a készüléknek a fontosabb kiegészítõire az alábbi módon történnek 
utalások a kézikönyvben:
� Printer/Scanner Unit Type 3030 → nyomtató/szkenner opció
� File Format Converter Type B* → Állományformátum-konverter
Az alábbi szoftver termékekre egy általános név használatával történik utalás:
� DeskTopBinder Lite és DeskTopBinder Professional* → DeskTopBinder
� A ScanRouter EX Professional* és a ScanRouter EX Enterprise* → a 

ScanRouter szoftver
* Opcionális
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1. Kezdeti lépések

Kezelõpanel

A lenti ábra olyan készülék kezelõpaneljét mutatja be, melyen az összes opció 
telepítve van.

1. Jelzõfények
A hibákat és a készülék állapotát mutatja. 
Lásd: Általános beállítások.
d: Pótolja a tûzõkapcsot (füzet) 
jelzõfény
D: Cseréljen festékkazettát jelzõfény
B: Papír beadagolása szükséges 
jelzõfény
L: Szervizhívás jelzõfény
M: Csukja be a fedelet jelzõfény
x: Elakadás jelzõfény

2. {Felhasználói eszközök/Számláló} 
gomb
Az alapértelmezés szerinti értékek vagy a 
mûködési paraméterek 
megváltoztatásához használhatja a 
mûködési feltételeknek megfelelõen.

3. Kijelzõ
Megjeleníti az üzemeltetés státuszát, a 
hibaüzeneteket és a funkció menüket.

4. {Üzemmódok ellenõrzése} gomb
Nyomja meg a kiválasztott célállomások 
ellenõrzéséhez.

5. {Program} gomb
Rögzítheti vele a gyakran használt 
beállításokat, vagy elindíthat egy 
bejegyzett programot.

6. {Alapállapot} gomb
Nyomja meg az aktuális beállítások 
ellenõrzéséhez.

7. {Energiatakarékos mód} gomb
Nyomja ezt a gombot a felmelegedés 
megkezdéséhez.
Nyomja meg ismét ezt a gombot, ha a 
bemelegedés közben vissza szeretne 
térni az energiatakarékos üzemmódba.

Megjegyzés
❒ Ez a gomb nem mûködik beolvasás 

vagy a szkenner alapértékeinek 
megadása közben.

8. {Megszakítás} gomb
Nyomja meg ezt a gombot a szkennelés 
üzemmód megszakításához, és a másolás 
üzemmód aktiválásához.
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9. Fõkapcsoló lámpa és 
bekapcsolást jelzõ lámpa
A fõkapcsoló lámpa világít, ha a 
fõkapcsoló be van kapcsolva. A 
bekapcsolást jelzõ lámpa akkor világít, 
ha a készülék be van kapcsolva.

Fontos
❒ Ne kapcsolja ki a fõkapcsolót, 

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

10. Mûködtetõ kapcsoló
Nyomja meg ezt a gombot a készülék 
bekapcsolásához. Bekapcsoláskor a jelzés 
kigyullad. A készülék kikapcsolásához 
nyomja meg ismét a kapcsolót. Lásd: 
Általános beállítások.

Megjegyzés
❒ Ez a gomb nem mûködik beolvasás 

vagy a szkenner alapértékeinek 
megadása közben.

11. Funkció állapota lámpák
� Ha zölden világít, a megfelelõ funkció 

aktív.
� Ha pirosan világít, a megfelelõ 

funkció meg lett szakítva. Nyomja 
meg a megfelelõ gombot, majd 
kövesse a kijelzõn megjelenõ 
utasításokat.

12. Funkciógombok
Nyomja meg a {Másolás}, {Dokumentum 
szerver}, {Fax}, {Nyomtató}, vagy 
{Szkenner} gombot a megfelelõ funkció 
aktiválásához. A kijelzõ tartalma ennek 
megfelelõen változik.
A kiválasztott funkciónak megfelelõ 
jelzés világít.

13. Számjegybillentyûk
A számértékek megadásához használja.

14. {#} gomb (Enter gomb)
Számértékek jóváhagyásához használja.

15. {Törlés/Stop} gomb
� Törlés: Egy bevitt számértéket töröl
� Stop: Leállítja a beolvasást.

16. {Start} gomb
A beolvasás megkezdéséhez, valamint a 
fájl eltárolás vagy kézbesítés 
mûveleteinek elindításához használja.
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Hálózati szkenner

A nyomtató/szkenner opció telepítésével a készülék hálózati szkennerként 
használható.
Hálózati szkennerként a készülék képes e-maileket küldeni, fájlokat küldeni a 
megosztott hálózati mappákba, az FTP szerver mappákba vagy a NetWare 
mappákba, továbbá szkennelt fájlokat tárolni, hálózati kézbesítõ szkennerként 
mûködni, és hálózati TWAIN szkennerként üzemelni.

E-mail
A beszkennelt dokumentum e-mail mellékleteként továbbítható az e-mail 
rendszer használatával LAN-on vagy az interneten keresztül. Továbbá a funkció 
együtt is használható a fájltárolási funkcióval, és így a készülék által tárolt URL 
címek fájljait e-mailen megküldeni ahelyett, hogy a fájlokat e-mailes 
mellékletként kelljen elküldeni.

Referencia
19. oldal �Beolvasott fájl küldése e-mailben�

1. A készülék
A beszkennelt dokumentum e-mail 
mellékletként csatolható és küldhetõ egy 
levelezõ szerverre. A 
dokumentumtárolás funkcióval 
kombinálva elérhetõ, hogy az 
ideiglenesen tárolt, több forrásból 
származó szkennelt fájlok egyszerre 
továbbítódjanak.

2. Levelezõ szerver
Az e-mail szerver e elektronikus 
levelezõrendszerhez használt . Ez a 
beszkennelt dokumentumot e-mail 
mellékleteként továbbítja LAN-on vagy 
az interneten keresztül.

ZZZ601S
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3. Kliens számítógép
Egy beszkennelt fájlt mellékletként 
tartalmazó e-mail fogadása a levelezõ 
szerverrõl.
A fájl tartalma egy megfelelõ alkalmazás 
segítéségével jeleníthetõ meg.

4. LDAP szerver
Az LDAP szerver könyvtárszolgáltatást 
nyújt az azonos hálózaton lévõ 
kliensszámítógépek keresési 
mûveleteihez és lekérdezéséhez.
Az LDAP szerver e-mail adatok 
keresésére használható, amennyiben ez a 
szerver mûködik a felhasználók 
hitelesítésére és e-mail fiókjaik kezelésére 
szolgáló adatbázisként.

Szkennelés mappába
Szkennelt fájlok küldhetõek megosztott hálózati mappákba, FTP szerver 
mappákba vagy NetWare mappákba.

Referencia
41. oldal �Beolvasott fájlok küldése mappába szkenneléssel�

1. A készülék
Szkennelt fájlok küldhetõek megosztott 
hálózati mappákba, FTP szerver 
mappákba vagy NetWare mappákba. A 
szkennelt fájloknak a megosztott hálózati 
mappákba való küldéséhez használja az 
SMB protokollt. A szkennelt fájloknak az 
FTP szerver mappákba való küldéséhez 
használja az FTP protokollt. A szkennelt 
fájloknak a NetWare mappákba való 
küldéséhez használja az NCP protokollt. 

A dokumentumtárolás funkcióval 
kombinálva elérhetõ, hogy az 
ideiglenesen tárolt, több forrásból 
származó szkennelt fájlok egyszerre 
továbbítódjanak.
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2. FTP szerver
Az FTP szerver biztosítja a fájlküldõ 
szolgáltatást az azonos hálózaton lévõ 
számítógépek között. Az FTP szerverre 
továbbított szkennelt fájl eltárolódik, a 
tárolt fájlokat pedig letöltheti egy 
kliensszámítógép, amely az FTP 
szerverhez kapcsolódik.

3. NetWare szerver
A szerver arra használható, hogy a 
NetWare-en keresztül a hálózaton 
fájlokat osszon meg. Képadatoknak a 
szerverre való küldésével a képek a 
szerveren tárolhatóka, illetve a hálózaton 
lévõ számítógépekkel letölthetõek. A 
képek letöltéséhez a számítógépnek a 
NetWare kliensen kell futnia, illetve be 
kell jelentkeznie a szerverre.

4. Kliens számítógép
A szkennelt fájl a készülékrõl kerül 
megküldésre, illetve a megosztott 
mappák fogadják.
A fájl tartalma egy megfelelõ alkalmazás 
segítéségével jeleníthetõ meg.
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Tárolás
A szkennelt dokumentumok fájlként tárolhatóak a készülék merevlemezén. A 
tárolt szkennelt fájlok megtekinthetõek, másolhatóak, törölhetõek vagy 
visszakereshetõek a hálózaton a DeskTopBinder segítségével a kliens 
számítógéprõl. A szkennelt fájlok ugyancsak megtekinthetõek, törölhetõek vagy 
letölthetõek a hálózaton keresztül a Web Image Monitor segítségével a kliensrõl. A 
dokumentumok a felhasználói név vagy a dokumentum neve alapján kereshetõek. 
Bizonyos felhasználók elõl rejtve lehetnek a fájlok egy beállított jelszó segítségével.
Továbbá a tárolt fájlok elküldhetõek e-mailen vagy a Szkennelés mappába 
segítségével, illetve fogadhatóak is. Tárolt fájloknak e-mailen történõ 
küldésekor azt a lehetõséget is kiválaszthatja, hogy csak a fájlok helyének URL 
címeit küldi meg.

Referencia
65. oldal �Fájlok tárolása�

1. A készülék
A készülék által beolvasott eredeti 
dokumentumokból származó adatokat 
tárolja.

2. Kliens számítógép
A tárolt fájlt akkor lehet megtekinteni, 
másolni vagy törölni ha a 
DeskTopBinder használatával 
csatlakozik a készülékhez.
A készüléken tárolt dokumentum Web 
Image Monitor segítségével 
megtekinthetõ, letölthetõ vagy törölhetõ.

Referencia
A DeskTopBinder szoftverrel kapcsolatos részletes információkért lásd a 
DeskTopBinder kézikönyveket. Lásd: i. oldal �A készülékhez tartozó 
kézikönyvek�.
A Web Image Monitor további tudnivalókat lásd a Web Image Monitor 
súgójában.
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Hálózati kézbesítõ szkenner
A készülék által beszkennelt eredeti dokumentumok adatai egy kézbesítõ 
szerveren lesznek eltárolva, és egy azonos hálózaton lévõ kliensszámítógép 
egyik mappájába továbbítódnak.

Referencia
87. oldal �Beolvasott fájlok kézbesítése�

Megjegyzés
❒ A kézbesítõ szkenner funkció használatához telepíteni kell a ScanRouter 

kézbesítõ szerverét.
❒ Amikor a ScanRouter kézbesítõ szoftvert használja, a készülék az e-mailen 

keresztül szkennelt fájlok kézbesítésére is képes, továbbá a szkennelt fájlokat 
a dokumentumkezelõ szerveren is tárolhatja.

1. A készülék
A készülék által beolvasott eredeti 
dokumentumokból származó adatokat a 
kézbesítõ szervernek továbbítja.
A dokumentumtárolás funkcióval 
kombinálva elérhetõ, hogy az 
ideiglenesen tárolt, több forrásból 
származó szkennelt fájlok egyszerre 
továbbítódjanak. Lásd: 99. oldal 
�Egyidejû tárolás és kézbesítés�.

2. Kézbesítõ szerver
A ScanRouter kézbesítõ szoftver erre a 
kézbesítõ szerverként használt 
számítógépre lesz telepítve.
A fogadott fájl egy meghatározott 
célállomás bemeneti tárolójába 
továbbítódik (az ábrán: A). A bejövõ 
tálca beállításainak megfelelõen a fájl a 
bejövõ tálcán vagy egy mappában (B az 
ábrán) tárolódik.
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3. Kliens számítógép
A tárolt fájl tartalmát a következõképpen 
ellenõrizheti:

� Nézze meg a dokumentumot a 
DeskTopBinder bemeneti tárolójában 
a dokumentum tartalmának 
ellenõrzéséhez. (Az C szám az ábrán)

� Használja a Auto Document Link 
szoftvert, hogy egy bemeneti 
tárolóban tárolt fájlt fogadhasson, 
majd olyan alkalmazással ellenõrizze 
a dokumentumot. (Az D szám az 
ábrán)

� A hálózaton keresztül lépjen be a fájlt 
tároló mappába, és a megfelelõ 
alkalmazás segítségével ellenõrizze 
annak tartalmát. (Az E szám az 
ábrán)

Referencia
A DeskTopBinder vagy Auto Document Link szoftverrel kapcsolatos 
részletes információkért lásd a megfelelõ kézikönyveket. Lásd: i. oldal �A 
készülékhez tartozó kézikönyvek�.

Hálózati TWAIN szkenner
Ennek a készüléknek a szkenner funkciója egy kliens számítógéprõl, hálózaton 
keresztül is használható, mégpedig Ethernet, IEEE 1394 (1394 protokollon 
keresztüli IP) vagy opcionális IEEE 802.11b (vezeték nélküli LAN) protokollok 
segítségével.

Referencia
103. oldal �A hálózati TWAIN szkenner funkció használata�

1. A készülék
Ennek a készüléknek a szkenner 
funkciója használható a hálózaton 
keresztül egy kliens számítógéprõl.

2. Kliens számítógép
Az eredetik szkennelése a TWAIN Driver 
alkalmazásból történik.
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Megjegyzés
❒ Ha a készüléket hálózati TWAIN szkennerként használja, nem szükséges 

kiválasztani a {Szkenner} gombot a kezelõpanelen. Ha a TWAIN Driver 
aktívvá válik egy kliens számítógépen, a kijelzõ automatikusan a következõ 
képernyõre kapcsol.

❒ Nyomja meg a [Kilépés] gombot a hálózati TWAIN funkciótól eltérõ funkciók 
használatához.
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Szoftver telepítése

Ez a rész a �Scanner Driver and Document Management Utility� CD-ROM-on 
mellékelt szoftver telepítését írja le .

Referencia
A CD-ROM-on található szoftverrel és a szoftver rendszerkövetelményeivel 
kapcsolatban lásd: 164. oldal �A CD-ROM-on lévõ szoftverek�.

Gyorstelepítés
Ha a CD-ROM-ot Windows 95/98/Me/2000/XP, Windows Server 2003 vagy 
Windows NT 4.0 operációs rendszert futtató kliensszámítógépbe helyezi be, a 
telepítõ automatikusan elindul (Automatikus indítás) és telepíti a különféle 
szoftvereket.

Megjegyzés
❒ Ha a Plug and Play funkció elindul, kattintson a [Mégsem] elemre az [Új 

hardver], [Illesztõprogram-varázsló] vagy a [Hardver telepítése varázsló] 
párbeszédpanelében, majd helyezze be a CD-ROM-ot. Az operációs 
rendszertõl függõen a az [Új hardver], [Illesztõprogram-varázsló] vagy a [Hardver 
telepítése varázsló] párbeszédpanel jelenik meg.

❒ Elképzelhetõ, hogy az Automatikus indítás funkció nem mûködik bizonyos 
rendszerbeállítások esetén. Ilyen esetben indítsa el a �SETUP.exe� programot 
a CD-ROM gyökérkönyvtárában.

❒ Az Automatikus indítás letiltásához nyomja le a {SHIFT} billentyût a CD-
ROM meghajtóba történõ behelyezésekor, és tartsa lenyomva, amíg a 
számítógép be nem fejezi a CD-ROM olvasását.

❒ Ha a [Mégse] lehetõséget választja a telepítés alatt, akkor a telepítés leáll, és a 
többi szkennermeghajtó és segédprogram nem kerül telepítésre. Ha a [Mégse] 
lehetõséget választotta, akkor a hátralévõ szoftvert a számítógép 
újraindítását követõen telepítheti.

❒ A szoftver rövid ismertetéséért, amely az Automatikus indítás segítségével 
telepíthetõ, lásd: 164. oldal �A CD-ROM-on lévõ szoftverek�.

Korlátozások
❒ A Windows 2000/XP, Windows Server 2003 vagy Windows NT 4.0 rendszer 

alá történõ telepítéshez a Rendszergazdák csoport tagjaként kell 
bejelentkeznie.
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TWAIN Driver
A készülék hálózati TWAIN szkennerként való használatához feltétlenül 
telepíteni kell a TWAIN Driver szoftvert a kliensszámítógépre.
Ha a kliensszámítógépen nincs TWAIN szabványt támogató alkalmazás, akkor 
a DeskTopBinder szoftvert is telepíteni kell. A DeskTopBinder telepítésével 
kapcsolatos további információkért lásd: 14. oldal �DeskTopBinder�.

Elõkészítés
A telepítés elõtt ellenõrizze a TWAIN Driver rendszerkövetelményeit. A 
szoftver rendszerkövetelményeivel kapcsolatos részletes információkért 
lásd: 164. oldal �A CD-ROM-on lévõ szoftverek�.

Megjegyzés
❒ Használja az automatikus indítást a telepítéshez.

A Indítsa el a Windows-t, majd helyezze a �Scanner Driver and Document 
Management Utility� címû CD-ROM-ot a számítógép CD-ROM 
meghajtójába.

Referencia
Ha a telepítõ nem indul el automatikusan, lásd: 12. oldal �Gyorstelepítés�.

B Kattintson erre a gombra: [TWAIN Driver].
Megjelenik a szoftver telepítési képernyõje.

C Elindul a TWAIN Driver telepítõprogramja. Kövesse az utasításokat.

Megjegyzés
❒ Ha befejezõdött a telepítés, megjelenik egy üzenet, amely felszólít a 

kliensszámítógép újraindítására. Ebben az esetben indítsa újra a 
kliensszámítógépet.

❒ A telepítés befejezését követõen a használatban lévõ készülék nevével 
elátott mappa jelenik meg a [Start] menü [Programok] almenüjében. Innen 
jeleníthetõ meg a Súgó.

❒ A hálózati TWAIN szkenner használatáról szóló megjegyzések a 
�Readme.txt� fájlban találhatóak. Használat elõtt mindenképpen olvassa 
el azt.
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DeskTopBinder
Egy bemeneti tároló tartalmának megtekintéséhez vagy a fájlok hálózati 
kézbesítõ szkenner funkcióval történõ fogadásához telepítenie kell a 
DeskTopBinder szoftver a kliensszámítógépre.

Elõkészítés
A telepítés elõtt ellenõrizze a DeskTopBinder rendszerkövetelményeit. Lásd: 
164. oldal �A CD-ROM-on lévõ szoftverek�.

Megjegyzés
❒ Használja az automatikus indítást a telepítéshez.
❒ A hálózati kézbesítõ szkenner funkció használatához telepítenie kell a 

ScanRouter kézbesítõ szoftvert (opcionális) a kézbesítõ szerverként használt 
számítógépre.

A Indítsa el a Windows-t, majd helyezze a �Scanner Driver and Document 
Management Utility� címû CD-ROM-ot a számítógép CD-ROM 
meghajtójába.
A CD-ROM indítóképernyõ jelenik meg.

B Kattintson erre a gombra: [DeskTopBinder Lite].
Megjelenik a DeskTopBinder Lite telepítõ képernyõ.

Referencia
Az ezt követõ telepítési eljárásról további információkért lásd a Telepítési 
útmutatót, amely a DeskTopBinder telepítési képernyõjérõl jeleníthetõ 
meg.
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Felhasználók hitelesítése

A felhasználói hitelesítés (Felhasználói kód hitelesítés, Basic hitelesítés, 
Windows hitelesítés vagy LDAP hitelesítés, Integrált szerver hitelesítés) 
beállításakor a hitelesítés képernyõ jelenik meg. Érvényes felhasználónév és 
jelszó megadása nélkül a készüléken nem lehet mûveleteket végezni. A készülék 
használatához jelentkezzen be, a mûveletek befejezése után pedig jelentkezzen 
ki. Annak érdekében, hogy illetéktelen személyek ne használhasság a 
készüléket, mindig jelentkezzen ki.

Megjegyzés
❒ A bejelentkezési felhasználói név, a jelszó és a felhasználói kód tekintetében 

vegye fel a kapcsolatot a felhasználói adminisztrátorral. A különbözõ 
hitelepítési típusokkal kapcsolatban forduljon a megfelelõ 
rendszergazdához.

❒ Felhasználó kódos hitelesítéshez írjon be egy számot, amely a címjegyzékben 
szerepel, mint [Felhasználói kód].

Felhasználói kód hitelesítés (a kezelõpanel használata)
A felhasználói kód hitelesítés beállításakor az alábbi képernyõ jelenik meg.

Adja meg a felhasználói kódot (nyolc számjegy), majd nyomja meg a [#] 
gombot.

Megjegyzés
❒ A felhasználói kód hitelesítése után nem kell kijelentkeznie.
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Bejelentkezés (a kezelõpanel segítségével)
Kövesse az alábbi lépéseket, hogy bejelentkezzen a Alapvetõ hitelesítés, a 
Windows hitelesítés vagy a LDAP hitelesítés, illetve az integrált szerver 
hitelesítés beállításakor.

A A [Belépési név] funkcióhoz nyomja meg a [Beírás] gombot.

B Adjon meg egy bejelentkezési felhasználónevet, majd nyomja meg a [OK] 
gombot.

C A [Belépési jelszó] funkcióhoz nyomja meg a [Beírás] gombot.

D Adjon meg egy bejelentkezési jelszót, majd nyomja meg a [OK] gombot.

E Nyomja meg a következõ gombot: [Bejelentkezés].
A felhasználó hitelesítését követõen a használt funkció képernyõje jelenik 
meg.

Kijelentkezés (a kezelõpanel segítségével)
Kövesse az alábbi lépéseket, hogy kijelentkezzen a Alapvetõ hitelesítés, a 
Windows hitelesítés vagy a LDAP hitelesítés, illetve az integrált szerver 
hitelesítés beállításakor.

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

B Nyomja meg a következõ gombot: [Kilépés].

C Nyomja meg a következõ gombot: [Igen].

D Nyomja meg a {Felhasználói eszközök / Számláló} gombot.
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E-mail címek és mappák beállítása

A Rendszerbeállítások alatti Adminisztrátori eszközök menü 
Címjegyzékkezelés opciójának segítségével programozhatja az e-mail címeket 
és a mappákat.
A beállított e-mail címek és mappák Csoportba is rendezhetõk.

Megjegyzés
❒ A címjegyzékbe a Web Image Monitor vagy SmartDeviceMonitor for Admin 

szoftver segítségével vehet fel új bejegyzéseket. A SmartDeviceMonitor for 
Admin szoftver telepítésének részleteivel kapcsolatban lásd a Hálózati 
útmutatót. A címek felvételének részleteivel kapcsolatban lásd az egyes 
alkalmazások súgóit.

❒ Az adott géptípustól függõen elõfordulhat, hogy nem lehet a gépet használni, 
amikor az a felhasználói kódokat tartalmazó (és a SmartDeviceMonitor for 
Adminsegítségével visszakeresett) CSV fájlok felhasználásával a címjegyzék 
aktualizálását végzi.

Referencia
Általános beállítások
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2. Beolvasott fájl küldése
e-mailben

A beolvasott fájlok a géprõl e-mailen elküldhetõk meghatározott 
célállomásokra. Ez a fejezet az elõkészületeket ismerteti a következõ funkciókra 
vonatkozóan: fájl küldése e-mailben, különbözõ képernyõk, továbbítási 
eljárások, valamint az átvitel eredményének ellenõrzése.

E-mail küldésének elõkészítése

Beolvasott fájlok e-mailben történõ elküldéséhez az alábbi elõkészületekre van 
szükség.

Megjegyzés
❒ Ha a hálózaton létesíteni szeretne egy levelezõ kiszolgálót, azt elõbb be kell 

állítania. A levelezõ szerver telepítésével kapcsolatos további információért 
lásd a használandó levelezõ szerver és a telepítendõ szoftver kezelési 
útmutatóit.

Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz egy Ethernet kábellel, 
IEEE 1394 kábellel vagy vezeték nélküli LAN segítségével.

IEEE 1394 kábellel történõ összekapcosláshoz szükség van egy 
IEEE 1394 interfész kártyára. Vezeték nélküli LAN 
használatához IEEE 802.11b interfész egységre van szükség.

Lásd: Hálózati útmutató.

Beolvasott fájlok e-mailben történõ elküldéséhez a következõ 
[Rendszerbeállítások] paramétereket kell pontosan beállítani. 
(Ezeken kívül még néhány további beállításra is szükség lesz.)

� IP cím

� alhálózati maszk

� DNS kiszolgáló

� SMTP kiszolgáló nev

A beállítások elvégzésével és egyéb beállításokkal kapcsolatban 
lásd: Hálózati útmutató. Ezen kívül regisztrálnia kell a 
célhelyeket, valamint egyéb információkat a címjegyzékben. A 
részletekért lásd: Általános beállítások.

Végezze el az e-mail küldéséhez a beállításokat, így a fájltípus 
prirotást és a feladó alapértelmezett beállításait.

Lásd: 152. oldal �Beállítások küldése�.

1

2

3
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E-mail kijelzõ
Az e-mail a következõképpen néz ki.
A megjelenített funkciónevek választógombokként szolgálnak. Az egyes 
funkciókat a nevet finoman megnyomva lehet kiválasztani. A kijelzõn 
megjelenített nevet kijelölve vagy megadva az adott tétel kiemeltté válik . A 
nem kijelölhetõ gombok így néznek ki .

1. Célállomások mezõje
Megjeleníti a kijelölt célállomást. Ha több 
célállomást jelölt meg, a kiválasztott 
célállomások sorban megjelennek ha 
megnyomja az [UElõzõ] vagy a [TKöv.].

Megjegyzés
❒ A kijelölt célállomások bejelöléséhez 

nyomja meg a {Beállítások ellenõrzése} 
gombot.

2. [ ] E-mail/Szkennelés mappába
A kapcsolót megnyomva válthat az e-
mail és a Szkennelés mappába funkciók 
között. A fájlt egyszerre küldheti az e-
mail és a Szkennelés mappában 
funkciókban megadott célállomásokra.

3. E-mail ikon ( )
Azt jelzi, hogy a berendezés az e-mail 
kijelzõt jeleníti meg.

4. [Regisztrációs sz.]
Nyomja meg egy célállomást az 
ötszámjegyû azonosítóval történõ 
meghatározásához.

5. [Kézi bevitel]
Ha a listában nem szereplõ célállomást 
szeretne meghatározni, nyomja meg a 
[Kézi bevitel] gombot, majd a szoftver-
billentyûzet segítségével adja meg a 
célállomást.

6. [Feladó nevének csat.] [Nyugta] 
[Tárgy/Üzenet] [Fájlnév / típus]
Nyomja meg a feladó, a visszaküldési 
beállítások, a tárgy, az üzenet, valamint 
az elküldendõ fájlok neveinek és 
formátumainak meghatározásához.

7. [ ] Célállomások 
listájába/Keresés/Megnevezésekbe
Nyomja meg a megfelelõ gombot egy 
célállomás átkapcsolásához a kézbesítõi 
szerver listáról a készülék célállomás 
listájára, illetve egy célállomás kereséséhez.

8. Célállomások listája
Megjeleníti a kézbesítõ szerverben vagy 
ebben a készülékben eltárolt 
célállomásokat.

Megjegyzés
❒ Ha a teljes lista nem fér rá a 

képernyõre, a [U] vagy a [T] gombbal 
tallózhat a listán.

❒ A csoport célállomások ezzel a 
szimbólummal vannak jelezve: ( ).

HU
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Beolvasott fájl küldése e-mailben

E-mail küldése
Az adatok továbbítása a beolvasási beállítások és a célállomás meghatározása 
után történik.

A Nyomja meg a {Szkenner} gombot.

Megjegyzés
❒ A képen egy példát láthat. A valós megjelenés az itt mutatottól eltérhet.

B Gyõzõdjön meg arról, hogy nem maradtak a memóriában korábbi 
beállítások.

Megjegyzés
❒ Ha korábbi beállítások maradtak, nyomja meg a {Beállítások törlése} gombot.

C Helyezze be az eredeti dokumentumokat.

Referencia
Ez a mûvelet megegyezik azzal, amikor másoláshoz helyezi be az eredeti 
dokumentumokat. Az eredeti dokumentumok behelyezésével 
kapcsolatban lásd: Másoló kezelési útmutató.

D Szükség esetén állítsa be az eredeti dokumentum tájolását, a beolvasandó 
oldalakat és egyéb paramétereket.

Referencia
110. oldal �Az eredeti és a beolvasott oldalak tájolásával kapcsolatos 
beállítások�

E Hajtsa végre a beolvasási beállításokat.

Referencia
A beolvasási beállításokat az alábbi két módon lehet elvégezni:
� Konfigurálja az egyes beállításokat a beolvasáshoz. A részletekért lásd: 

107. oldal �A szkennelési beállítások megadása�.
� Hívja elõ az elmentett beállításokat. A részletekért lásd: 121. oldal 

�Program behívása�.



Beolvasott fájl küldése e-mailben

22

2

F Ha a hálózati kézbesítõ szkenner képernyõ jelenik meg, kapcsoljon az e-
mail képernyõre.
ANyomja meg a következõ gombot: [ ].
BNyomja meg a következõ gombot: [A célállomások listájába].

CNyomja meg a következõ gombot: [E-mail].

DNyomja meg a következõ gombot: [Kilépés].
Az e-mail képernyõ vagy a Szkennelés mappába képernyõ jelenik meg.

EHa a Szkennelés mappába képernyõ jelenik meg, nyomja meg a [ ]. 
opciót.
Megjelenik az e-mail képernyõje.

G Határozzon meg egy célállomást.
A célállomást a következõ módokon adhatja meg:
� Válassza ki a célállomások listájából.
� Adja meg a regisztrációs számát.
� Írja be a közvetlen e-mail címet.
� Keresse ki a célállomáslistából.
� Keresse meg az LDAP kiszolgálón.
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Megjegyzés
❒ Elõzõleg a célállomás listát és a regisztrációs számokat itt meg kell adni: 

[Rendszerbeállítások]. A részletekért lásd: Általános beállítások.
❒ Az egyes adatátvitelekhez megadható célállomások maximális számával 

kapcsolatban lásd: 166. oldal �E-mail�.
❒ A célállomás kiválasztása elõtt válassza ki a következõt: [To]. Szükség 

esetén válassza ki a [Cc] vagy a [Bcc] paramétereket és a hozzájuk tartozó 
célállomásokat.

❒ A biztonsági beállításoktól függõen bizonyos célállomások rejtve 
maradnak.

Célállomás kiválasztása listáról

A Célállomás kiválasztása.

A kiválasztott célállomás ki van emelve, és megjelenik a célállomás 
mezõben a képernyõ felsõ részén.

Megjegyzés
❒ Ha a kívánt célállomás nem jelenik meg, hajtsa végre a következõ 

lépések valamelyikét:
� A célállomás megjelenítése a cím kezdõbetûjének kiválasztásával.
� Jelenítse meg a célállomást a [U] vagy a [T] megnyomásával.

B Több célállomás kiválasztásához ismételje meg ezeket a lépéseket: A.

Megjegyzés
❒ A célállomás kijelölésének megszüntetéséhez nyomja meg újra a 

célállomást, esetleg a [UElõzõ] vagy a [TKöv.] ahhoz, hogy megjelenjen 
a célállomás a célállomás mezõben, majd nyomja meg a {Törlés/Stop} 
gombot.
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A regisztrációs szám használata a célállomás kiválasztásához

ANyomja meg a következõ gombot: [Regisztrációs sz.].
BHasználja a számgombokat a célmappához rendelt ötjegyû regisztrációs 

szám beviteléhez.
Ha a megadott szám ötnél kevesebb számjegybõl áll, az utolsó számjegy 
után nyomja meg a {#} gombot.
Példa: Bevitelre 00003
Nyomja meg a {3} gombot, majd a {#} gombot.

C Több célállomás kiválasztásához ismételje meg ezeket a lépéseket: A-
tól B-ig.

Megjegyzés
❒ Célállomás kijelölésének megszüntetéséhez nyomja meg a [UElõzõ] 

vagy a [TKöv.] ahhoz, hogy megjelenjen a célállomás a célállomás 
mezõben, majd nyomja meg a {Törlés/Stop} gombot.

Az e-mail cím kézi bevitele

ANyomja meg a következõ gombot: [Kézi bevitel].
Megjelenik a szoftverbillentyûzet.

Megjegyzés
❒ A biztonsági beállításoktól függõen elképzelhetõ, hogy a [Kézi bevitel] 

nem jelenik meg.
B Az e-mail cím bevitele.

Megjegyzés
❒ A beírható karakterek maximális számával kapcsolatban lásd: 166. oldal 

�E-mail�.
❒ Alfanumerikus karaktereket és pontokat használhat a beírás során. A ( 

) \ , ; : � szimbólumok és szóközök nem használhatóak. A részletekért 
lásd: 166. oldal �E-mail�.
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CNyomja meg a következõ gombot: [OK].

Megjegyzés
❒ Ha a [Cél.tár.] opciót nyomja meg, a címjegyzék bejegyzések 

regisztrálására és módosítására alkalmas képernyõ jelenik meg. A 
képernyõ segítségével közvetlenül regisztrálhatja az e-mail címeket a 
címjegyzékbe.

❒ A megadott e-mail cím módosításához nyomja meg a célállomás mezõ 
bal oldalán található [Módosítás] gombot. Megjelenik a 
szoftverbillentyûzet. Írja be a szükséges módosításokat, majd nyomja 
meg a következõ gombot: [OK].

❒ A kijelölt célállomások bejelöléséhez nyomja meg a {Beállítások 
ellenõrzése} gombot.

❒ A biztonsági beállításoktól függõen elképzelhetõ, hogy a [Cél.tár.] nem 
jelenik meg.

D Több célállomás kiválasztásához ismételje meg ezeket a lépéseket: A 
ehhez: C.

Megjegyzés
❒ Célállomás kijelölésének megszüntetéséhez nyomja meg a [UElõzõ] 

vagy a [TKöv.] ahhoz, hogy megjelenjen a célállomás a célállomás 
mezõben, majd nyomja meg a {Törlés/Stop} gombot.

Célállomás keresése a célállomáslistában

ANyomja meg a következõ gombot: [ ].

BNyomja meg a következõ gombot: [Keres: céláll. név].

Megjelenik a szoftverbillentyûzet.
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Megjegyzés
❒ Az e-mail címekkel történõ kereséshez nyomja meg a következõ 

gombot: [E-mail cím].
C Írja be a célállomás nevének egy részét.

Megjegyzés
❒ Írja be a célállomás nevének elsõ karakterét, vagy karaktereit.
❒ Kombinált keresés végrehajtására is van lehetõség a [Keres: céláll. név] és 

a következõ gomb haszálatával: [E-mail cím].
DNyomja meg a következõ gombot: [OK].
E Válasszon ki egy célállomást.

FNyomja meg a következõ gombot: [Kilépés].

Célállomás keresése az LDAP kiszolgálón

ANyomja meg a következõ gombot: [ ].

BNyomja meg a következõ gombot: [LDAP keresése].

CNyomja meg a következõ gombot: [Szerver kiválasztása].
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D Válassza ki az LDAP kiszolgálót.

Megjegyzés
❒ Az LDAP kiszolgálót elõzõleg itt regisztrálható: [Rendszerbeállítások]. A 

részletekért lásd: Hálózati útmutató.
❒ Gyõzõdjön meg róla, hogy a használni kívánt LDAP kiszolgáló ki lett 

választva és ki van emelve. Ha nem lett kijelölve kiszolgáló, a keresést 
nem lehet végrehajtani és megjelenik egy hibaüzenet.

ENyomja meg a következõ gombot: [OK].
FNyomja meg a következõ gombot: [Bõvített keresés].

GGépeljen be keresési feltételnek egy a célállomásra utaló karaktersort, 
például: [Név], [E-mail cím], [Fax célállomás], [Cégnév] vagy [Osztálynév].

Megjegyzés
❒ Adja meg a keresési feltételt (név, e-mail cím, faxszám, cégnév, cégen 

belüli osztály neve), amely alapján megtalálható az LDAP kiszolgálón 
regisztrált tétel.

❒ Ha egy keresési feltétel beállítást kiválaszt, egy programozható 
billentyûzet jelenik meg. A keresési feltételeknek megfelelõen adjon 
meg egy szövegsort.

❒ Ha a következõt választja ki: [SKeresési beállítások] itt: [LDAP szerver 
tárolás/ módosítás / törlés] itt: [Adminisztrátori eszk.] vagy itt: 
[Rendszerbeállítások], újabb mezõt vehet fel az LDAP kereséshez. A 
részletekért lásd: Hálózati útmutató.

❒ Ha a kereséshez a következõ feltételt használja: [Név], a rendszergazda 
által elvégzett beállításoktól függõen a keresztnévre vagy a vezetéknévre 
kereshet. Például, ha "Kis János" a keresett tétel, a rendszergazda által 
elvégzett beállításoktól függõen adja be a "János" vagy a "Kis" nevet. Az 
aktuális beállításokról kérdezze meg rendszergazdáját.
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HNyomja meg az egyes tételeknek megfelelõ [Keresés feltételei] gombot, 
majd válassza ki a feltételeket a megjelenõ listából.

Megjegyzés
❒ Az alábbi listából választhat feltételeket:

� [Szóeleji egyezés]: Ha a keresési cél a megadott karakterrel vagy 
karakterekkel kezdõdõ nevek.
Például �ABC� kereséséhez adja be az �A� betût.

� [Szóvégi egyezés]: Ha a keresési cél a megadott karakterrel vagy 
karakterekkel végzõdõ nevek.
Például �ABC� kereséséhez adja be a �C� betût.

� [Pontos egyezés]: Ha a keresési cél pontosan a megadott karaktert 
vagy karaktereket tartalmazó nevek.
Például �ABC� kereséséhez adja be: �ABC�.

� [Egyik szó egyezése]: Ha a keresési cél tartalmazza a megadott 
karaktert vagy karaktereket.
Például �ABC� kereséséhez adja be az �A�, �B� vagy �C� betût.

� [Szavak kizárásával]: Ha a keresési cél nem tartalmazhatja a megadott 
karaktert vagy karaktereket.
Például �ABC� kereséséhez adja be a �D� betût.

� [Bármilyen egyezés]: utalás (Az utalás funkciója az LDAP szerver által 
támogatott rendszertõl függ.)

INyomja meg a következõ gombot: [OK].

Megjegyzés
❒ Ha túl sok karaktert tartalmaz, az LDAP kiszolgálón keresett e-mail cím 

nem adható meg pontosan. A beírható karakterek maximális számával 
kapcsolatban lásd: 166. oldal �E-mail�.

❒ Ha az LDAP kiszolgálóra történõ bejelentkezéshez nem lett megadva 
felhasználónév és jelszó, elõször a bejelentkezés képernyõ jelenik meg. 
Adja meg a felhasználónevet és a jelszót.

❒ Egy személy ugyan rendelkezhet több e-mail címmel is, de a keresés 
csak egy e-mail címet fog megtalálni. Az LDAP kiszolgálótól függõen a 
kiszolgáló általában az elsõként regisztrált címet fogja megjeleníteni.

❒ A célállomás részletes adatainak megjelenítéséhez nyomja meg a 
következõ gombot: [Részletek].
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J Válasszon ki egy célállomást.
KNyomja meg a következõ gombot: [Kilépés].

Megjegyzés
❒ Ha a [Cél.tár.] opciót nyomja meg, a címjegyzék bejegyzések 

regisztrálására és módosítására alkalmas képernyõ jelenik meg. A 
képernyõ segítségével közvetlenül regisztrálhatja az e-mail címeket a 
címjegyzékbe.

A kiválasztott célállomások ellenõrzése

AHasználja a képernyõ felsõ részén lévõ célállomás mezõt annak 
ellenõrzésére, mely célállomások lettek kiválasztva.

Megjegyzés
❒ Nyomja meg a következõ gombot: [UElõzõ] vagy a [TKöv.] gombot a 

lista görgetéséhez. A célállomások a kijelölésük sorrendjében jelennek 
meg.

❒ A kijelölt célállomások bejelöléséhez nyomja meg a {Beállítások 
ellenõrzése} gombot.

H Válassza ki a fájl típusát, ha szükséges.
ANyomja meg a következõ gombot: [Fájlnév / típus].
BNyomja meg a következõ gombot: [Fájltípus]
C Válassza ki a fájl típusát.

DNyomja meg a következõ gombot: [OK].

I Válassza ki a fájl típusát, ha szükséges.
ANyomja meg a következõ gombot: [Fájlnév / típus].
BNyomja meg a következõ gombot: [Fájlnév].

Megjelenik a szoftverbillentyûzet.
C Adjon meg egy fájlnevet.
DNyomja meg a következõ gombot: [OK].
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J Adja meg az e-mail feladóját.
A feladót a következõ módokon adhatja meg:
� Válassza ki a listából.
� Adja meg a számgombokkal a feladó regisztrációs számát.
� Keressen rá a feladóra.

Megjegyzés
❒ Elõre regisztrálja a feladót a [Rendszerbeállítások] alatt. A részletekért lásd: 

Általános beállítások.
❒ Ha kiválasztotta a feladót, a hozzá tartozó információk bekerülnek az 

elküldendõ fájlba. Ha egy feladó kiválasztásra kerül, a feladó neve 
automatikusan bekerül az e-mail Feladó mezõjébe, így az e-mail 
fogadásakor a feladó azonosítható.

❒ A rendszerbeállításoktól függõen az adminisztrátor e-mail címe 
automatikusan megjelenhet a mezõbõl az e-mail fejlécén. A cím 
módosításához adja meg a feladót aJ lépésben.

❒ A feladó nevének jogosulatlan használata elkerülése érdekében javasoljuk 
a feladó nevére védelmi kód beállítását. Lásd "Általános beállítások".

❒ A biztonsági beállításoktól függõen elképzelhetõ, hogy a [Feladó nevének 
csat.] bejelentkezéskor felhasználónévként kijelölésre kerül.

Feladó kiválasztása a listáról

ANyomja meg a következõ gombot: [Feladó nevének csat.].

B Válassza ki a feladót.
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Megjegyzés
❒ Ha be van állítva biztonsági jelszóval, a feladó kiválasztásakor 

megjelenik a jelszó beírására szolgáló képernyõ. Írja be a biztonsági 
jelszót, majd nyomja meg a következõ gombot: [OK]. Ha a megadott 
jelszó helyes, megjelenik a feladó neve.

CNyomja meg a következõ gombot: [OK].

A regisztrációs szám használata a feladó nevének kiválasztásához

ANyomja meg a következõ gombot: [Feladó nevének csat.].

BHasználja a számgombokat a célmappához rendelt ötjegyû regisztrációs 
szám beviteléhez.
Ha a megadott szám ötnél kevesebb számjegybõl áll, az utolsó számjegy 
után nyomja meg a {#} gombot.
Példa: 00006 beviteléhez
Nyomja meg a {6} gombot, majd a {#} gombot.

Megjegyzés
❒ Ha be van állítva biztonsági jelszóval, a feladó kiválasztásakor 

megjelenik a jelszó beírására szolgáló képernyõ. Írja be a biztonsági 
jelszót, majd nyomja meg a következõ gombot: [OK]. Ha a megadott 
jelszó helyes, megjelenik a feladó neve és [Nyugta].

CNyomja meg a következõ gombot: [OK].



Beolvasott fájl küldése e-mailben

32

2

Rákeresés a feladóra

ANyomja meg a következõ gombot: [Feladó nevének csat.].

BNyomja meg a következõ gombot: [ ].

CNyomja meg a következõ gombot: [Felhaszn. (céláll.) név].

Megjelenik a szoftverbillentyûzet.

Megjegyzés
❒ Egy e-mail cím kereséséhez nyomja meg a következõ gombot: [E-mail 

cím].
D Írja be a feladó nevének egy részét.

Megjegyzés
❒ Írja be a feladó nevének elsõ karakterét, vagy karaktereit.
❒ Kombinált keresés végrehajtására is van lehetõség a [Felhaszn. (céláll.) 

név] és a következõ gomb haszálatával: [E-mail cím].
ENyomja meg a következõ gombot: [OK].
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F Válassza ki a feladót.

Megjegyzés
❒ Ha be van állítva biztonsági jelszóval, a feladó kiválasztásakor 

megjelenik a jelszó beírására szolgáló képernyõ. Írja be a biztonsági 
jelszót, majd nyomja meg a következõ gombot: [OK]. Ha a megadott 
jelszó helyes, a feladó neve kiemelésre kerül.

GNyomja meg a következõ gombot: [Kilépés].
HNyomja meg a következõ gombot: [OK].

K A kézbesítési visszajelzés e-mailhez nyomja meg a következõ gombot: 
[Nyugta].

Megjegyzés
❒ A [Nyugta] használatához a következõket kell tennie:

� Jelentkezzen be felhasználóként.
� Adja meg a feladót a J lépésben.

❒ Amikor a [Nyugta] opciót választja ki, olyan e-mail kerül megküldésre a 
kiválasztott feladónak, mely arról értesít, hogy az e-mailt címzett fél 
elolvasta. J lépés. Ugyanakkor ha a célállomás oldalán futó 
levelezõszoftver nem támogatja az MDN-et (Message Disposition 
Notification - üzenet-kézbesítési értesítés), a beállítása érvénytelen.

L Írja be az üzenet tárgyát, ha szükséges.

Megjegyzés
❒ A tárgyat kiválaszthatja egy listából is, vagy megadhatja közvetlenül, 

valamint kombinálhatja a kiválasztást és beírást.
❒ A beírható karakterek maximális számával kapcsolatban lásd: 166. oldal 

�E-mail�.
❒ Ha meg van határozva tárgy, ez az információ hozzáadódik a beolvasott 

adatfájlhoz. A tárgy az e-mail Tárgy mezõjében automatikusan 
megjelenik.

❒ Ha a listából szeretné kiválasztani a tárgyat, azt elõbb regisztrálnia kell itt: 
[Rendszerbeállítások]. Lásd: Hálózati útmutató.
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A tárgy megadása �[Urgent] Példánkban "New product appearance"� a tárgy.
ANyomja meg a következõ gombot: [Tárgy/Üzenet].
BNyomja meg a következõ gombot: [Tárgy csatolása].

C Válassza ki a tárgyat [Urgent]

DNyomja meg a következõ gombot: [Kézi bevitel].
Megjelenik a szoftverbillentyûzet.

E Írja be tárgynak: �New product appearance�.
FNyomja meg a következõ gombot: [OK].

GNyomja meg a következõ gombot: [OK].
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M Írja be az üzenetet, ha szükséges.

Megjegyzés
❒ A beírható karakterek maximális számával kapcsolatban lásd: 166. oldal 

�E-mail�.
❒ Ha beírt egy üzenetet, ez az információ hozzáadódik a beolvasott 

adatfájlhoz.
❒ Ha a listából szeretné kiválasztani az üzenetet, azt elõbb regisztrálnia kell 

itt: [Rendszerbeállítások]. Lásd: Hálózati útmutató.
❒ Az üzenet szövegét kiválaszthatja a listából, vagy megírhatja közvetlenül 

is.

Üzenet kiválasztása a listáról

ANyomja meg a következõ gombot: [Tárgy/Üzenet].
BNyomja meg a következõ gombot: [E-mail üzenet].

C Válasszon ki egy üzenetet.

DNyomja meg a következõ gombot: [OK].
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Üzenet kézi bevitele

ANyomja meg a következõ gombot: [Tárgy/Üzenet].
BNyomja meg a következõ gombot: [E-mail üzenet].

CNyomja meg a következõ gombot: [Kézi bevitel].
Megjelenik a szoftverbillentyûzet.

D Írja be a �Thank you for what you did yesterday.� üzenetet.
ENyomja meg háromszor a következõ gombot: [OK].

N Nyomja meg a {Start} gombot.

Megjegyzés
❒ A beolvasott fájl maximális méretével és az oldalak maximális számával 

kapcsolatban lásd: 166. oldal �E-mail�.
❒ A beolvasás megszakításához nyomja meg a {Törlés/Stop} gombot, vagy a 

[Leállítás] gombot a kijelzõn.
❒ Ha egyenként helyezi be az eredeti dokumentumokat, most helyezze be a 

következõt. A részletekért lásd: 115. oldal �Eredetik többszöri 
szkennelése�.
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Üzenet elküldése e-mail üzenetként és ezzel egyidejû elmentése
Az e-mail és a tárolás funkciókat egyszerre is használhatja.
A beolvasott fájlt elküldheti e-mail üzenetben, és ezzel egyidejûleg el is mentheti.

Megjegyzés
❒ Ez a fejezet fõként az egyidejû e-mail küldés és tárolás mûveletét magyarázza 

el. A részletekért lásd: 21. oldal �E-mail küldése�.
❒ Az e-mailben küldéssel egyidõben tárolt fájl nem küldhetõ el ismét az e-mail 

képernyõrõl. A fájl ismételt elküldéséhez jelölje ki a fájlt a [Tárolt fájl kiv.] 
képernyõn, majd küldje el. Lásd: 76. oldal �Tárolt fájl küldése e-mailben, 
mappába szkennelve vagy kézbesítve�.

A Helyezze be az eredeti dokumentumokat.

Megjegyzés
❒ Ez a mûvelet megegyezik azzal, amikor másoláshoz helyezi be az eredeti 

dokumentumokat. Az eredeti dokumentumok behelyezésével 
kapcsolatban lásd: Másoló kezelési útmutató.

B Szükség esetén állítsa be az eredeti dokumentum tájolását, a beolvasandó 
oldalakat és egyéb paramétereket.

Referencia
110. oldal �Az eredeti és a beolvasott oldalak tájolásával kapcsolatos 
beállítások�

C Hajtsa végre a beolvasási beállításokat.

Megjegyzés
❒ A beolvasási beállításokat az alábbi két módon lehet elvégezni:

� Konfigurálja az egyes beállításokat a beolvasáshoz. A részletekért lásd: 
107. oldal �A szkennelési beállítások megadása�.

� Hívja elõ az elmentett beállításokat. A részletekért lásd: 121. oldal 
�Program behívása�.

D Határozzon meg egy célállomást.

E Írja be a feladót és a tárgyat.

F Nyomja meg a következõ gombot: [Fájl tárolása].
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G Gyõzõdjön meg róla, hogy a [Küldés és tárolás] ki lett választva.

H Adja meg a fájlinformációkat, ha szükséges.

Referencia
A fájladatok megadásával kapcsolatban lásd: 68. oldal �Fájlinformációk 
meghatározása�.

I Nyomja meg a következõ gombot: [OK].

J Nyomja meg a {Start} gombot.

Fájlok egyidejû tárolása és megküldése az URL címekre

Tárolhat szkennelt fájlokat, valamint egyidejûleg e-mailen megküldheti azok 
helyének URL címeire. Ez esetben a szkennelt fájlok nem kerülnek csatolásra az 
e-mailhez. Az így átvitt URL címek lehetõvé teszik, hogy a tárolt fájlokat 
megtekintsék, töröljék vagy letöltsék a hálózaton keresztül a Web Image 
Monitor segítségével. Ez akkor igazán hasznos, ha a hálózati korlátozások miatt 
nem tud fájlokat csatolni az e-mailhez.

Megjegyzés
❒ A fenti funkciókhoz a beállításokat elõre el kell végezni a [Szkenner beáll.] alatt. 

Lásd: 155. oldal �Tárolt fájl e-mailes küldésének módja�.
❒ Az adatátviteli eljárással kapcsolatos részletekhez lásd: 37. oldal �Üzenet 

elküldése e-mail üzenetként és ezzel egyidejû elmentése�.
❒ Ha minden esetben e-mailen kívánja megküldeni a szkennelt fájlok helyeinek 

URL címet, a [Szkenner beáll.], [Küldési beállítások] alatt állítsa a [Tárolt fájl e-mail 
küldési módja] lehetõséget [URL link küldése]-ra és a [Fájltárolás prioritása] opciót 
[Küldés és tárolás]-ra. Lásd: 155. oldal �Tárolt fájl e-mailes küldésének módja� 
és 155. oldal �Fájl tárolás prioritás�.
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Meggyõzõdés az e-mail eredményérõl

Ellenõrizheti a küldés eredményét.

Megjegyzés
❒ A kijelölhetõ küldési mûveletek maximális számával kapcsolatban lásd: 153. 

oldal �Nyomtatás & Szkennernapló törlése�.

❖ A következõ adatok ellenõrizhetõk
� Dátum / Idõ

Megjelenik az a dátum és idõ, amikor az e-mailt megküldték, illetve a 
�Kész�,�Hiba� vagy �Törölve� megerõsítésre került.

� Célállomás
A küldési funkciót (e-mail, Szkennelés mappába vagy kézbesítés) egy ikon 
jelzi.
Ha több célállomás lett kiválasztva, az elsõ kiválasztott célállomás kerül 
kijelzésre.

� Feladó
� Fájlnév

A fájl neve csak a fájl ugyanakkor történõ eltárolásakor, valamint az 
eltárolt fájl elküldésekor jelenik meg.

� Állapot
A következõ állapotok egyike jelenik meg: �Kész�, �Küldés...�, 
�Várakozás...�, �Hiba� vagy �Törölve�.

A Nyomja meg a következõ gombot: [Beolvasott fájlok állapota] az e-mail 
képernyõn.
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B Ellenõrizze a megjelenített bejegyzéseket.

Megjegyzés
❒ A biztonsági beállításoktól függõen bizonyos bejegyzések rejtve 

maradnak.
❒ Egy képernyõ öt kézbesítési mûvelet eredményét mutatja. A lista 

tallózásához használja a [UElõzõ] vagy a [TKöv.] gombot.
❒ Amikor a fájl állapota �Várakozás...�, a küldés törölhetõ az adott fájl 

kiválasztásával, majd a [Mégsem] opció megnyomásával.
❒ Nyomja meg a következõ gombot: [Nyomtatás] a teljes jelentés 

kinyomtatásához.

C Nyomja meg a következõ gombot: [Kilépés].
Megjelenik az e-mail képernyõje.
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3. Beolvasott fájlok küldése
mappába szkenneléssel

Szkennelt fájlok küldhetõek megosztott hálózati mappákba, FTP szerver 
mappákba vagy NetWare mappákba. Ez a fejezet az elõkészületeket ismerteti a 
következõ funkciókra vonatkozóan: Szkennelés mappába, különbözõ 
képernyõk, továbbítási eljárások, valamint az átvitel eredményének ellenõrzése.

Elõkészületek a fájl Szkennelés mappába 
funkcióval továbbításához

Beolvasott fájlok Szkennelés mappába funkcióval történõ küldéséhez az alábbi 
elõkészületekre van szükség.

Megjegyzés
❒ A fájlok SMB protokollal csak NetBIOS - TCP/IP környezetben küldhetõek. 

A fájlok küldése SMB protokollal NetBEUI környezetben nem lehetséges.
❒ A kezelõpanelen, a Web Image Monitor-on, a Telneten vagy más módszerrel 

végzett beállítások hiába nem engedik az SMB és az FTP használatát, a fájlok 
küldése ettõl lehetséges.

Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz egy Ethernet kábellel, 
IEEE 1394 kábellel vagy vezeték nélküli LAN segítségével.

IEEE 1394 kábellel történõ összekapcosláshoz szükség van egy 
IEEE 1394 interfész kártyára. Vezeték nélküli LAN 
használatához IEEE 802.11b interfész egységre van szükség.

Lásd: Hálózati útmutató.

Beolvasott fájlok Szkennelés mappába funkcióval küldéséhez a 
következõ [Rendszerbeállítások] paramétereket kell pontosan 
beállítani. (Ezeken kívül még néhány további beállításra is 
szükség lesz.)

� IP cím

� alhálózati maszk

A beállítások elvégzésével és egyéb beállításokkal kapcsolatban 
lásd: Hálózati útmutató. Ezen kívül regisztrálnia kell a 
célhelyeket, valamint egyéb információkat a címjegyzékben. A 
részletekért lásd: Általános beállítások.

Adja meg a küldés beállításait, pl. tömörítés és fájltípus 
prioritása.

Lásd: 152. oldal �Beállítások küldése�.

1

2

3
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Szkennelés mappába képernyõ
A Szkennelés mappába képernyõ a következõképpen néz ki.
A megjelenített funkciónevek választógombokként szolgálnak. Az egyes 
funkciókat a nevet finoman megnyomva lehet kiválasztani. A kijelzõn 
megjelenített nevet kijelölve vagy megadva az adott tétel kiemeltté válik . A 
nem kijelölhetõ gombok így néznek ki .

1. Célállomások mezõje
Megjeleníti a kijelölt célállomást. Ha több 
célállomást jelölt meg, a kiválasztott 
célállomások sorban megjelennek ha 
megnyomja az [UElõzõ] vagy a [TKöv.].

Megjegyzés
❒ A kijelölt célállomások bejelöléséhez 

nyomja meg a {Beállítások ellenõrzése} 
gombot.

2. [ ] E-mail/Szkennelés mappába
Nyomja meg a Szkennelés mappába 
funkció és az e-mail funkció közötti 
váltáshoz. A fájlt egyszerre küldheti az e-
mail és a Szkennelés mappában 
funkciókban megadott célállomásokra.

3. Szkennelés mappába ikon ( )
Ez jelenik meg a Szkennelés mappába 
funkció alatt.

4. [Regisztrációs sz.]
Nyomja meg egy célállomást az 
ötszámjegyû azonosítóval történõ 
meghatározásához.

5. [Cél megadása]
Ha a listában nem szereplõ célállomást 
szeretne meghatározni, nyomja meg a 
[Cél megadása] gombot, majd a szoftver-
billentyûzet segítségével adja meg a 
célállomást.

6. [Fájlnév / típus]
Nyomja meg a megfelelõ gombot a 
küldeni kívánt fájlok nevének és 
formátumának meghatározásához.

Fontos
❒ Amikor a beolvasott fájl egyszerre 

továbbítódik az e-mail és 
Szkennelés mappába funkciónál 
megadott célállomásokra, a feladó, 
a tárgy és az üzenet csak az e-mail 
célállomásaira kerül továbbításra. 
[Nyugta] szintén e-mail küldésre 
való. A részletekért lásd: 19. oldal 
�Beolvasott fájl küldése e-
mailben�.

HU
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7. [ ] Célállomások 
listájába/Keresés/Megnevezésekbe
Nyomja meg a megfelelõ gombot egy 
célállomás átkapcsolásához a kézbesítõi 
szerver listáról a készülék célállomás 
listájára, illetve egy célállomás 
kereséséhez.

8. Célállomások listája
Megjeleníti a kézbesítõ szerverben vagy 
ebben a készülékben eltárolt 
célállomásokat.

Megjegyzés
❒ Ha a teljes lista nem fér rá a 

képernyõre, a [U] vagy a [T] gombot a 
lista görgetéséhez.

❒ A csoport célállomások ezzel a 
szimbólummal vannak jelezve: ( ).



Beolvasott fájlok küldése mappába szkenneléssel

44

3

Beolvasott fájlok küldése mappába 
szkenneléssel

Fájl továbbítása a Szkennelés mappába funkcióval
Az adatok továbbítása a beolvasási beállítások és a célállomás meghatározása 
után történik.

A Nyomja meg a {Szkenner} gombot.

Megjegyzés
❒ A képen egy példát láthat. A valós megjelenés az itt mutatottól eltérhet.

B Gyõzõdjön meg arról, hogy nem maradtak a memóriában korábbi 
beállítások.

Megjegyzés
❒ Ha korábbi beállítások maradtak, nyomja meg a {Beállítások törlése} 

gombot.

C Helyezze be az eredeti dokumentumokat.

Referencia
Ez a mûvelet megegyezik azzal, amikor másoláshoz helyezi be az eredeti 
dokumentumokat. Az eredeti dokumentumok behelyezésével 
kapcsolatban lásd: Másoló kezelési útmutató.

D Szükség esetén állítsa be az eredeti dokumentum tájolását, a beolvasandó 
oldalakat és egyéb paramétereket.

Referencia
110. oldal �Az eredeti és a beolvasott oldalak tájolásával kapcsolatos 
beállítások�
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E Hajtsa végre a beolvasási beállításokat.

Referencia
A beolvasási beállításokat az alábbi két módon lehet elvégezni:
� Konfigurálja az egyes beállításokat a beolvasáshoz. A részletekért lásd: 

107. oldal �A szkennelési beállítások megadása�.
� Hívja elõ az elmentett beállításokat. A részletekért lásd: 121. oldal 

�Program behívása�.

F Ha megjelenik a hálózati kézbesítõ szkenner képernyõ, kapcsoljon át a 
Szkennelés mappába képernyõre.
ANyomja meg a következõ gombot: [ ].
BNyomja meg a következõ gombot: [A célállomások listájába].

CNyomja meg a következõ gombot: [E-mail].

DNyomja meg a következõ gombot: [Kilépés].
Az e-mail képernyõ vagy a Szkennelés mappába képernyõ jelenik meg.

EHa az e-mail képernyõ jelenik meg, nyomja meg a [ ] opciót.
Megjelenik a Szkennelés mappába képernyõ.
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G Határozzon meg egy célmappát.
A célmappát a következõ módokon adhatja meg:
� Válassza ki a célállomások listájából.
� Adja meg a regisztrációs számát.
� Közvetlenül adja meg az ugyanazon a hálózaton lévõ kliens számítógép 

mappájának útvonalát.
� Közvetlenül adja meg az FTP szerveren lévõ mappa útvonalát.
� Közvetlenül adja meg az NDS fán vagy a NetWare szerveren lévõ mappa 

útvonalát.
� Válasszon ki egy mappát a hálózati számítógépen.
� Válasszon ki egy mappát az NDS fán vagy a NetWare szerveren.

Megjegyzés
❒ Elõzõleg a célállomás listát és a regisztrációs számokat itt meg kell adni: 

[Rendszerbeállítások]. A részletekért lásd: Általános beállítások.
❒ A biztonsági beállításoktól függõen bizonyos célállomások rejtve 

maradnak.

Célmappa kiválasztása listáról

A Válassza ki a célmappát.

A kiválasztott mappa ki van emelve, és megjelenik a célállomás mezõben 
a képernyõ felsõ részén.

Megjegyzés
❒ Ha a kívánt célállomás nem jelenik meg, hajtsa végre a következõ 

lépések valamelyikét:
� A célállomás megjelenítése a cím kezdõbetûjének kiválasztásával.
� Jelenítse meg a célállomást a [U] vagy a [T] megnyomásával.

❒ Ha a megosztott mappát jelszó védi, megjelenik a jelszó megadására 
szolgáló képernyõ.
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B Több célmappa kiválasztásához ismételje meg a következõ lépéseket: 
A.

Megjegyzés
❒ A célállomás kijelölésének megszüntetéséhez nyomja meg újra a 

célállomást, esetleg a [UElõzõ] vagy a [TKöv.] ahhoz, hogy megjelenjen 
a célállomás a célállomás mezõben, majd nyomja meg a {Törlés/Stop} 
gombot.

A regisztrációs szám használata a célmappa kiválasztásához

ANyomja meg a következõ gombot: [Regisztrációs sz.].
BHasználja a számgombokat a célmappához rendelt ötjegyû regisztrációs 

szám beviteléhez.
Ha a megadott szám ötnél kevesebb számjegybõl áll, az utolsó számjegy 
után nyomja meg a {#} gombot.
Példa: Bevitelre 00003
Nyomja meg a {3} gombot, majd a {#} gombot.

Megjegyzés
❒ Ha a megosztott mappát jelszó védi, megjelenik a jelszó megadására 

szolgáló képernyõ.
C Több célmappa kiválasztásához ismételje meg a következõ lépéseket: 
A∼B.

Megjegyzés
❒ Célállomás kijelölésének megszüntetéséhez nyomja meg a [UElõzõ] 

vagy a [TKöv.] ahhoz, hogy megjelenjen a célállomás a célállomás 
mezõben, majd nyomja meg a {Törlés/Stop} gombot.
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Közvetlenül adja meg az ugyanazon a hálózaton lévõ kliens számítógép 
mappájának útvonalát.

ANyomja meg a következõ gombot: [Cél megadása].
BNyomja meg a következõ gombot: [SMB].

Megjegyzés
❒ Ha megpróbál egy olyan protokollról, melyre a [Útvonal], [Felhasználói 

név] vagy [Jelszó] van meghatározva egy másikra váltani, üzenet jelenik 
meg, mely felszólít a protokollváltás megerõsítésére.

CNyomja meg a következõ gombot: [Kézi bevitel] az elérési út mezõjének 
jobb oldalán.
Megjelenik a szoftverbillentyûzet.

D Adja meg az elérési utat.

Megjegyzés
❒ A beírható karakterek maximális számával kapcsolatban lásd: 167. oldal 

�Szkennelés mappába�.
❒ A következõ elérési út példában a mappa neve �user�, a számítógépé 

pedig �desk01�: \\desk01\user
❒ IP cím is megadható, az a következõ operációs rendszerek valamelyikét 

használja : Windows 98/Me/XP/2000, Windows NT 4.0 vagy 
Windows Server 2003.

❒ A 12 vagy több karaktert tartalmazó számítógép- és mappaneveket a 
rendszer nem képes megjeleníteni.

ENyomja meg a következõ gombot: [OK].
F A célállomásnál lévõ beállításnak megfelelõen adja meg a felhasználói 

nevet.
Nyomja meg a felhasználói név mezõ jobb oldalán lévõ [Kézi bevitel] opciót 
a programozható billentyûzet megjelenítéséhez.

Referencia
A beírható karakterek maximális számával kapcsolatban lásd: 167. oldal 
�Szkennelés mappába�.
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G A célállomásnál lévõ beállításnak megfelelõen adja meg a jelszót.
Nyomja meg a [Kézi bevitel] opciót a [Jelszó]-nál a programozható 
billentyûzet megjelenítéséhez.

HNyomja meg a következõ gombot: [Kapcsolat tesztelése].

A készülék tesztkapcsolódást végez, hogy ellenõrizze a megadott 
megosztott mappa létezését.

Megjegyzés
❒ A tesztkapcsolódás igénybe vesz egy kis idõt.
❒ Elképzelhetõ, hogy a [Kapcsolat tesztelése] gombot közvetlenül a 

[Mégsem] gomb megnyomása után a teszt alatt nem fogja tudni 
megnyomni.

❒ Ha nincs elég hely a merevlemezen vagy nincs engedélyezve az írás a 
fájlba, a sikeres teszt ellenére sem lesz lehetõség a fájl átküldésére.

I Ellenõrizze a tesztkapcsolódás eredményét, majd nyomja meg a 
következõ gombot: [Kilépés].

JNyomja meg a következõ gombot: [OK].
K Több célállomás kiválasztásához ismételje meg ezeket a lépéseket: A 

ehhez: J.

Megjegyzés
❒ Célállomás kijelölésének megszüntetéséhez nyomja meg a [UElõzõ] 

vagy a [TKöv.] ahhoz, hogy megjelenjen a célállomás a célállomás 
mezõben, majd nyomja meg a {Törlés/Stop} gombot.

❒ A megadott mappa elérési útjának módosításához nyomja meg a 
[Módosítás] gombot a célállomás mezõ bal oldalán. Adja meg a helyes 
útvonalat, majd nyomja meg a következõ gombot: [OK].

❒ A kijelölt célállomások bejelöléséhez nyomja meg a {Beállítások 
ellenõrzése} gombot.
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Közvetlenül adja meg az FTP szerveren lévõ mappa útvonalát.

ANyomja meg a következõ gombot: [Cél megadása].
BNyomja meg a következõ gombot: [FTP].

Megjegyzés
❒ Ha megpróbál egy olyan protokollról, melyre a [Útvonal], [Felhasználói 

név] vagy [Jelszó] van meghatározva egy másikra váltani, üzenet jelenik 
meg, mely felszólít a protokollváltás megerõsítésére.

CNyomja meg a következõ gombot: [Kézi bevitel] a szervernév mezõ jobb 
oldalán.

Megjelenik a szoftverbillentyûzet.
D Adjon meg egy szervernevet.

Megjegyzés
❒ A beírható karakterek maximális számával kapcsolatban lásd: 167. oldal 

�Szkennelés mappába�.
❒ IP címet is megadhat.

ENyomja meg a következõ gombot: [OK].
FNyomja meg a következõ gombot: [Kézi bevitel] az elérési út mezõjének 

jobb oldalán.
Megjelenik a szoftverbillentyûzet.
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G Adja meg az elérési utat.

Megjegyzés
❒ A beírható karakterek maximális számával kapcsolatban lásd: 167. oldal 

�Szkennelés mappába�.
❒ A következõ elérési út példában a mappa neve �user�, az almappáé 

pedig �lib�: user\lib
HNyomja meg a következõ gombot: [OK].
I A célállomásnál lévõ beállításnak megfelelõen adja meg a felhasználói 

nevet.
Nyomja meg a felhasználói név mezõ jobb oldalán lévõ [Kézi bevitel] opciót 
a programozható billentyûzet megjelenítéséhez.

Referencia
A beírható karakterek maximális számával kapcsolatban lásd: 167. oldal 
�Szkennelés mappába�.

J A célállomásnál lévõ beállításnak megfelelõen adja meg a jelszót.
Nyomja meg a [Kézi bevitel] opciót a [Jelszó]-nál a programozható 
billentyûzet megjelenítéséhez.

K A [Rendszerbeállítások]-ban beállított portszám módosítsához nyomja 
meg a [Módosítás] gombot a portszám mezõ jobb oldalán. A számgombok 
segítségével adja meg a portszámot, majd nyomja meg a {#} gombot.

LNyomja meg a következõ gombot: [Kapcsolat tesztelése].

A készülék tesztkapcsolódást végez, hogy ellenõrizze a megadott 
megosztott mappa létezését.

Megjegyzés
❒ A tesztkapcsolódás igénybe vesz egy kis idõt.
❒ Elképzelhetõ, hogy a [Kapcsolat tesztelése] gombot közvetlenül a 

[Mégsem] gomb megnyomása után a teszt alatt nem fogja tudni 
megnyomni.

M Ellenõrizze a tesztkapcsolódás eredményét, majd nyomja meg a 
következõ gombot: [Kilépés].

NNyomja meg a következõ gombot: [OK].
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O Több célállomás kiválasztásához ismételje meg ezeket a lépéseket: A 
ehhez: N.

Megjegyzés
❒ Célállomás kijelölésének megszüntetéséhez nyomja meg a [UElõzõ] 

vagy a [TKöv.] ahhoz, hogy megjelenjen a célállomás a célállomás 
mezõben, majd nyomja meg a {Törlés/Stop} gombot.

❒ A megadott mappa elérési útjának módosításához nyomja meg a 
[Módosítás] gombot a célállomás mezõ bal oldalán. Adja meg a helyes 
útvonalat, majd nyomja meg a következõ gombot: [OK].

❒ A kijelölt célállomások bejelöléséhez nyomja meg a {Beállítások 
ellenõrzése} gombot.

Közvetlenül adja meg az NDS fán vagy a NetWare szerveren lévõ mappa 
útvonalát.

ANyomja meg a következõ gombot: [Cél megadása].
BNyomja meg a következõ gombot: [NCP].

Megjegyzés
❒ Ha megpróbál egy olyan protokollról, melyre a [Útvonal], [Felhasználói 

név] vagy [Jelszó] van meghatározva egy másikra váltani, üzenet jelenik 
meg, mely felszólít a protokollváltás megerõsítésére.

C Válassza ki a "Csatlakozás típusát". Az NDS fa nevének 
meghatározásához nyomja meg a [NDS] opciót. A NetWare szerver 
nevének meghatározásához nyomja meg a [Kötés] opciót.

DNyomja meg a következõ gombot: [Kézi bevitel] az elérési út mezõjének 
jobb oldalán.
Megjelenik a szoftverbillentyûzet.
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E Adja meg az elérési utat.

Megjegyzés
❒ Ha a "Csatlakozás típusát" [NDS]-re állítja, az NDS fa neve �fa� lesz, a 

kontextus neve a kötettel együtt �kontextus�, a kötet neve �kötet�, míg 
a mappanév �mappa�, az útvonal pedig 
�\\fa\kötet.kontextus\mappa�.

❒ IHa a "Csatlakozás típusát" [Kötés]-re állítja, a NetWare szerver neve 
�szerver�, a kötet neve �kötet�, míg a mappanév �mappa�, az útvonal 
pedig �\\szerver\kötet\mappa�.

❒ A beírható karakterek maximális számával kapcsolatban lásd: 167. oldal 
�Szkennelés mappába�.

FNyomja meg a következõ gombot: [OK].
G Adja meg a felhasználói nevet az NDC fára vagy a NetWare szerverre 

való bejelentkezéshez.
Nyomja meg a [Kézi bevitel] opciót a felhasználói név mezõ jobb oldalán.
Megjelenik a szoftverbillentyûzet.

Megjegyzés
❒ Ha a [NDS] opciót nyomja meg a "Csatlakozás típusra", adja meg a 

felhasználói nevet, majd a kontextus nevét a felhasználói objektummal 
együtt. Ha a felhasználói név �felhasználó� és a kontextus neve 
�kontextus�, a felhasználói név �felhasználó.kontextus� lesz.

Referencia
A beírható karakterek maximális számával kapcsolatban lásd: 167. oldal 
�Szkennelés mappába�.

H Amennyiben a bejelentkezéshez jelszó szükséges, azt adja meg.
Nyomja meg a [Kézi bevitel] opciót a jelszó mezõ jobb oldalán.
Megjelenik a szoftverbillentyûzet.

INyomja meg a következõ gombot: [Kapcsolat tesztelése].
Csatlakozási teszt ellenõrzi, hogy a meghatározott megosztott mappa 
létezik-e.

Megjegyzés
❒ Nem csatlakozhat olyan mappákra, melyek elolvasására nem jogosult.
❒ A tesztkapcsolódás igénybe vesz egy kis idõt.
❒ Elképzelhetõ, hogy a [Kapcsolat tesztelése] gombot közvetlenül a 

[Mégsem] gomb megnyomása után a teszt alatt nem fogja tudni 
megnyomni.

❒ A csatlakozási teszt hiába sikeres, elõfordulhat, hogy a készülék nem 
tudja a fájlt átvinni, amennyiben nem rendelkezik a fájl írására 
jogosítvánnyal, esetleg elegendõ szabad hellyel a merevlemezen.
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J Ellenõrizze a tesztkapcsolódás eredményét, majd nyomja meg a 
következõ gombot: [Kilépés].

KNyomja meg a következõ gombot: [OK].
L Több célállomás kiválasztásához ismételje meg ezeket a lépéseket: A 

ehhez: K.

Megjegyzés
❒ Célállomás kijelölésének törléséhez tartsa nyomva a [UElõzõ] vagy 

[TKöv.] gombot, amíg a célállomás meg nem jelenik a célállomás 
mezõben, majd nyomja meg a {Törlés/Stop} gombot.

❒ Egy már megadott mappa útvonalának módosításához nyomja meg a 
[Módosítás] opciót a célállomás mezõ bal oldalán. Adja meg a helyes 
útvonalat, majd nyomja meg a következõ gombot: [OK].

❒ A kiválasztott célállomás ellenõrzéséhez nyomja meg a {Mód 
ellenõrzése} gombot.

Válasszon ki egy mappát a hálózati számítógépen.

ANyomja meg a következõ gombot: [Cél megadása].
BNyomja meg a következõ gombot: [SMB].

Megjegyzés
❒ Ha megpróbál egy olyan protokollról, melyre a [Útvonal], [Felhasználói 

név] vagy [Jelszó] van meghatározva egy másikra váltani, üzenet jelenik 
meg, mely felszólít a protokollváltás megerõsítésére.

CNyomja meg a következõ gombot: [Hálózat keresése] az elérési út 
mezõjének jobb oldalán.
Megjelenik az azonos hálózaton lévõ kliensszámítógépek listája.

Megjegyzés
❒ A 12 vagy több karaktert tartalmazó számítógép- és mappaneveket a 

rendszer nem képes megjeleníteni.
❒ Ha a kiválasztani kívánt kliens számítógép nem jelenik meg, nyomja 

meg a [Egy szinttel feljebb] gombot, majd keresse a kliens számítógépet.
❒ Legfeljebb 100 kliensszámítógép és megosztott mappa jeleníthetõ meg.
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D Válassza ki azt a kliensszámítógépet, amelyik tartalmazza a célmappát.

Megjegyzés
❒ Ha a kiválasztott számítógép azonosítást kér, megjelenik a 

bejelentkezés képernyõ. Adja meg a felhasználónevet és a jelszót.
Megjelenik a kiválasztott számítógép mappáinak listája.

E Válassza ki a célmappát.

Megjegyzés
❒ Ha a kiválasztott mappa almappákat tartalmaz, megjelenik az 

almappák listája.
❒ Ha nem találja a célállomási mappát, nyomja meg a [Egy szinttel feljebb] 

gombot, majd keresse a mappát ezen a szinten.
❒ Ha a kiválasztott mappa azonosítást kér, megjelenik a bejelentkezés 

képernyõ. Adja meg a felhasználónevet és a jelszót.
❒ Elképzelhetõ, hogy a készülék nem tudja átvinni a fájlt, ha az írásra 

vonatkozó jogosítvány hiányzik, vagy nincs elegendõ szabad hely a 
merevlemezen.

FNyomja meg a következõ gombot: [OK].
GNyomja meg a következõ gombot: [OK].
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Célállomás mappa kiválasztása egy NDS fán vagy NetWare szerveren

ANyomja meg a következõ gombot: [Cél megadása].
BNyomja meg a következõ gombot: [NCP].

Megjegyzés
❒ Ha megpróbál egy olyan protokollról, melyre a [Útvonal], [Felhasználói 

név] vagy [Jelszó] van meghatározva egy másikra váltani, üzenet jelenik 
meg, mely felszólít a protokollváltás megerõsítésére.

C Válassza a �Csatlakozás típusa� opciót. Az NDS fa megtekintéséhez 
kattintson a [NDS] opcióra. A NetWare szerver megtekintéséhez 
kattintson a [Kötés] opcióra.

DNyomja meg a [Hálózat keresése] opciót az útvonal név mezõ jobb oldalán.

Ha a "Csatlakozás típusát" [NDS]-re állítja, az NDS fa lista megjelenik.
Ha a "Csatlakozás típusát" [Kötés]-re állítja, a NetWare szerver lista 
megjelenik.
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Megjegyzés
❒ Azok a mappák, melyekhez nem rendelkezik hozzáférési 

jogosítvánnyak, nem jelennek meg.
❒ Amennyiben a készüléken és a megtekinteni kívánt célállomáson 

használt nyelv különbözik, a listán lévõ tételek lehet, hogy nem 
megfelelõen jelennek meg.

❒ A listán legfeljebb 100 tétel jelenhet meg.
E Célállomás mappa keresése az NDS fán vagy a NetWare szerveren.

Megjegyzés
❒ Ha a kiválasztott NDS fa vagy NetWare szerver hitelesítést igényel, egy 

bejelentkezési képernyõ jelenik meg. Adja meg a felhasználói nevet és a 
jelszót az NDC fára vagy a NetWare szerverre való bejelentkezéshez. 
Ha a [NDS] opciót nyomja meg a "Csatlakozás típusra", adja meg a 
felhasználói nevet, majd a kontextus nevét a felhasználói objektummal 
együtt. Ha a felhasználói név �felhasználó� és a kontextus neve 
�kontextus�, a felhasználói név �felhasználó.kontextus� lesz.

❒ Ha nem találja a célállomási mappát, nyomja meg a [Egy szinttel feljebb] 
gombot, majd keresse a mappát ezen a szinten. 

F Válassza ki a célmappát.

Megjegyzés
❒ Ha nem rendelkezik az írásra vonatkozó jogosítvánnyal a célállomás 

mappára, esetleg nincs elegendõ tárolóhely a célállomás számítógép 
lemezén, a fájlok lehet, hogy nem kerülnek megküldésre.

GNyomja meg a következõ gombot: [OK].
HNyomja meg a következõ gombot: [OK].

Célmappa keresése a célállomáslistában

ANyomja meg a következõ gombot: [ ].
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BNyomja meg a következõ gombot: [Keres: céláll. név].

Megjelenik a szoftverbillentyûzet.

Megjegyzés
❒ Elérési út alapján történõ kereséshez nyomja meg a következõ gombot: 

[Keresés mappanév alapján].
C Írja be a célmappa nevének egy részét.

Megjegyzés
❒ Adja meg a célállomás mappa nevének vagy útvonalának elsõ 

karakterét vagy karaktereit.
❒ Az útvonal szerinti kereséshez, ha a célállomás mappa útvonala 

�\\kötet\felhasználó\mappa�, adja meg a �\\kötet\felhasználó\f� 
sort.

❒ Kombinált keresés végrehajtására is van lehetõség a [Keres: céláll. név] és 
a következõ gomb haszálatával: [Keresés mappanév alapján].

DNyomja meg a következõ gombot: [OK].
E Válasszon ki egy célmappát.

FNyomja meg a következõ gombot: [Kilépés].
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A kiválasztott célállomások ellenõrzése

AHasználja a képernyõ felsõ részén lévõ célállomás mezõt annak 
ellenõrzésére, mely célállomások lettek kiválasztva.

Megjegyzés
❒ Nyomja meg a következõ gombot: [UElõzõ] vagy a [TKöv.] gombot a lista 

görgetéséhez. A célállomások a kijelölésük sorrendjében jelennek meg.
❒ A kijelölt célállomások bejelöléséhez nyomja meg a {Beállítások 

ellenõrzése} gombot.

H Válassza ki a fájl típusát, ha szükséges.
ANyomja meg a következõ gombot: [Fájlnév / típus].
BNyomja meg a következõ gombot: [Fájltípus].
C Válassza ki a fájltípust.

DNyomja meg a következõ gombot: [OK].

I Válassza ki a fájl típusát, ha szükséges.
ANyomja meg a következõ gombot: [Fájlnév / típus].
BNyomja meg a következõ gombot: [Fájlnév].

Megjelenik a szoftverbillentyûzet.
C Adjon meg egy fájlnevet.

Megjegyzés
❒ A beolvasott fájl 21 jegyû fájlnevet kapott (leszámítva a kiterjesztést), 

amely a szkennelés dátumából, idõpontjából és egy négy számjegyû 
oldalszámból tevõdik össze. (Példa: Ha egy oldalt szkennelt TIFF 
formátumba 2020. december 31-én délután 3 óra 30 perc 15,1 
másodperckor, a fájl neve 202012311530150100001.tif lesz)
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DNyomja meg a következõ gombot: [OK].

ENyomja meg a következõ gombot: [OK].

J Nyomja meg a {Start} gombot.

Megjegyzés
❒ A küldhetõ szkennelt fájlok maximális számával kapcsolatos részletekért 

lásd: 167. oldal �Szkennelés mappába�.
❒ A beolvasás megszakításához nyomja meg a {Törlés/Stop} gombot, vagy a 

[Leállítás] gombot a kijelzõn.
❒ Ha egyenként helyezi be az eredeti dokumentumokat, most helyezze be a 

következõt. A részletekért lásd: 115. oldal �Eredetik többszöri 
szkennelése�.

Beolvasott fájlok egyidejû tárolása és küldése mappába 
szkenneléssel
A Szkennelés mappába és a tárolás funkciókat egyszerre is használhatja.
A beolvasott fájlt elküldheti a Szkennelés mappába funkcióval, és ezzel 
egyidejûleg el is mentheti.

Megjegyzés
❒ Ez a fejezet fõként az egyidejû Szkennelés mappába funkcióval küldés és 

tárolás mûveletét magyarázza el. A részletekért lásd: 44. oldal �Fájl 
továbbítása a Szkennelés mappába funkcióval�.

❒ A Szkennelés mappába funkcióval küldéssel egyidõben tárolt fájl nem 
küldhetõ el ismét a Szkennelés mappába képernyõrõl. A fájl ismételt 
elküldéséhez jelölje ki a fájlt a [Tárolt fájl kiv.] képernyõn, majd küldje el. Lásd: 
76. oldal �Tárolt fájl küldése e-mailben, mappába szkennelve vagy 
kézbesítve�.

A Helyezze be az eredeti dokumentumokat.

Megjegyzés
❒ Ez a mûvelet megegyezik azzal, amikor másoláshoz helyezi be az eredeti 

dokumentumokat. Az eredeti dokumentumok behelyezésével 
kapcsolatban lásd: Másoló kezelési útmutató.
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B Szükség esetén állítsa be az eredeti dokumentum tájolását, a beolvasandó 
oldalakat és egyéb paramétereket.

Referencia
110. oldal �Az eredeti és a beolvasott oldalak tájolásával kapcsolatos 
beállítások�

C Hajtsa végre a beolvasási beállításokat.

Megjegyzés
❒ A beolvasási beállításokat az alábbi két módon lehet elvégezni:

� Konfigurálja az egyes beállításokat a beolvasáshoz. A részletekért lásd: 
107. oldal �A szkennelési beállítások megadása�.

� Hívja elõ az elmentett beállításokat. A részletekért lásd: 121. oldal 
�Program behívása�.

D Célállomás kiválasztása.

E Ha a fájl tárolása és e-mail küldése egyszerre történt meg, adja meg a feladó 
nevét, a tárgyat és az üzenetet.

F Nyomja meg a következõ gombot: [Fájl tárolása].

G Gyõzõdjön meg arról, hogy a [Küldés és tárolás] ki lett választva.

H Adja meg a fájlinformációkat, ha szükséges.

Referencia
A fájladatok megadásával kapcsolatban lásd: 68. oldal �Fájlinformációk 
meghatározása�.

I Nyomja meg a következõ gombot: [OK].

J Nyomja meg a {Start} gombot.
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Szkennelés mappába mûvelet 
eredményének ellenõrzése

Ellenõrizheti a küldés eredményét.

Megjegyzés
❒ A kijelölhetõ küldési mûveletek maximális számával kapcsolatban lásd: 153. 

oldal �Nyomtatás & Szkennernapló törlése�.

❖ A következõ adatok ellenõrizhetõk
� Dátum / Idõ

Megjelenik az a dátum és idõ, amikor az e-mail megküldését kérték, illetve 
a �Kész�,�Hiba� vagy �Törölve� megerõsítésre került.

� Célállomás
A küldési funkciót (e-mail, Szkennelés mappába vagy kézbesítés) egy ikon 
jelzi.
Ha több célállomás lett kiválasztva, a célállomások egyenként kerülnek 
kijelzésre.

� Feladó
� Fájlnév

A fájl neve csak a fájl ugyanakkor történõ eltárolásakor, valamint az 
eltárolt fájl elküldésekor jelenik meg.

� Állapot
A következõ állapotok egyike jelenik meg: �Kész�, �Küldés...�, 
�Várakozás...�, �Hiba� vagy �Törölve�.

A Nyomja meg a következõ gombot: [Beolvasott fájlok állapota] a Szkennelés 
mappába képernyõn.
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B Ellenõrizze a megjelenített bejegyzéseket.

Megjegyzés
❒ A biztonsági beállításoktól függõen bizonyos bejegyzések rejtve 

maradnak.
❒ Egy képernyõ öt kézbesítési mûvelet eredményét mutatja. Nyomja meg a 

következõ gombot: [UElõzõ] vagy a [TKöv.] gombbal görgetheti a 
képernyõt.

❒ Amikor a fájl állapota �Várakozás...�, a küldés törölhetõ az adott fájl 
kiválasztásával, majd a [Mégsem] opció megnyomásával.

❒ Nyomja meg a következõ gombot: [Nyomtatás] a teljes jelentés 
kinyomtatásához.

C Nyomja meg a következõ gombot: [Kilépés].
Megjelenik a Szkennelés mappába képernyõ.
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4. Fájlok tárolása

Szkennelt fájlok tárolhatóak a készülék merevlemezén a Dokumentum szerver 
funkció segítségével, majd a tárolt fájlok késõbb felhasználhatóak. A 
DeskTopBinder használatával a tárolt adatok megtekinthetõk, visszakereshetõk 
vagy törölhetõk a kliens számítógéprõl.

Fontos
❒ Minden eltárolt fájlt le lehet védeni jelszóval. Fennáll a lehetõsége annak, 

hogy a jelszóval nem védett fájlokat ugyanazon a LAN-on a DeskTopBinder 
használatával illetéktelenek is elérhessék. Az adatok védelme érdekében 
javasoljuk, hogy védje le a fájlokat jelszóval.

❒ A készülékben tárolt adatok elveszthetnek, ha valamilyen meghibásodás 
következik be. Javasoljuk, hogy fontos fájljait ne a merevlemezen tárolja. A 
forgalmazó nem vállal felelõsséget az adatvesztésbõl származó károkért. A 
fájlok hosszabb ideig való tároláshoz ajánljuk a DeskTopBinder használatát. 
A részletekért vegye fel a kapcsolatot cégünk helyi képviselõjével.

Megjegyzés
❒ Ha kézbesítõ szerverrel egészítik ki a hálózatot, akkor kézbesíteni lehet az 

eltárolt adatokat. Eltárolhat szkennelt adatokat, kézbesítheti azokat a hálózati 
kézbesítõ szkenner segítségével, e-mailben is elküldheti, vagy egy mappába 
szkennelheti, és mindezt akár egyszerre végrehajthatja. Lásd: 76. oldal 
�Tárolt fájl küldése e-mailben, mappába szkennelve vagy kézbesítve�.

Fájlok tárolása

Ez a fejezet leírja, hogyan kell eltárolni az adatokat, és hogyan kell az eltárolt 
adatokhoz megadni a fájlra vonatkozó információt.

Megjegyzés
❒ A tárolható fájlok maximális számával kapcsolatban lásd: 168. oldal 

�Tárolás�.
❒ Meghatározott számú nap elteltével az eltárolt fájlok automatikusan 

törlõdnek. A beállításokkal és azok módosításával kapcsolatban lásd: 
Általános beállítások.

❒ A szkenner funkcióval eltárolt fájlokat a kezelõpanelen keresztül nem lehet 
kinyomtatni. Ezek a fájlok csak azután nyomtathatóak ki, ha a 
kliensszámítógépbe már beérkeztek. Lásd: 79. oldal �A DeskTopBinder 
szoftverrel tárolt fájlok listájának megtekintése.� vagy 80. oldal �A Web 
Image Monitor szoftverrel tárolt fájlok listájának megtekintése.�.
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A tárolás menete
Fájlokat beolvashat, és el is tárolhat.

A Nyomja meg a {Szkenner} gombot.

Megjegyzés
❒ A képen egy példát láthat. A valós megjelenés az itt mutatottól eltérhet.

B Gyõzõdjön meg arról, hogy nem maradtak a memóriában korábbi 
beállítások.

Megjegyzés
❒ Ha korábbi beállítások maradtak, nyomja meg a {Beállítások törlése} 

gombot.

C Helyezze be az eredeti dokumentumokat.

Referencia
Ez a mûvelet megegyezik azzal, amikor másoláshoz helyezi be az eredeti 
dokumentumokat. Az eredeti dokumentumok behelyezésével 
kapcsolatban lásd: Másoló kezelési útmutató.

D Szükség esetén állítsa be az eredeti dokumentum tájolását, a beolvasandó 
oldalakat és egyéb paramétereket.

Referencia
110. oldal �Az eredeti és a beolvasott oldalak tájolásával kapcsolatos 
beállítások�

E Hajtsa végre a beolvasási beállításokat.

Referencia
A beolvasási beállításokat az alábbi két módon lehet elvégezni:
� Konfigurálja az egyes beállításokat a beolvasáshoz. A részletekért lásd: 

107. oldal �A szkennelési beállítások megadása�.
� Hívja elõ az elmentett beállításokat. A részletekért lásd: 121. oldal 

�Program behívása�.
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F A beolvasott adatok tárolásához szükséges beállítások elvégzése
ANyomja meg a következõ gombot: [Fájl tárolása].

BNyomja meg a következõ gombot: [Csak tárolás].

Megjegyzés
❒ A beolvasott adatok tárolásához és kézbesítéséhez nyomja meg a 

következõ gombot: [Küldés és tárolás]. Lásd: 37. oldal �Üzenet elküldése 
e-mail üzenetként és ezzel egyidejû elmentése�, 60. oldal �Beolvasott 
fájlok egyidejû tárolása és küldése mappába szkenneléssel� vagy 99. 
oldal �Egyidejû tárolás és kézbesítés�.

❒ [Csak tárolás] nem használható, ha egyetlen célállomás vagy feladó ki 
van választva.

CNyomja meg a következõ gombot: [OK].

G Fájlinformációk meghatározása.
Adjon meg egy felhasználói nevet, fájlnevet és jelszót a fájlhoz.

Referencia
A fájladatok megadásával kapcsolatban lásd: 68. oldal �Fájlinformációk 
meghatározása�.

H Nyomja meg a {Start} gombot.

Megjegyzés
❒ A beolvasás megszakításához nyomja meg a {Törlés/Stop} gombot, vagy a 

[Leállítás] gombot a kijelzõn.
❒ Ha egyenként helyezi be az eredeti dokumentumokat, most helyezze be a 

következõt. A részletekért lásd: 115. oldal �Eredetik többszöri 
szkennelése�.
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I Nyomja meg a következõ gombot: [Fájl tárolása].

J Nyomja meg a következõ gombot: [Mégsem].

Fájlinformációk meghatározása

Meg tud határozni egy felhasználói nevet, fájlnevet és jelszót az eltárolt 
beolvasott adatfájlokhoz.
Az elvégzett beállításoktól függõen meg tudja keresni a fájlokat felhasználói név 
vagy fájlnév alapján, és meg tudja akadályozni, hogy illetéktelen személyek 
hozzáférjenek a fájlokhoz.

Referencia
A beírható karakterek maximális számával kapcsolatban lásd: 168. oldal 
�Tárolás�.

A Nyomja meg a következõ gombot: [Fájl tárolása].
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Megjelenik a Fájl információ képernyõ.

B Fájlinformációk meghatározása.

A felhasználó nevének meghatározása

ANyomja meg a következõ gombot: [Felhasználói név].
B Válassza ki a felhasználói nevet.

Megjegyzés
❒ Az itt megjelenõ felhasználó nevek olyan nevek, amelyek a 

[Adminisztrátori eszk.] lapon lettek regisztrálva itt: [Rendszerbeállítások]. 
Ha itt nem olvasható nevet szeretne megadni, nyomja meg a [Nem 
regisztrált név] gombot, majd adja meg a felhasználónevét.

CNyomja meg a következõ gombot: [OK].
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Egy fájlnév meghatározása

A beolvasott adatfájlok automatikusan SCAN0001, SCAN0002, stb. nevet 
kapnak.
ANyomja meg a következõ gombot: [Fájlnév].

Megjelenik a szoftverbillentyûzet.
B Adja meg a fájl nevét.

Referencia
A karakterek megadásával kapcsolatos információkért lásd: Általános 
beállítások.

CNyomja meg a következõ gombot: [OK].

Jelszó meghatározása

Beállított jelszó esetén csak a jelszót ismerõ személy nézheti meg az adatokat.
ANyomja meg a következõ gombot: [Jelszó].
B A számgombokkal adjon meg egy új négyjegyû számot.

CNyomja meg a {#} gombot.

Megjegyzés
❒ A jelszó módosításához nyomja meg a [Módosítás] gombot, majd adja 

meg az új jelszót.
D Az ellenõrzéshez adja meg ismét a B lépésben beírt számot.
ENyomja meg a {#} gombot.
FNyomja meg a következõ gombot: [OK].

Fontos
❒ Ne felejtse el a jelszót. Ha elfelejtette, forduljon a készülék 

adminisztrátorához.
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C Nyomja meg a következõ gombot: [OK], hogy visszatérjen a kezdõ 
képernyõhöz.
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Az eltárolt fájlok listájának megjelenítése

Az eltárolt számok listájából törölhet fájlokat, vagy módosíthatja a hozzájuk 
tartozó információt. A tárolt fájlok listájának megtekintéséhez végezze el az 
alábbi lépéseket:

Megjegyzés
❒ Megjelenítheti az eltárolt fájlok listáját kliensszámítógépen is a 

DeskTopBinder és a Web Image Monitor használatával. A részletekért lásd: 
79. oldal �Eltárolt fájlok ellenõrzése kliensszámítógéprõl�.

A Nyomja meg a {Szkenner} gombot.

Megjegyzés
❒ A képen egy példát láthat. A valós megjelenés az itt mutatottól eltérhet.

B Nyomja meg a következõ gombot: [Tárolt fájl kiv.].

A lista áttekintése
A tárolt adatfájlok listájának az alábbi elemei vannak.
A megjelenített funkciónevek választógombokként szolgálnak. Az egyes 
funkciókat a nevet finoman megnyomva lehet kiválasztani. A kijelzõn 
megjelenített nevet kijelölve vagy megadva az adott tétel kiemeltté válik . A 
nem kijelölhetõ gombok így néznek ki .

Megjegyzés
❒ A biztonsági beállításoktól függõen bizonyos fájlok rejtve maradnak.

HU
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❖ Az összes tárolt fájlról való információ megjelenítésekor

❖ A kiválasztott tárolt fájl adatainak kijelzésekor

1. A fájlkereséshez használatos 
gombok

Nyomja meg, ha a fájlok felhasználói 
név vagy fájlnév szerinti kereséséhez 
vagy az összes fájl kijelzéséhez 
használható képernyõk között váltani 
akar.

2. Kapcsoló az információs 
kijelzõhöz

A tárolt fájlok listája és a kiválasztott 
fájl részletes adatai közti 
átkapcsolásra használatos.

3. A fájlok szortírozásához 
használható gombok

Sorba rendezi a fájlokat, a kiválasztott 
elemet a sorba rendezés kulcsaként 
használva. Ugyanannak az elemnek a 
megismételt kiválasztása a sorba 
rendezés megfordítását eredményezi. 
Mindemellett a fájlok nem 
rendezhetõk a kézbesítés szerinti 
csökkenõ sorrendbe.

4. A fájlinformációk 
megváltoztatásához használatos 
gombok.

A kiválasztott fájl felhasználói 
nevének, fájlnevének vagy 
jelszavának törlésére vagy 
megváltoztatására használható.
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5. A tárolt fájlok listája
Megjeleníti az eltárolt fájlok listáját.

Megjegyzés
❒ A nem a szkenner funkcióval 

eltárolt fájlok megjelenítéséhez 
nyomja meg a [Dokumentum szerver] 
gombot.

❒ Ha a fájl nem jelenik meg, nyomja 
meg a [UElõzõ] vagy a [TKöv.] 
gombot a lista görgetéséhez.

❒ A jelszóval védett fájlokat a kulcs 
szimbólum ( ) jelzi, mely a 
felhasználónév mellett balra 
látható.

6. [Fájl kezelése/törlése]
Eltárolt fájlok törléséhez vagy a 
fájlinformáció módosításához ezt kell 
megnyomni.

7. [Elküld]
Nyomja meg az eltárolt fájlok 
elküldéséhez vagy kézbesítéséhez. A 
részletekért lásd: 76. oldal �Tárolt fájl 
küldése e-mailben, mappába 
szkennelve vagy kézbesítve�.

8. A kiválasztott tárolt fájl adatai
Nyomja meg a következõ gombot: 
[Részletek] a listából kiválasztott fájl 
adatainak kijelzéséhez.

Fájlok keresése
Kereshet fájlokat a tárolt fájlok között a felhasználói nevet vagy a fájlnevet 
használva a keresés kulcsaként.

Felhasználói név alapján történõ keresés

A A tárolt fájlokat megjelenítõ képernyõn nyomja meg a következõ gombot: 
[Keresés név alapján].

B Válassza ki azt a felhasználói nevet, amit használni kíván a kereséshez.

Megjegyzés
❒ Az itt megjelenõ felhasználó nevek olyan nevek, amelyek a [Adminisztrátori 

eszk.] lapon lettek regisztrálva itt: [Rendszerbeállítások]. Ha itt nem 
olvasható nevet szeretne módosítani, nyomja meg a [Nem regisztrált név] 
gombot, majd adja meg a felhasználónevét.
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C Nyomja meg a következõ gombot: [OK].
A keresés elindul, és azok a fájlok, melyek felhasználói neve a megadott 
karaktersorozattal kezdõdnek, megjelennek.

Fájlnév alapján történõ keresés

A A tárolt fájlokat megjelenítõ képernyõn nyomja meg a következõ gombot: 
[Keresés fájlnév alapján].
Megjelenik a szoftverbillentyûzet.

B Adja meg a fájl nevét.

Megjegyzés
❒ Meg kell különböztetni a kis- és nagybetûket.

Referencia
A karakterek megadásával kapcsolatos információkért lásd: Általános 
beállítások.

C Nyomja meg a következõ gombot: [OK].
A keresés megkezdõdik, és azok a fájlok, amelyek neve a megadott 
jelsorozattal kezdõdik, kijelzésre kerül.
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Tárolt fájl küldése e-mailben, mappába szkennelve vagy 
kézbesítve
A tárolt fájlokat a kézbesítõ szervernek lehet kézbesíteni, illetve e-mailben vagy 
a Szkennelés mappába funkcióval el lehet küldeni.

Megjegyzés
❒ Ez a fejezet azt mutatja be, hogyan kell kiválasztani fájlokat a kézbesítéshez 

vagy küldéshez. Az elektronikus levelek küldésével kapcsolatos részletekért 
lásd: 21. oldal �E-mail küldése�. A Szkennelés mappába funkcióval 
kapcsolatos részletekért lásd: 44. oldal �Fájl továbbítása a Szkennelés 
mappába funkcióval�. A tárolt fájlok kézbesítésével kapcsolatos részletekért 
lásd: 90. oldal �Beolvasott fájlok kézbesítése�.

❒ Az eltárolt fájlok elküldése vagy kézbesítése után a szkennelési beállítások 
már nem módosíthatóak. A fájlokat a megadott beolvasási beállításokkal 
kézbesíti vagy küldi, ha azok el lettek tárolva.

A Nyomja meg a következõ gombot: [Tárolt fájl kiv.] az eltárolt fájlok listájának 
megjelenítésére.

Referencia
72. oldal �Az eltárolt fájlok listájának megjelenítése�

B Válasszon ki egy fájlt.

Megjegyzés
❒ Amikor egy jelszóval védett fájlt választ ki, a jelszó megadására alkalmas 

képernyõ megjelenik. A megfelelõ jelszó megadása és a [OK] gomb 
megnyomása után a fájl kijelölésre kerül.
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C Több fájl kiválasztásához ismételje meg a következõ lépést: B.

Megjegyzés
❒ Az egyszerre kijelölhetõ fájlok maximális számával kapcsolatban lásd: 168. 

oldal �Tárolás�.
❒ Ha több fájlt választ ki, a fájlok a kiválasztás sorrendjében lesznek 

kézbesítve vagy küldve.
❒ A [Kijelölés megj.] gomb megnyomására a kiválasztott fájlok megjelennek a 

kézbesítés sorrendjében.

D Nyomja meg a következõ gombot: [OK].
Megjelenik az e-mail, a Szkennelés mappába vagy a hálózati kézbesítõ 
kiszolgáló képernyõ.

E Ha szükséges, váltson át célállomáslistára.

F Válasszon ki egy célállomást.

G Válassza ki a feladót és a tárgyat, ha szükséges.

H Nyomja meg a {Start} gombot.

I Nyomja meg a következõ gombot: [Tárolt fájl kiv.].



Fájlok tárolása

78

4

J Nyomja meg a következõ gombot: [Mégsem].

A tárolt fájlok URL címének e-mailen való küldése

Ezen beállítás segítségével e-mailen elküldheti a tárolt fájloknak csak az URL 
címeit, ahelyett hogy a fájlokat csatolnia kellene az e-mailhez. Az így átvitt URL 
címek lehetõvé teszik, hogy a tárolt fájlokat megtekintsék, töröljék vagy letöltsék 
a hálózaton keresztül a Web Image Monitor segítségével. Ez akkor igazán 
hasznos, ha a hálózati korlátozások miatt nem tud fájlokat csatolni az e-mailhez.

Megjegyzés
❒ A fenti funkciókhoz a beállításokat elõre el kell végezni a [Szkenner beáll.] alatt. 

Lásd: 155. oldal �Tárolt fájl e-mailes küldésének módja�.
❒ Az adatátviteli eljárással kapcsolatos részletekhez lásd: 76. oldal �Tárolt fájl 

küldése e-mailben, mappába szkennelve vagy kézbesítve�.
❒ Az URL címeket e-mailen és ezzel párhuzamosan a fájlokat a Szkennelés 

mappába funkcióval is megküldheti.
Lent egy olyan minta e-mail látható, melyet a célállomáson kapnak, amikor e-
mailen küldenek URL címet.

Ha rákattint az átvitt URL címre, a Web Image Monitor nyílik meg, és lehetõvé 
teszi a tárolt fájlnak a saját helyén való megtekintését, törlését és letöltését 
hálózaton keresztül.

Megjegyzés
❒ Az operációs környezettõl függõen az átvitt URL címre való kattintás lehet, 

hogy nem nyitja meg a fájlok megtekintését lehetõvé tevõ webböngészõt.
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Eltárolt fájlok ellenõrzése kliensszámítógéprõl
Megjelenítheti az eltárolt fájlok listáját kliensszámítógépen is a DeskTopBinder 
és a Web Image Monitor használatával.

Megjegyzés
❒ A másoló, Dokumentum szerver és nyomtató funkciók alatt tárolt fájlok is 

megtekinthetõek.
❒ A következõ példához tartozó kép csak illusztráció. A készüléktípustól és a 

mûködési környezettõl függõen a képernyõn megjelenõ elemek a megadottól 
eltérhetnek.

A DeskTopBinder szoftverrel tárolt fájlok listájának megtekintése.

Alább láthatóak a DeskTopBinder szoftverrel megjelenített fájlok.

Megjegyzés
❒ A képen egy példát láthat. Az egyes elemek megjelenése az itt megadottól 

eltérhet.
❒ Az eltárolt fájlokat a kliensszámítógépre is átküldheti.
❒ Javasolt, hogy a Web Image Monitor opciót csak a helyi számítógépes 

hálózaton használja.

Referencia
A DeskTopBinder szoftver telepítésének részleteivel kapcsolatban lásd: 14. 
oldal �DeskTopBinder�. A DeskTopBinder funkcióival kapcsolatos 
részletes információkat (eltárolt fájlok átküldés a kliensszámítógépre) 
megtalálhatja a DeskTopBinder kézikönyvben. Lásd: i. oldal �A 
készülékhez tartozó kézikönyvek�.



Fájlok tárolása

80

4

A Web Image Monitor szoftverrel tárolt fájlok listájának megtekintése.

Az eltárolt fájlok a Web Image Monitor-ban is megjeleníthetõk és elenõrizhetõk.

Megjegyzés
❒ Ha begépeli a http:// (számítógép IP címe)/ címet a kliensszámítógép 

webböngészõjének címsávjába, megjelenik a Web Image Monitor elsõ oldala.
❒ Az eltárolt fájlok le is tölthetõk.

Referencia
Az eltárolt fájlok Web Image Monitor használatával történõ megjelenítésével 
vagy letöltésével kapcsolatosan lásd: Általános beállítások.
A Web Image Monitor beállításaival kapcsolatban lásd: Hálózati útmutató.
Az eltárolt fájlok Web Image Monitor használatával történõ kezelésével 
kapcsolatosan lásd: [Súgó] a megjelenített kijelzõ jobb felsõ sarkában 
található.
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Tárolt fájlok kezelése

Fájlok törlése
Törölheti azokat a fájlokat, amelyekre nincs többé szüksége.

Korlátozások
❒ A kézbesítésre váró fájlokat nem lehet törölni.

Referencia
A Web Image Monitor kliensszámítógéprõl történõ használatával az eltárolt 
fájlokat le is törölheti. Lásd: Általános beállítások.

A Jelenítse meg az eltárolt fájlok listáját.

Referencia
72. oldal �Az eltárolt fájlok listájának megjelenítése�

B Nyomja meg a következõ gombot: [Fájl kezelése/törlése].
Megjelenik a [Fájl kezelése/törlése] képernyõ.

C Jelölje ki a törlendõ fájlt.

Megjegyzés
❒ Az egyszerre kijelölhetõ fájlok maximális számával kapcsolatban lásd: 168. 

oldal �Tárolás�.
❒ Amikor egy jelszóval védett fájlt választ ki, a jelszó megadására alkalmas 

képernyõ megjelenik. Írja be a helyes jelszót, majd nyomja meg a 
következõ gombot: [OK]. Több fájl kiválasztása esetén minden jelszóval 
védett fájlnál megjelenik a jelszó megadását kérõ képernyõ.
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D Nyomja meg a következõ gombot: [Fájl törlése].

Egy, a fájl törlését megerõsítõ üzenet jelenik meg.

E Nyomja meg a következõ gombot: [Törlés].

F Nyomja meg a következõ gombot: [Kilépés].

A fájlinformációk megváltoztatása
Az eltárolt fájlokra vonatkozó információk (felhasználó neve, fájlnév, jelszó) 
megváltoztathatók.

Korlátozások
❒ A kézbesítésre várakozó fájlra vonatkozó információ nem változtatható meg.

Referencia
A Web Image Monitor kliensszámítógéprõl történõ használatával 
módosíthatja az eltárolt fájlra vonatkozó információkat. Lásd: Általános 
beállítások.

A Jelenítse meg az eltárolt fájlok listáját.

Referencia
72. oldal �Az eltárolt fájlok listájának megjelenítése�

B Nyomja meg a következõ gombot: [Fájl kezelése/törlése].

C Válassza ki azt a fájlt, amelynek meg kívánja változtatni a 
fájlinformációját.
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Megjegyzés
❒ Ha egy jelszóval védett fájlt választ ki, a jelszó megadását kérõ képernyõ 

jelenik meg. Írja be a helyes jelszót, majd nyomja meg a következõ gombot: 
[OK].

D Változtassa meg a fájlinformációt.

A felhasználó nevének megváltoztatása

ANyomja meg a következõ gombot: [Felh. név mód.].

B Válassza ki az új felhasználó nevet.

Megjegyzés
❒ Az itt megjelenõ felhasználó nevek olyan nevek, amelyek a 

[Adminisztrátori eszk.] lapon lettek regisztrálva itt: [Rendszerbeállítások]. 
Ha itt nem olvasható nevet szeretne módosítani, nyomja meg a [Nem 
regisztrált név] gombot, majd adja meg a felhasználónevét.

CNyomja meg a következõ gombot: [OK].
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A fájlnév megváltoztatása

ANyomja meg a következõ gombot: [Fájlnév módosítása].

B Adja meg az új fájlnevet.

Referencia
A karakterek megadásával kapcsolatos információkért lásd: Általános 
beállítások.

CNyomja meg a következõ gombot: [OK].

Jelszó megváltoztatása

ANyomja meg a következõ gombot: [Jelszó módosítása].
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B A számgombokkal adjon meg jelszóként egy új négy-nyolcjegyû 
számot.

CNyomja meg a {#} gombot.

Megjegyzés
❒ A jelszó módosításához nyomja meg a [Módosítás] gombot, majd adja 

meg az új jelszót.
D Az ellenõrzéshez adja meg ismét a B lépésben beírt számot.
ENyomja meg a {#} gombot.
FNyomja meg a következõ gombot: [OK].

Fontos
❒ Ne felejtse el a jelszót. Ha elfelejtette, forduljon a készülék 

adminisztrátorához.

E Ellenõrizze, hogy a fájlinformációk megváltoztatása a kívántak szerint 
készült-e el, majd nyomja meg a következõ gombot: [Kilépés].
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5. Beolvasott fájlok
kézbesítése

A tárolt beolvasott adatokat el lehet küldeni meghatározott célállomásra a 
hálózati kézbesítõ szkenner funkció használatával. Ez a fejezet bemutatja a fájlok 
kézbesítéséhez szükséges elõkészületeket, a különféle megjelenítõ képernyõket, 
a kézbesítési eljárásokat és a kézbesítés eredményének ellenõrzését ennek a 
funkciónak a használatakor.

Fontos
❒ A hálózati kézbesítõ szkenner funkció használatához szükség van egy 

kézbesítõ szerverre, melyre a ScanRouter van telepítve. A kézbesítési 
címekkel és a feladókkal kapcsolatos információkat elõször be kell 
regisztrálni a kézbesítõ szerveren. Emellett a ScanRouter kézbesítõ szoftveren 
belül itt: [Set I/O Device]. A további részleteket lásd a ScanRouter kézbesítõ 
szoftver súgójában.
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Elõkészületek a kézbesítéshez

A készülék kézbesítõ szkennerként való használatához az alábbi elõkészületek 
szükségesek.

Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz egy Ethernet kábellel, 
IEEE 1394 kábellel vagy vezeték nélküli LAN segítségével.
IEEE 1394 kábellel történõ összekapcosláshoz szükség van egy 
IEEE 1394 interfész kártyára. Vezeték nélküli LAN 
használatához IEEE 802.11b interfész egységre van szükség.
Lásd: Hálózati útmutató.

A beolvasott fájlok kézbesítéséhez a következõ 
[Rendszerbeállítások] paramétereket kell pontosan beállítani. 
(Ezeken kívül még néhány további beállításra is szükség lesz.)
� IP cím
� alhálózati maszk
Ezen kívül ki kell jelölni a [Be] erre a célra: [Kézbesítési opció] itt: 
[Fájlátvitel]. További tudnivalókat a vonatkozó és más beállítások 
elvégzésérõl lásd a "Csatlakozás és beállítás" részt a "Hálózati 
útmutatóban".

Beállítások elvégzése a hálózati kézbesítõ szkenner funkcióhoz, 
így például a Szkenner beállítok esetében..
Lásd: 139. oldal �Kezdeti szkennerbeállítás�.

Telepítse fel a hálózati kézbesítõ szkenner funkcióinak 
használatához szükséges ScanRouter szoftvert a kézbesítõ 
szerverre.
A szoftver telepítését követõen végezze el a szükséges 
beállításokat a szerver karbantartási és kézbesítési szolgáltatásai 
számára.
A részletekhez olvassa el a ScanRouter kézbesítõ szoftver 
felhasználói kézikönyvét.

A ScanRouter kézbesítõ szoftverben adja meg a célállomást, a 
feladóval kapcsolatos információkat és a kapcsolódó 
eszközöket.

A kliens gépeken telepítse azt a szoftvert, amely a fájlok 
megtekintéséhez és visszakereséséhez szükséges a kézbesítõ 
szerverhez történõ csatlakoztatással, mint például a 
DeskTopBinder.
Lásd: 14. oldal �DeskTopBinder�.

1

2

3

4

6
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Hálózati kézbesítõ szkenner képernyõ
A hálózati kézbesítõ szkenner képernyõ a következõképpen néz ki.
A megjelenített funkciónevek választógombokként szolgálnak. Az egyes 
funkciókat a nevet finoman megnyomva lehet kiválasztani. A kijelzõn 
megjelenített nevet kijelölve vagy megadva az adott tétel kiemeltté válik . A 
nem kijelölhetõ gombok így néznek ki .

1. Hálózati kézbesítõ szkenner ikon 
( )
Ez jelzi, hogy a hálózati kézbesítõ 
szkenner látható a képernyõn.

2. Célállomások mezõje
A kiválasztott célállomás jelenik meg itt. 
Ha több célállomást jelölt meg, a 
kiválasztott célállomások sorban 
megjelennek ha megnyomja az [UElõzõ] 
vagy a [TKöv.].

Megjegyzés
❒ A kijelölt célállomások bejelöléséhez 

nyomja meg a {Beállítások ellenõrzése} 
gombot.

3. [Regisztrációs sz.]
Nyomja meg egy célállomást az 
ötszámjegyû azonosítóval történõ 
meghatározásához.

4. [Kézi bevitel]
A kézbesítõ szerveren keresztüli e-mail 
küldéshez nyomja meg a [Kézi bevitel] 
gombot, majd a megjelenõ szoftver-
billentyûzet segítségével adja meg a 
célállomást. A kézbesítõ szerver 
segítségével történõ levélküldéshez lásd 
a ScanRouter kézbesítõ szoftver kezelési 
útmutatóját.

5. [Feladó nevének csat.] [Nyugta] [Tárgy 
csatolása]
Adja meg a feladót, a kézbesítendõ 
dokumentum tárgyát és az üzenetet. 
Ezen felül azt is meg kell adnia, hogy kér-
e visszajelzést a fájl célállomáson történõ 
megnyitásáról.

6. [ ] Célállomások 
listájába/Keresés
Nyomja meg a megfelelõ gombot ezen 
készülék egy célállomás listájának 
átkapcsolásához egy, a kézbesítõi szerver 
lista célállomására, illetve egy célállomás 
kereséséhez.

7. Célállomások listája
Megjeleníti a kézbesítõ szerverben vagy 
ebben a készülékben eltárolt 
célállomásokat.

Megjegyzés
❒ Ha a teljes lista nem fér rá a 

képernyõre, a [U] vagy a [T] gombot a 
lista görgetéséhez.

❒ A csoport célállomások ezzel a 
szimbólummal vannak jelezve: ( ).

HU
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Beolvasott fájlok kézbesítése

A kézbesítés folyamata
Az adatok kézbesítése a beolvasási beállítások és a célállomás meghatározása 
után történik. Szükség esetén kiválaszthatja a feladót és a tárgyat.

A Nyomja meg a {Szkenner} gombot.

Megjegyzés
❒ A képen egy példát láthat. A valós megjelenés az itt mutatottól eltérhet.

B Gyõzõdjön meg arról, hogy nem maradtak a memóriában korábbi 
beállítások.

Megjegyzés
❒ Ha korábbi beállítások maradtak, nyomja meg a {Beállítások törlése} 

gombot.

C Helyezze be az eredeti dokumentumokat.

Referencia
Ez a mûvelet megegyezik azzal, amikor másoláshoz helyezi be az eredeti 
dokumentumokat. Az eredeti dokumentumok behelyezésével 
kapcsolatban lásd: Másoló kezelési útmutató.

D Szükség esetén állítsa be az eredeti dokumentum tájolását, a beolvasandó 
oldalakat és egyéb paramétereket.

Referencia
110. oldal �Az eredeti és a beolvasott oldalak tájolásával kapcsolatos 
beállítások�
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E Hajtsa végre a beolvasási beállításokat.

Referencia
A beolvasási beállításokat az alábbi két módon lehet elvégezni:
� Konfigurálja az egyes beállításokat a beolvasáshoz. A részletekért lásd: 

107. oldal �A szkennelési beállítások megadása�.
� Hívja elõ az elmentett beállításokat. A részletekért lásd: 121. oldal 

�Program behívása�.

F Ha megjelenik az e-mail képernyõ, kapcsoljon át a hálózati kézbesítõ 
szkenner képernyõre.
ANyomja meg a következõ gombot: [ ].
BNyomja meg a következõ gombot: [A célállomások listájába].

CNyomja meg a következõ gombot: [Kézbesítõ szerver].

DNyomja meg a következõ gombot: [Kilépés].
A Hálózati kézbesítõ szkenner képernyõ jelenik meg.

G Határozzon meg egy célállomást.
A célállomást a következõ módokon adhatja meg:
� Válassza ki a célállomások listájából.
� Adja meg a regisztrációs számát.
� Keressen rá.
� Írja be a közvetlen e-mail címet.

Megjegyzés
❒ A célállomáslista automatikusan frissül.
❒ A biztonsági beállításoktól függõen bizonyos célállomások rejtve 

maradnak.
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Célállomás kiválasztása listáról

A Célállomás kiválasztása.

A kiválasztott célállomás ki van emelve és meg is jelenik a célállomás 
mezõben a képernyõ felsõ részén.

Megjegyzés
❒ Ha a kívánt célállomás nem jelenik meg, hajtsa végre a következõ 

lépések valamelyikét:
� A célállomás megjelenítése a cím kezdõbetûjének kiválasztásával.
� Jelenítse meg a célállomást a [U] vagy a [T] megnyomásával.

❒ A célállomás címe a kézbesítõ szerveren van beprogramozva.
❒ A célállomás kijelölésének megszüntetéséhez nyomja meg újra a 

célállomást, esetleg a [UElõzõ] vagy a [TKöv.] ahhoz, hogy megjelenjen 
a célállomás a célállomás mezõben, majd nyomja meg a {Törlés/Stop} 
gombot.

B Több célállomás kiválasztásához ismételje meg ezt a lépést: A.

A regisztrációs szám használata a célállomás kiválasztásához

ANyomja meg a következõ gombot: [Regisztrációs sz.].
BHasználja a számgombokat a célmappához rendelt ötjegyû regisztrációs 

szám beviteléhez.
Ha a megadott szám ötnél kevesebb számjegybõl áll, az utolsó számjegy 
után nyomja meg a {#} gombot.
Példa: Bevitelre 00009
Nyomja meg a {9} gombot, majd a {#} gombot.
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Megjegyzés
❒ Célállomás kijelölésének megszüntetéséhez nyomja meg a [UElõzõ] 

vagy a [TKöv.] ahhoz, hogy megjelenjen a célállomás a célállomás 
mezõben, majd nyomja meg a {Törlés/Stop} gombot.

C Több célállomás kiválasztásához ismételje meg ezt a lépést: B.

Rákeresés a célállomásra

ANyomja meg a következõ gombot: [ ].

BNyomja meg a következõ gombot: [Címlista keresése].

CNyomja meg a következõ gombot: [Keres: céláll. név].

Megjegyzés
❒ Megjegyzés alapján történõ kereséshez nyomja meg a következõ 

gombot: [Keresés megj. alapján].
Megjelenik a szoftverbillentyûzet.

D Írja be a célállomás nevének egy részét.

Megjegyzés
❒ Írja be a célállomás nevének elsõ karakterét, vagy karaktereit.

ENyomja meg a következõ gombot: [OK].
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F Válasszon ki egy célállomást.

GNyomja meg a következõ gombot: [Kilépés].

A célállomás kézi bevitele

ANyomja meg a következõ gombot: [Kézi bevitel].

Megjelenik a szoftverbillentyûzet.
B Célállomás megadása.

Megjegyzés
❒ Ha kézbesítõ szervert használ a küldéshez, írja be a célállomás e-mail 

címét.
❒ A beírható karakterek maximális számával kapcsolatban lásd: 169. oldal 

�A hálózati kézbesítõ szkenner funkció�.
❒ Alfanumerikus karakterek és pontok is megadhatók. A ( ) \ , ; : � 

szimbólumok és szóközök nem használhatóak. A részletekért lásd: 169. 
oldal �A hálózati kézbesítõ szkenner funkció�.

CNyomja meg a következõ gombot: [OK].

Megjegyzés
❒ Célállomás kijelölésének megszüntetéséhez nyomja meg a [UElõzõ] 

vagy a [TKöv.] ahhoz, hogy megjelenjen a célállomás a célállomás 
mezõben, majd nyomja meg a {Törlés/Stop} gombot.

❒ A kijelölt célállomások bejelöléséhez nyomja meg a {Beállítások 
ellenõrzése} gombot.

D Több célállomás kiválasztásához ismételje meg ezeket a lépéseket: A 
ehhez: C.
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A kiválasztott célállomások ellenõrzése

AHasználja a képernyõ felsõ részén lévõ célállomás mezõt annak 
ellenõrzésére, mely célállomások lettek kiválasztva.

Megjegyzés
❒ Nyomja meg a következõ gombot: [UElõzõ] vagy a [TKöv.] gombot a 

lista görgetéséhez. A célállomások a kijelölésük sorrendjében jelennek 
meg.

❒ A kijelölt célállomások bejelöléséhez nyomja meg a {Beállítások 
ellenõrzése} gombot.

H Szükség esetén adja meg a feladót (a fájl küldõjét).
A feladót a következõ módokon adhatja meg:
� Válassza ki a listából.
� Adja meg a regisztrációs számát.
� Keressen rá.

Megjegyzés
❒ Ha meg lett határozva feladó, ez az információ hozzáadódik a beolvasott 

adatfájlhoz. Válassza ki a feladót a kézbesítõ szerveren regisztrált feladók 
közül.

❒ A biztonsági beállításoktól függõen elképzelhetõ, hogy a [Feladó nevének 
csat.] bejelentkezéskor felhasználónévként kijelölésre kerül.

Feladó kiválasztása a listáról

ANyomja meg a következõ gombot: [Feladó nevének csat.].
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B Válassza ki a feladót.

A kijelzõ a kiválasztott feladót és annak regisztrációs számát mutatja.
CNyomja meg a következõ gombot: [OK].

A regisztrációs szám használata a feladó nevének kiválasztásához

ANyomja meg a következõ gombot: [Feladó nevének csat.].

BHasználja a számgombokat a célmappához rendelt ötjegyû regisztrációs 
szám beviteléhez.
Ha a megadott szám ötnél kevesebb számjegybõl áll, az utolsó számjegy 
után nyomja meg a {#} gombot.
Példa: 00006 beviteléhez
Nyomja meg a {6} gombot, majd a {#} gombot.

CNyomja meg a következõ gombot: [OK].
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Rákeresés a feladóra

ANyomja meg a következõ gombot: [Feladó nevének csat.].

BNyomja meg a következõ gombot: [ ].

CNyomja meg a következõ gombot: [Felhaszn. (céláll.) név].

Megjelenik a szoftverbillentyûzet.
D Írja be a feladó nevének egy részét.

Megjegyzés
❒ Írja be a feladó nevének elsõ karakterét, vagy karaktereit.

ENyomja meg a következõ gombot: [OK].
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F Válasszon ki egy feladót.

GNyomja meg a következõ gombot: [Kilépés].
HNyomja meg a következõ gombot: [OK].

I Szükség esetén adja meg a [Nyugta]-t is.

Megjegyzés
❒ Olyan e-mail kerül megküldésre a H lépésben meghatározott címre, mely 

a feladót értesíti arról, hogy a célállomáson a fájlt megnyitották. 
Regisztrálja a feladó e-mail címét elõre a  ScanRouter segítségével.

❒ A [Nyugta] engedélyezéséhez, meg kell adni az SMTP-n keresztüli e-mail 
átvitelt a ScanRouter alatt.

❒ Ha a célállomáson lévõ fél által használt levelezõ alkalmazás nem 
támogatja az MDN-t (Message Disposition Notification � Üzenetkezelési 
értesítés).

J Írja be az üzenet tárgyát, ha szükséges.

Megjegyzés
❒ A tárgyat kiválaszthatja egy listából is, vagy megadhatja közvetlenül, 

valamint kombinálhatja a kiválasztást és beírást.
❒ A beírható karakterek maximális számával kapcsolatban lásd: 169. oldal 

�A hálózati kézbesítõ szkenner funkció�.
❒ Ha meg van határozva tárgy, ez az információ hozzáadódik a beolvasott 

adatfájlhoz.
❒ Ha a listából szeretné kiválasztani a tárgyat, azt elõbb regisztrálnia kell itt: 

[Rendszerbeállítások]. Lásd: Hálózati útmutató.
A tárgy megadása �[Urgent] Példánkban "New product appearance"� a tárgy.
ANyomja meg a következõ gombot: [Tárgy csatolása].
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BNyomja meg a tárgy gombot [Urgent].

CNyomja meg a következõ gombot: [Kézi bevitel].
Megjelenik a szoftverbillentyûzet.

D Írja be tárgynak: �New product appearance�.
ENyomja meg a következõ gombot: [OK].

K Nyomja meg a {Start} gombot.

Megjegyzés
❒ A beolvasás megszakításához nyomja meg a {Törlés/Stop} gombot, vagy a 

[Leállítás] gombot a kijelzõn.
❒ Ha egyenként helyezi be az eredeti dokumentumokat, most helyezze be a 

következõt. A részletekért lásd: 115. oldal �Eredetik többszöri 
szkennelése�.

Egyidejû tárolás és kézbesítés
A hálózati kézbesítõ szkennelés és a tárolás funkciókat egyszerre is használhatja.
A beolvasott fájl kézbesítésre és ezzel egyidejûleg eltárolásra is kerül.

Megjegyzés
❒ Ez a fejezet fõként az egyidejû kézbesítés és tárolás mûveletét magyarázza el. 

A részletekért lásd: 90. oldal �Beolvasott fájlok kézbesítése�.

A Helyezze be az eredeti dokumentumokat.

Megjegyzés
❒ Ez a mûvelet megegyezik azzal, amikor másoláshoz helyezi be az eredeti 

dokumentumokat. Az eredeti dokumentumok behelyezésével 
kapcsolatban lásd: Másoló kezelési útmutató.

B Szükség esetén állítsa be az eredeti dokumentum tájolását, a beolvasandó 
oldalakat és egyéb paramétereket.

Referencia
110. oldal �Az eredeti és a beolvasott oldalak tájolásával kapcsolatos 
beállítások�
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C Hajtsa végre a beolvasási beállításokat.

Megjegyzés
❒ A beolvasási beállításokat az alábbi két módon lehet elvégezni:

� Konfigurálja az egyes beállításokat a beolvasáshoz. A részletekért lásd: 
107. oldal �A szkennelési beállítások megadása�.

� Hívja elõ az elmentett beállításokat. A részletekért lásd: 121. oldal 
�Program behívása�.

D Célállomás kiválasztása.

E Írja be a feladót és a tárgyat, ha szükséges.

F Nyomja meg a következõ gombot: [Fájl tárolása].

G Gyõzõdjön meg arról, hogy a [Küldés és tárolás] ki lett választva.

H Végezze el az esetlegesen szükséges módosításokat a fájllal kapcsolatos 
adatokban.

Referencia
A fájladatok megadásával kapcsolatban lásd: 68. oldal �Fájlinformációk 
meghatározása�.

I Nyomja meg a következõ gombot: [OK].

J Nyomja meg a {Start} gombot.
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A továbbítás állapotának ellenõrzése

Ellenõrizheti a küldés eredményét.

Megjegyzés
❒ A kijelölhetõ küldési mûveletek maximális számával kapcsolatban lásd: 153. 

oldal �Nyomtatás & Szkennernapló törlése�.

❖ A következõ adatok ellenõrizhetõk
� Dátum / Idõ

Megjelenik az a dátum és idõ, amikor az e-mail kézbesítését kérték, illetve 
a �Kész�,�Hiba� vagy �Törölve� megerõsítésre került.

� Célállomás
A küldési funkciót (e-mail, Szkennelés mappába vagy kézbesítés) egy ikon 
jelzi.
Ha több célállomás lett kiválasztva, az elsõ kiválasztott célállomás kerül 
kijelzésre.

� Feladó
� Fájlnév

A fájl neve csak a fájl ugyanakkor történõ eltárolásakor, valamint az 
eltárolt fájl elküldésekor jelenik meg.

� Állapot
A következõ állapotok egyike jelenik meg: �Kész�, �Küldés...�, 
�Várakozás...�, �Hiba� vagy �Törölve�.

A Nyomja meg a következõ gombot: [Beolvasott fájlok állapota] a hálózati 
kézbesítõ szkenner képernyõjén.

B Ellenõrizze a megjelenített bejegyzéseket.
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Megjegyzés
❒ A biztonsági beállításoktól függõen bizonyos bejegyzések rejtve 

maradnak.
❒ Egy képernyõ öt kézbesítési mûvelet eredményét mutatja. Nyomja meg a 

következõ gombot: [UElõzõ] vagy a [TKöv.] gombbal görgetheti a 
képernyõt.

❒ Amikor a fájl állapota �Várakozás...�, a kézbesítés törölhetõ az adott fájl 
kiválasztásával, majd a [Mégsem] opció megnyomásával.

❒ Nyomja meg a következõ gombot: [Nyomtatás] a teljes jelentés 
kinyomtatásához.

C Nyomja meg a következõ gombot: [Kilépés].
A Hálózati kézbesítõ szkenner képernyõ jelenik meg.
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6. A hálózati TWAIN szkenner
funkció használata

Ez a fejezet ismerteti a dokumentumok beolvasásának mûveleteit a hálózati 
TWAIN szkennerrel, a DeskTopBinder használatával. Emellett a hálózati 
TWAIN szkenner használatra történõ elõkészítését is ismertetésre kerül.

Elõkészületek a hálózati TWAIN szkenner 
használatához

A készülék hálózati TWAIN szkennerként való használatához az alábbi 
elõkészületek szükségesek.

Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz egy Ethernet kábellel, 
IEEE 1394 kábellel vagy vezeték nélküli LAN segítségével.

IEEE 1394 kábellel történõ összekapcosláshoz szükség van egy 
IEEE 1394 interfész kártyára. Vezeték nélküli LAN 
használatához IEEE 802.11b interfész egységre van szükség.

Lásd: Hálózati útmutató.

Ellenõrizze a hálózati beállításokat itt: [Rendszerbeállítások], 
majd végezze el az esetlegesen szükséges módosításokat.

Lásd: Hálózati útmutató.

A kliens gépeken telepítse azt a szoftvert, amely a hálózati 
TWAIN szkenner funkcióinak használatához szükséges, mint 
például a TWAIN Driver és a DeskTopBinder.

Lásd: 13. oldal �TWAIN Driver�.

1

2

3
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Eredeti dokumentumok beolvasása

Ez a fejezet a eredeti dokumentumok hálózati TWAIN szkenner funkcióval 
történõ beolvasását mutatja be.

Megjegyzés
❒ TWAIN szkenner használatakor még akkor is beszkennelheti az eredetit a 

felhasználói kód megadása nélkül, ha a [Heti idõzítõ kódja] opciót választotta a 
[Rendszerbeállítások] alatt. Lásd: Általános beállítások.

A Indítsa el a DeskTopBinder programot, majd jelölje ki a szkenner 
meghajtót.
A A [Start] menüben válassza a [Program], majd a [DeskTopBinder V2] elemet, 

majd kattintson a következõ elemre: [DeskTopBinder V2].
B A [Eszközök] menüben kattintson erre a gombra: [Lapolvasó beállításai...].

Ha a szkenner már ki van jelölve, akkor nincs szükség szkenner beállításra. 
Ellenõrizze a beállításokat itt: [A beolvasott képek formátuma], majd folytassa 
ezzel a lépéssel: E.

C Kattintson erre a gombra: [Válasszon lapolvasómeghajtót...].
D Válassza ki a használni kívánt készülék nevét a listán, majd kattintson 

ide: [Kiválaszt].

Megjegyzés
❒ Ha a használni kívánt készülék nem jelenik meg a listán, ellenõrizze, 

hogy az IP-cím be van-e állítva és hogy a készülék a hálózatra 
megfelelõen csatlakozik. Ha a készülék a fenti mûveletek elvégzése 
után továbbra sem jelenik meg a listán, vegye fel a kapcsolatot a 
rendszergazdával.

E Kattintson erre a gombra: [OK].

B Helyezze be az eredeti dokumentumokat.

Referencia
Ez a mûvelet megegyezik azzal, amikor másoláshoz helyezi be az eredeti 
dokumentumokat. Az eredeti dokumentumok behelyezésével 
kapcsolatban lásd: Másoló kezelési útmutató.

C Hajtsa végre a beolvasási beállításokat.
A A [Eszközök] menüben válassza a [Dokumentum hozzáadása] elemet, majd 

kattintson a következõ elemre: [Beolvasás...].
Rövid idõ múlva megjelenik a szkennert mûködtetõ TWAIN Driver 
párbeszédpanele. Ez a párbeszédpanel Szkenner tulajdonságok 
párbeszédpanel.
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Megjegyzés
❒ A pillanatnyilag használt szkenner neve a párbeszédpanel címsorában 

jelenik meg. Ha több készülék van csatlakoztatva, gyõzõdjön meg róla, 
hogy a használni kívánt készülék legyen kijelölve. Ha ez eltérõ, 
kattintson erre a gombra: [Szkenner kiv.] a szkenner újbóli 
kiválasztásához.

B Végezze el a beállításokat az eredeti dokumentumtípus, a beolvasás 
típusa és az eredeti dokumentum tájolásának figyelembe vételével.

Megjegyzés
❒ A beállításokkal kapcsolatos további információkért lásd a TWAIN 

Driver Súgóját.

D Kattintson erre a gombra: [Szkenn.] a Szkenner tulajdonságai 
párbeszédpanelen.
Ha be kíván még olvastatni további oldalakat, helyezze be az eredeti 
dokumentumot, majd kattintson a [Folytatás] parancsra. Ha nincs több 
eredeti, kattintson a következõ parancsra: [Kész].

Megjegyzés
❒ A biztonsági beállításoktól függõen a következõ gomb megnyomásakor 

megjelenhet a felhasználónevet és jelszót kérõ párbeszédablak: [Szkenn.].

EMentse el a beolvasott fájlt a DeskTopBinder szoftverben. 
A A [Fájl] menüben kattintson erre a gombra: [Kilépés].
B Írja be a fájl nevét, majd kattintson a következõ gombra: [OK].

A kép a DeskTopBinder szoftverben tárolódik, majd a DeskTopBinder 
Viewer bezáródik.

-A beolvasott adatok szerkesztése és nyomtatása
A DeskTopBinder programmal szerkesztheti és nyomtathatja a beolvasott 
adatokat. A szerkesztéssel és a nyomtatással kapcsolatos további információkért 
lásd a DeskTopBinder Súgóját.
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7. Szkennelési beállítások
elvégzése/a beállítások tárolása
Ez a rész a szkennelési beállítások elvégzését, valamint a beállítások eredeti 
dokumentum tájolásának megfelelõ konfigurálását mutatja be. A kijelölés ezen 
felül bemutatja azokat a programozási funkciókat, amelyek segítségével 
eltárolhatja a gyakran használt beállításokat.

A szkennelési beállítások megadása

A Nyomja meg a következõ gombot: [Szkennelési beállítások].

B Válassza ki a kívánt felbontást, dokumentumméretet és egyéb kívánt 
elemeket, majd módosítsa azok beállításait.

Adja meg a szkennelési alapbeállításokat (szkennelés típusa, felbontás, 
fényerõsség, beolvasási méret és szerkesztés) a következõk szerint:
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❖ Szkennelés típusa
Az eredetik beolvasása a kiválasztott szkennelés típusa szerint történik.
Az alábbiak közül válassza ki a szkennelés típusát:
� Szöveg (nyomtatott)

Normál dokumentumokhoz, melyek fõként szöveget tartalmaznak.
A nyomtatóról lejött nyomat a legjobban a Szöveg (nyomtatott) 
opcióval szkennelhetõ.

� Szöveg (OCR)
Normál dokumentumokhoz, melyek fõként szöveget tartalmaznak.
Ez a beállítás javítja a karakterfelismerés pontosságát. Akkor lehet 
használni, amikor szkennel, majd valamely optikai karakterfelismerõ 
(OCR) alkalmazást hív segítségül.

� Szöveg / Fotó
Olyan dokumentum, amely szöveg és fényképek együttesét 
tartalmazza

� Fotó
Olyan dokumentumokhoz, amelyek fényképeket és más képeket 
tartalmaznak (kétszínû).
Nyomtatáshoz megfelelõ szkennelt képet hoz létre.

� Szürkeárnyalat
Olyan dokumentumokhoz, amelyek fényképeket és más képeket 
tartalmaznak (sokszínû).
A számítógép képernyõjén történõ megjelenítéshez alkalmas szkennelt 
képet hoz létre.

❖ Felbontás
Válassza ki a felbontást 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi vagy 600 dpi 
szerint.

❖ Fényerõ
Válassza ki a fényerõt hét lépésben a iVilágstól (1) a Sötétigj (7), vagy 
használja az Automatikus fényerõt.
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❖ Szkennelés mérete
Válassza ki a beolvasandó eredeti dokumentum méretét.
Ha be van kapcsolva az [Autom. felism.], akkor a készülék az automatikus 
érzékelési funkcióját használja az eredeti méret beállításához.
Ha a méretet meghatároztuk, a beolvasás ebben a méretben lesz 
végrehajtva függetlenül a dokumentum tényleges méretétõl. A következõ 
méretek választhatók:
A3S, A4R, A4S, A5R, A5S, 11 × 17S, 81/2×14S, 81/2 ×13S, 81/2 × 
11R, 81/2×11S, 51/2× 81/2R, 51/2 × 81/2S, B4 JISS (japán ipari 
szabvány), B5 JISR, B5 JISS, Egyedi méret

Megjegyzés
❒ Ha az [Egyéni méret] lehetõséget választotta, a beolvasási terület mérete 

(szélesség és magasság) meghatározható.
❒ Ha az [Egyéni méret] méretet választja ki a [Szkennelési méret] 

kijelöléséhez, lásd: 147. oldal �Egyedi méretû eredeti szkennelése�.

❖ Szerkesztés
Szerkesztési beállítások létrehozása.
� Szegélytörlés

A megadott szélességnek megfelelõen törli a beolvasott eredeti keretét.
A [Azonos szél.] kiválasztásával milliméterben megadhatja az összes 
oldal törlésének egyenletes szélességét (felsõ, alsó, bal és jobb). Ha a 
[Különbözõ szél.] lehetõséget választja, akkor különbözõ, milliméterben 
megadott szélességeket adhat meg az egyes oldalak törléséhez.

Megjegyzés
❒ Ha [Szkennelési méret] és [Autom. felism.] közötti értéket ad meg, és a 

[Vegyes méret] lehetõséget jelöli ki, akkor az egyik oldal nem 
törölhetõ.

C Nyomja meg a következõ gombot: [OK].
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Az eredeti és a beolvasott oldalak 
tájolásával kapcsolatos beállítások

A beolvasott eredeti dokumentum fent/lent tájolásának a kliensszámítógépen 
történõ megfelelõ megjelenítéséhez a dokumentum tájolását és a lapok 
haladását a dokumentum behelyezésekor be kell állítani.

E-mail, Szkennelés mappába és Hálózati kézbesítõ szkenner

A Végezze el a beállításokat az Egyoldalas eredeti/Kétoldalas eredeti, eredeti 
tájolása, SADF/Kötegenként, Vegyes méret, és Felosztás, és Bélyegzés 
szerint.

Megjegyzés
❒ Az alapértelmezett értékek a [Szkenner beáll.] [Eredeti beállításai], [Eredeti 

tájolás prioritás], [Kötegenként adag. váltás], [Vegyes eredeti méret prioritás] 
opcióival módosíthatók. Lásd: 144. oldal �Szkennelési beállítások�.

Egyoldalas dokumentumok/kétoldalas dokumentumok kiválasztása

AHa csak egyoldalas dokumentumokat olvas be, bizonyosodjon meg 
arról, hogy a [1. old. eredeti] van kijelölve.

BHa kétoldalas dokumentumokat olvas be, nyomja meg a [2 old. eredeti] 
gombot az [2 old. er: Egy irányban] vagy a [2 old. er: Fejjel lefelé] 
kiválasztásához, a dokumentum kötési helye szerint.

Egyirányban dokumentum:

Fejjel lefelé dokumentum:
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C Egyesével adagolás esetén ha a kétoldalas eredetikbõl álló köteg utolsó 
oldala üres, válassza az [1 oldalas] lehetõséget, hogy az oldal 
kihagyásával befejezze a szkennelést, vagy válassza a [2 oldalas] 
lehetõséget, hogy az üres oldalt is beszkennelje.

Megjegyzés
❒ Ha a [Utolsó oldal] értékének a [1 oldalas] lehetõséget adja meg, akkor a 

fájl mérete nagyobb lesz, mint az ugyanazon oldalak egyesével történõ 
beolvasásából eredõ fájl mérete. Ha a fájl mérete a megadott méretnél 
nagyobb, akkor az e-mail nem küldhetõ el. Ebben az esetben módosítsa 
a [Max. e-mail méret] beállítását a [Szkenner beáll.] opcióban. Lásd: 152. 
oldal �Beállítások küldése�.

❒ Ha a [Szétválasztás] lehetõséget választja, akkor az itt megadott beállítás 
a megosztott eredeti utolsó oldalára lesz érvényes.

DNyomja meg a következõ gombot: [OK].

B Végezze el a beállításokat az eredeti tájolására, a Kötegenként/SADF 
opcióra, a vegyes eredeti méretre, a felosztásra, és a bélyegzésre a [Ered. 
adag.-nak típ.] opció megnyomásával.

Tájolás kiválasztása

ANyomja meg az eredeti dokumentum tájolásának megfelelõ gombot (  
vagy ).

Referencia
Az eredeti tájolásával és a tájolás beállításával kapcsolatos részletekért 
lásd: 161. oldal �Az eredeti dokumentumok elhelyezése�.
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Kötegenként/SADF kiválasztása

AHa nagyszámú eredeti dokumentumot szkennel szétosztva, egyenként 
vagy kötegekben, ellenõrizze, hogy kiválasztotta-e az [Kötegenként] vagy 
az [Egyesével adagolás] beállítást.

Megjegyzés
❒ A [Egyesével adagolás] vagy a [Kötegenként] jelenik meg. Ha a 

kiválasztani kívánt üzemmód nem jelenik meg, akkor váltson 
üzemmódot a [Szkenner beáll.] [Kötegenként adag. váltás] lehetõségénél. A 
részletekért lásd: 146. oldal �Kötegenkénti adagolóváltás�.

❒ A [Szkennelési beállítások] [Vár. idõ a köv. eredetire: egyesével adag.] 
lehetõségének engedélyezéséhez válassza a [Egyesével adagolás] elemet. 
A részletekért lásd: 145. oldal �Várakozási idõ a következõ eredeti(k)re: 
SADF�.

❒ Ha kiválasztja a [Kötegenként] opciót, a készülék további eredeikre vár a 
rendszerbeállításoktól függetlenül.

Vegyes méretek kiválasztása

AHa eltérõ méretû dokumentumokat helyez be, akkor válassza a [Vegyes 
méret] beállítást.

Megjegyzés
❒ A különbözõ méretû eredetik beolvasása különbözõ módon történik a 

beállítások és az eredetik elhelyezkedésétõl függõen. Lásd: 163. oldal 
�Különbözõ méretû dokumentumok beolvasása�.

A felosztás megadása

AHa fel kívánja osztani a több oldalt tartalmazó fájlokat és úgy kívánja 
elküldeni azokat, akkor nyomja meg a [Szétv./Bélyegzés], majd 
a[Szétválasztás] gombot.

BNyomja meg a [Módosítás] gombot, majd a számbillentyûk segítségével 
írja be az elosztott részek számát.

CNyomja meg a {#} gombot.
D Szükség esetén nyomja meg a [Szétválasztó jel] gombot.

Megjegyzés
❒ Ha a [Szétválasztó jel] lehetõséget választja, akkor amennyiben a papír 

elakad vagy a készülék több lapot húz be egyszerre, megjelenik egy 
képernyõ amelyen a beolvasás leállítását vagy folytatását lehet 
kiválasztani.
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ENyomja meg a következõ gombot: [OK].

Megjegyzés
❒ Ha egy elosztott eredeti utolsó oldala üres, kihagyhatja annak az 

oldalnak a beolvasását. Ehhez válassza a [2 old. eredeti] [Utolsó oldal] 
elemének [1 oldalas] elemét. Az üres oldal beolvasásához kattintson a [2 
oldalas] lehetõségre. A részletekért lásd: 110. oldal �Egyoldalas 
dokumentumok/kétoldalas dokumentumok kiválasztása�.

A bélyegzés megadása

A A beolvasott eredeti dokumentumok bélyegzéséhez nyomja meg a 
[Szétv./Bélyegzés], majd a [Bélyegzés] gombot.

Megjegyzés
❒ A gép lebélyegzi az utolsó oldalakat is, még akkor is, ha az utolsó oldal 

beolvasásának mellõzését választotta. 
❒ A bélyegzés folytatódhat a beolvasás megszakítása után, attól függõen, 

hogy mi volt az oka a megszakításnak.
❒ Cserélje ki a bélyegzõpatront, ha a bélyeg színe halványulni kezd. A 

részletekért lásd: Általános beállítások.
BNyomja meg a következõ gombot: [OK].

C Nyomja meg a következõ gombot: [OK].

Megjegyzés
❒ Megjelennek az aktuális beállítások.
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Hálózati TWAIN szkennerként történõ használat esetén
Hálózati TWAIN szkennerként történõ használat esetén a beállítást a TWAIN 
Driver segítségével végezheti el.

A Nyissa meg a Szkenner tulajdonságok párbeszédpanelt.

Referencia
104. oldal �Eredeti dokumentumok beolvasása�

B Válassza ki a pozíciót a [Eredeti szken. mód:] listáról.

C Válassza a [ ] vagy a [ ] tételt a [Ered. tájolás:] listáról.

Referencia
161. oldal �Az eredeti dokumentumok elhelyezése�

D A [Tájolás:] menüben válassza
[ / ],
[ / ],
[ / ] vagy 
[ / ].

E Amikor eredtiket helyez a behúzó egységbe, válassza a [1 old.], [2 
old.(egyirányban)] vagy [2 old.(fejjel lefelé)] opciót a [Szken. beáll.:] listán.

Megjegyzés
❒ A különbözõ méretû eredetik beolvasása különbözõ módon történik a 

beállításoktól függõen. Lásd: 163. oldal �Különbözõ méretû 
dokumentumok beolvasása�.
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Eredetik többszöri szkennelése

Az eredeti dokumentumok szétválaszthatóak és beolvashatóak egy fájlba az 
expozíciós üveglap vagy az ADF használatával.
Az eredeti dokumentumok szétválasztása és beolvasása esetén a készülék 
kétféle módon tud a további eredetikre várakozni.
� Egy megadott ideig várakozik a következõ eredeti behelyezésére (beállított 

idõkorlát)
� Határozatlan ideig várakozik a következõ eredetire (nincs idõkorlát beállítva)

Az Idõkorlát további eredetikre opció
Adja meg elõre másodpercben a várakozási idõt az újabb eredeti dokumentum 
behelyezéséhez.
� Szkennelés az expozíciós üveglap használatával

Válassza a [Várakozási idõ beállítása] beállítást a [Szkenner beáll.] [Vár. idõ a 
következõ eredetire: üveglap] opciójában.

� Szkennelés ADF használatával
Válassza a [Várakozási idõ beállítása] beállítást a [Szkenner beáll.] [Vár. idõ a köv. 
eredetire: egyesével adag.] opciójában.

Referencia
144. oldal �Várakozási idõ a következõ eredetire: Üveglap� vagy �Várakozási 
idõ a következõ eredeti(k)re: SADF�

A Az eredeti dokumentum behelyezése.

Referencia
Ez a mûvelet megegyezik azzal, amikor másoláshoz helyezi be az eredeti 
dokumentumokat. Az eredeti dokumentumok behelyezésével 
kapcsolatban lásd: Másoló kezelési útmutató.

Megjegyzés
❒ A készülék sorban olvassa be az eredeti dokumentumokat. Az elsõ oldallal 

kezdve helyezze be a dokumentumokat.
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B Végezze el a szkennelési terület és az eredeti tájolására vonatkozó 
beállításokat.

Referencia
110. oldal �Az eredeti és a beolvasott oldalak tájolásával kapcsolatos 
beállítások�

C Végezze el az e-mailben küldésre, mappába szkennelésre, tárolásra vagy 
kézbesítésre vonatkozó beállításokat.

Referencia
21. oldal �E-mail küldése�
44. oldal �Fájl továbbítása a Szkennelés mappába funkcióval�
66. oldal �A tárolás menete�
90. oldal �A kézbesítés folyamata�

Szkennelés az expozíciós üveglap használatával

ANyomja meg a {Start} gombot.
A beolvasás végeztével megjelenik az újabb eredeti dokumentum 
behelyezésére rendelkezésre álló idõ.

Megjegyzés
❒ Az eredetik beolvasása közben megjelenik a kijelölt célállomás.
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BHa van további eredeti dokumentum, helyezze be a megadott idõn 
belül, majd nyomja meg a {Start} gombot.
Addig ismételje ezt, amíg az összes eredeti beolvasásra kerül.

Megjegyzés
❒ Ha a beállításokat akkor módosítja, miközben a készülék további 

eredetikre várakozik, a visszaszámlálás leáll. A visszaszámlálás és a 
szkennelés folytatásához nyomja meg a {Start} gombot.

Szkennelés ADF használatával

A Válassza az [Egyesével adagolás] beállítást az [Ered. adag.-nak típ.] opcióban.

Megjegyzés
❒ Ha a [Egyesével adagolás] nem jelenik meg, válassza a [Egyesével 

adagolás] lehetõséget a [Szkenner beáll.] [Kötegenként adag. váltás] 
elemébõl. Lásd: 146. oldal �Kötegenkénti adagolóváltás�.

BNyomja meg a {Start} gombot.
A beolvasás végeztével megjelenik az újabb eredeti dokumentum 
behelyezésére rendelkezésre álló idõ.

Megjegyzés
❒ Az eredetik beolvasása közben megjelenik a kijelölt célállomás.

C A fennmaradó eredetiket a megadott idõn belül helyezze be.
A készülék automatikusan szkennelni kezd.

Megjegyzés
❒ Ha a beállításokat akkor módosítja, miközben a készülék további 

eredetikre várakozik, a visszaszámlálás leáll. A visszaszámlálás és a 
szkennelés folytatásához nyomja meg a {Start} gombot.

❒ Az ADF helyett használhatja az expozíciós üveglapot is. Ebben az 
esetben nyomja meg a {Start} gombot a szkennelés megkezdéséhez.

D Az összes eredeti dokumentum beolvasása és a visszaszámlálás befejezés 
után a készülék automatikusan megkezdi a tárolást és küldést.

Megjegyzés
❒ A tárolás és küldés elindítását a {#} gomb megnyomásával is elérheti.
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Ha nincs idõkorlát megadva a további eredetik behelyezéséhez

A Az eredeti dokumentum behelyezése.

Referencia
Ez a mûvelet megegyezik azzal, amikor másoláshoz helyezi be az eredeti 
dokumentumokat. Az eredeti dokumentumok behelyezésével 
kapcsolatban lásd: Másoló kezelési útmutató.

Megjegyzés
❒ A készülék sorban olvassa be az eredeti dokumentumokat. Az elsõ oldallal 

kezdve helyezze be a dokumentumokat.

B Végezze el az olyan beállításokat, mint az eredeti tájolása és a szkennelési 
terület.

Referencia
110. oldal �Az eredeti és a beolvasott oldalak tájolásával kapcsolatos 
beállítások�

C Válassza a [Kötegenként] beállítást az [Ered. adag.-nak típ.] opcióban.

Megjegyzés
❒ Ha a [Kötegenként] nem jelenik meg, válassza a [Kötegenként] lehetõséget a 

[Szkenner beáll.] [Kötegenként adag. váltás] elemébõl. Lásd: 146. oldal 
�Kötegenkénti adagolóváltás�.

D Végezze el az e-mailben küldésre, mappába szkennelésre, tárolásra vagy 
kézbesítésre vonatkozó beállításokat.

Referencia
21. oldal �E-mail küldése�
44. oldal �Fájl továbbítása a Szkennelés mappába funkcióval�
66. oldal �A tárolás menete�
90. oldal �A kézbesítés folyamata�
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E Nyomja meg a {Start} gombot.

Megjegyzés
❒ Az eredetik beolvasása közben megjelenik a kijelölt célállomás.

F Ha van további beolvasásra váró eredeti dokumentum, helyezze be azokat 
és nyomja meg a {Start} gombot.
Addig ismételje ezt, amíg az összes eredeti beolvasásra kerül.

G Az eredeti dokumentumok beolvasása után nyomja meg a {#} gombot.
Megkezdõdik a tárolás vagy küldés.
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Programok

A gyakran használt beállításokat tárolhatja a készülék memóriájában, ahonnan 
azok késõbb elõhívhatóak.

Megjegyzés
❒ A szkenner üzemmódhoz 10 programozott beállítást tárolhat.
❒ A 10. programban tárolt beállításokat használhatja a kezdõ üzemmódban, ha 

kiválasztja a [10. program] értéket a [Kezdeti mód megváltoztatása], [Szkenner 
beáll.] beállításnál.

❒ A programok nem törlõdnek, ha kikapcsolja az áramellátást, vagy ha 
megnyomja az {Alapállapot} gombot. Csak akkor törlõdnek, ha törli õket vagy 
felülírja egy másik programmal.

❒ Egy adott programban regisztrálható beállítások: szkennelési beállítások, 
egyoldalas/kétoldalas eredeti, Egyirányban/Fejjel lefelé, Utolsó oldal, 
Felosztás, Eredeti adagolás típusa, Fájl típus, Kötegenként/SADF és 
Bélyegzés.

Program tárolása

A Adja meg a szkenner üzemmód kezdõ kijelzõjére eltárolandó 
beállításokat.

B Nyomja meg a {Program} gombot.

C Nyomja meg a következõ gombot: [m Tárolás].

D Adja meg a tárolni kívánt program számát.

Megjegyzés
❒ A m jellel jelölt programok már tárolnak beállításokat.

AHY001S
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E Adja meg a program nevét a kijelzõn megjelenõ billentyûzet segítségével.

Megjegyzés
❒ Legfeljebb 40 karaktert írhat be.
❒ Ha nincs szükség a program elnevezésére, lépjen a F pontra.

F Nyomja meg a következõ gombot: [OK].
A beállítások sikeres eltárolásakor a bejegyzett programszám mellett 
megjelenik a m ikon, és a program neve látható lesz a jobb oldalon. A kijelzõ 
egy rövid idõ elteltével a kezdõ állapotra áll vissza.

Program behívása

A Ellenõrizze, hogy a {Szkenner} gomb ki van-e választva, majd nyomja meg 
a {Program} gombot.

B Nyomja meg a következõ gombot: [B Elõhívás].

C Adja meg a behívni kívánt program számát.
Megjelennek az eltárolt beállítások.

Megjegyzés
❒ A programok nem tárolódnak el a m nélkül megjelenõ számokhoz.

D Helyezze be az eredeti dokumentumokat, majd nyomja meg a {Start} 
gombot.
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Tárolt program módosítása

A Ellenõrizze, hogy a {Szkenner} gomb ki van-e választva, majd nyomja meg 
a {Program} gombot.

B Nyomja meg a következõ gombot: [B Elõhívás].

C Adja meg a módosítani kívánt program számát.

DMódosítsa a program beállításait.

E Nyomja meg a {Program} gombot.

F Nyomja meg a következõ gombot: [m Tárolás].

G Nyomja meg annak a programnak a számát, amelynek a beállításait 
módosította, vagy egy másik programszámot, amelybe a módosított 
beállításokat tárolni kívánja.

H Amennyiben más regisztrált programot választ, megerõsítõ üzenet jelenik 
meg. A program felülírásához nyomja meg a [Tárolás] gombot.

Megjegyzés
❒ Ha a kiválasztott szám alatt nincs regisztrált program, ugorjon a I lépésre.

I Írjon be egy programnevet.

J Nyomja meg a következõ gombot: [OK].

Megjegyzés
❒ Ha egy már tárolt szám alá tárol el egy programot, akkor a régi program 

felülíródik.

Program törlése

A Ellenõrizze, hogy a {Szkenner} gomb ki van-e választva, majd nyomja meg 
a {Program} gombot.

B Nyomja meg a következõ gombot: [Törlés].
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C Adja meg a törölni kívánt program számát.

D Nyomja meg a következõ gombot: [Igen].
A program törlõdik, és a kijelzõ egy rövid idõ elteltével a kezdõ állapotra áll 
vissza.

Program átnevezése

A Ellenõrizze, hogy a {Szkenner} gomb ki van-e választva, majd nyomja meg 
a {Program} gombot.

B Nyomja meg a következõ gombot: [Név módosítása].

C Adja meg az átnevezni kívánt program számát.

D Írja be a program új nevét.

Megjegyzés
❒ A program neve legfeljebb 40 karakter hosszú lehet.

E Nyomja meg a következõ gombot: [OK].
Rövid idõre megjelenik az új program neve, majd a kijelzõn ismét a kezdeti 
képernyõábra látható.
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8. Hibaelhárítás

Ez a fejezet tanácsokat tartalmaz arra vonatkozóan, mit kell tenni, ha a hálózati 
kézbesítõ szkenner funkció és az e-mail funkció nem mûködik vagy probléma 
merül fel egy dokumentum beolvasásánál. Itt azok az üzenetek vannak 
felsorolva, melyek a kezelõpanelen vagy a számítógépen jelenhetnek meg, az 
okok és a megoldások felsorolásával együtt.

Ha a készülék nem a kívánt módon mûködik

Amikor a szkennelés nem az elvárásoknak megfelelõen történik

Problémák Okok és megoldások

A beolvasott kép piszkos. Az expozíciós üveglap vagy a lemezfedél piszkos. Tisztítsa meg 
ezeket a részeket. Lásd: Általános beállítások.

A kép torz vagy nem jó 
helyen van.

� A dokumentum elmozdult a beolvasás közben. Ne mozgassa 
a dokumentumot a beolvasás közben.

� A dokumentum nem simul az expozíciós üveglapra. 
Gyõzõdjön meg arról, hogy a dokumentum rásimul-e az 
expozíciós üveglapra.

A kép fejjel lefelé lett 
beolvasva.

A dokumentum a felsõ oldalával lefelé lett behelyezve. Helyezze 
el az eredeti dokumentumot a megfelelõ módon.

Lásd: Másoló kezelési útmutató.

Nincs beszkennelt kép. A dokumentumot fordítva helyezte az expozíciós üveglapra. Ha a 
dokumentumot közvetlenül az expozíciós üveglapra helyezi, a 
szkennelni kívánt oldalnak lefelé kell néznie. Ha az eredeti 
dokumentumot ADF-en keresztül helyezi a készülékbe, a 
szkennelni kívánt oldalnak felfelé kell néznie. Lásd: Másoló kezelési 
útmutató.

A beszkennelt kép fehér 
területeket tartalmaz.

� Amennyiben az eredeti dokumentumokat a TWAIN hálózati 
szkenner funkciótól eltérõ programmal olvassa be, úgy 
elõfordulhat, hogy bizonyos papírméretek és felbontási 
beállítások esetén a beolvasott képek mérete a megadottnál 
nagyobb lesz az oldalakhoz hozzáadódó margók miatt. 
Csökkentheti a margók méretét, ha a beolvasást nagyobb 
felbontással végzi.

� Ha telepítették az állományformátum-konvertert (opcióként 
kapható), akkor a margószélesség adott esetben nagyobb 
lehet.
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Amikor a tárolt fájlok nem érhetõek el

A hálózat nem böngészhetõ szkennelt fájl küldésekor

A TWAIN Driver nem indítható el

A tárolt fájlok nem szerkeszthetõk

Problémák Okok és megoldások

A tárolt fájl zárolva van és 
nem nyitható meg.

A jelszóval védett fájl zárolva van, mert a jelszó 10 alkalommal 
helytelenül lett megadva. Vegye fel a kapcsolatot a hálózati 
adminisztrátorral.

Problémák Okok és megoldások

A célmappa megadásakor 
a hálózat tallózása nem 
lehetséges.

A készülék következõ beállítása lehet a nem megfelelõ:

� IP cím

� alhálózati maszk

Ellenõrizze a beállításokat.

Lásd: Hálózati útmutató.

Problémák Okok és megoldások

A Szkenner tulajdonságai 
párbeszédpanelt nem lehet 
megjeleníteni.

A kiterjesztett biztonsági beállításoknál speciális titkosítás lett 
megadva. A kiterjesztett biztonsági beállítások részleteivel 
kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot egy rendszergazdával.

Problémák Okok és megoldások

A tárolt fájlok nem 
törölhetõk. A fájlnevek és 
jelszavak nem 
módosíthatók. A fájl újbóli 
kézbesítése nem 
lehetséges.

Korlátozások vannak beállítva a rendelkezésre álló kiterjesztett 
biztonsági beállításokkal. Vegye fel a kapcsolatot a felhasználói 
adminisztrátorral.
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A hálózati kézbesítési funkció nem használható

Üzenetek megjelenésekor mûvelet nem lehetséges

Problémák Okok és megoldások

A hálózati kézbesítési 
funkció nem használható.

� A hálózati kézbesítési funkció beállítása nem megfelelõ. 
Határozza meg pontosan. A vonatkozó tudnivalókat lásd a 
"Hálózati útmutatóban".

� A kézbesítõ szoftver régi verziójú lehet, vagy egy biztonsági 
beállítás van megadva. Vegye fel a kapcsolatot a számítógép 
adminisztrátorával.

Problémák Okok és megoldások

Megjelenik az 
�Célállomások 
listájának 
frissítése 
folyamatban. 
Kérem, várjon. A 
megadott 
célállomás(ok) 
vagy küldõ(k) neve 
törlésre került.� 
üzenet és nem lehet 
mûveleteket végrehajtani.

A rendeltetési helyek listája aktualizálásra kerül a hálózatról a 
SmartDeviceMonitor for Admin segítségével. Az aktualizálandó 
célállomások számától függõen elõfordulhat, hogy a mûvelet csak 
bizonyos késéssel folytatható. Ennek az üzenetnek a 
megjelenésekor nem lehet mûveleteket végrehajtani.

Várja meg, amíg az üzenet eltûnik. Ne kapcsolja le az áramforrást, 
amíg ez az üzenet látható.
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Hibaüzenet megjelenése esetén

Ha hibaüzenet jelenik meg a kezelõpanelen

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

kapcsolja ki a készülék fõkapcsolóját, majd kapcsolja be újra. Ha az üzenet 
ismét megjelenik, jegyezze meg az üzenet tartalmát és a hiba számát (ha 
megjelenik), majd lépjen kapcsolatba a szerviz képviselõjével. A fõkapcsoló 
kikapcsolásával kapcsolatos információkért lásd: Általános beállítási útmutató.

Üzenet Okok és megoldások

Nem sikerült a hitelesítés. A beírt bejelentkezési 
felhasználónév vagy bejelentkezési 
jelszó hibás. Ellenõrizze a 
bejelentkezési felhasználónevet és 
jelszót. A gépen nem mûködik a 
hitelesítés. Vegye fel a kapcsolatot 
egy rendszergazdával.

A célállomás hitelesítése sikertelen. 
Ellenõrizze a beállításokat. Az 
aktuális állapot ellenõrzéséhez 
nyomja meg a [Beolvasott fájlok 
állapota] gombot.

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

Megjegyzés
❒ Elõfordulhat, hogy a 64 

karakteres vagy hosszabb 
jelszót a rendszer nem ismeri 
fel.

� Ellenõrizze a célmappa 
azonosítóját és jelszavát.

Bizonyos fájl(ok) kézbesítésének 
visszavonása nem lehetséges. Az 
eredményt a [Beolvasott fájlok 
állapota]-ban ellenõrizheti.

Csak a várakozó fájlok vonhatók 
vissza. A sikeres vagy eredményes 
kézbesítési állapotú fájlok nem 
vonhatók vissza.

Az eredeti mérete nem felismerhetõ. 
Válasszon szkennelési méretet.

� Helyezze be megfelelõen az 
eredeti dokumentumot.

� Határozza meg a beolvasási 
méretet.

� Ha egy dokumentumot 
közvetlenül az expozíciós 
üveglapra helyez, az ADF 
nyitási/zárási mûvelete beindítja 
az automatikus 
dokumentumméret érzékelési 
folyamatot. Emelje fel az ADF-et 
több mint 30 fokkal.

Lásd: Másoló kezelési útmutató.
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A megadott útvonal nem található. 
Kérem, ellenõrizze a beállításokat.

Ellenõrizze, hogy a számítógép és a 
célmappa neve helyes-e.

Nem léphet be a megadott felhasználói 
névvel vagy jelszóval.

Adja meg helyesen a 
felhasználónevet és a hitelesítõ 
jelszót.

Nem lehet kézbesíteni a beszkennelt 
adatokat. Túllépte a fájlok maximális 
számát. Fájlok eltárolása nem 
lehetséges.

A tárolható fájlok maximális 
számával kapcsolatban lásd: 168. 
oldal �Tárolás�. Csökkentse az 
átviendõ tárolt fájlok számát vagy 
törölje a felesleges tárolt fájlokat.

A rögzített fájl meghaladta a 
maximális fájlonkénti oldalszámot. A 
beolvasott adatok nem küldhetõk el.

Az fájloként tárolható oldalak 
maximális számával kapcsolatban 
lásd: 168. oldal �Tárolás�. 
Csökkentse az oldalak számát a 
fájlban, majd ismételje meg a 
küldést.

Az LDAP szerverrel való kapcsolat 
megszakadt. Ellenõrizze a szerver 
állapotát.

Hálózati hiba történt, és a kapcsolat 
megszakadt. Próbálja meg a 
mûveletet még egyszer. Ha az 
üzenet továbbra is megjelenik, akkor 
lehetséges. hogy a hálózat túlterhelt. 
Ellenõrizze a Rendszerbeállítások 
adatait. Lásd: Általános beállítások.

A  célállomással való összeköttetés 
sikertelen. Ellenõrizze az állapotot 
és a kapcsolatot. Az aktuális állapot 
ellenõrzéséhez nyomja meg a 
[Beolvasott fájlok állapota] gombot.

� Ellenõrizze a kliensszámítógép 
hálózati beállításait.

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

� Ellenõrizze a 
szerverbeállításokat és a szerver 
megfelelõ mûködését.

A célállomás védelmi kódja helytelen. 
Kérem, adja meg újból.

Ügyeljen az e-mail cím helyes 
megadására, majd írja be ismét. Lásd 
az "Általános beállításokat."

Túllépte a max. adatkapacitást. 
Ellenõrizze a szkennelési felbontást, 
majd nyomja ismét a Start gombot.

Határozza meg újra a beolvasási 
méretet és a felbontást. Vegye 
figyelembe, hogy esetleg nem 
lehetséges nagyon nagy 
dokumentumok nagy felbontásban 
történõ beolvasása. Lásd: 157. oldal 
�A felbontás és a fájl mérete közötti 
kapcsolat�.

Üzenet Okok és megoldások
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Túllépte a maximális adatkapacitást. 
Ellenõrizze a szkennelés felbontását, 
majd tegyen vissza nnn eredetit.

Megjegyzés
❒ �nnn� az üzenetben módosítható számot jelent.

Határozza meg újra a beolvasási 
méretet és a felbontást. Vegye 
figyelembe, hogy esetleg nem 
lehetséges nagyon nagy 
dokumentumok nagy felbontásban 
történõ beolvasása. Lásd: 157. oldal 
�A felbontás és a fájl mérete közötti 
kapcsolat�.

Az e-mail meghaladta a megengedett 
max. méretet. A kézbesítés sikertelen. 
Ellenõrizze a [Max. e-mail méret]-et a 
Szkenner beállításokban.

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

� Állítsa az [E-mail felosztása és 
küldése] lehetõséget 
[Igen(oldalanként)] vagy [Igen(max. 
méretenként)] állásra. Lásd: 152. 
oldal �Beállítások küldése�.

Túllépte a maximális fájl kapacitást. 
Törölje a felesleges tárolt fájlokat.

A tárolható fájlok maximális 
számával kapcsolatban lásd: 168. 
oldal �Tárolás�. Csökkentse az 
átviendõ tárolt fájlok számát vagy 
törölje a felesleges tárolt fájlokat.

Elérte a maximálisan megjeleníthetõ 
eredmények számát.

Max.:

Megjegyzés
❒  �nnn� az üzenetben módosítható számot jelent.

A keresési feltételek 
megváltoztatása után keressen újra.

Túllépte a megengedett maximális 
karakterszámot .

Ellenõrizze a beírható karakterek 
maximális számát, majd írja be 
ismét. Lásd: 166. oldal �A 
küldési/tárolási/kézbesítési 
funkciók specifikációi�.

Túllépte az útvonal megengedett 
maximális karakterszámát .

Az útvonalként megadható 
karakterek maximális száma 128. 
Ellenõrizze a beírt karakterek 
számát, majd írja be az útvonalat 
ismét. Lásd: 167. oldal �Szkennelés 
mappába�.

Túllépte az egyszerre elküldhetõ  
fájlok maximális számát. Csökkentse a 
kijelölt fájlok számát.

A fájlok száma meghaladja a 
lehetséges maximumot. Csökkentse 
a fájlok számát, és küldje el újra.

Meghaladta a dokumentumszerverben 
egyszerre használható maximális 
fájlszámot.

Ellenõrizze, hogy a fájlt más 
funkciók tárolják-e, majd törölje a 
felesleges fájlokat. Lásd: Általános 
beállítások.

Üzenet Okok és megoldások
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Túllépte a fájlonkénti maximális 
oldalszámot. A szkennelt oldalakat 1 
fájlban szeretné tárolni?

Határozza meg, hogy akarja-e 
használni az adatokat. Szkennelje be 
a be nem olvasott oldalalkat, és 
tárolja azokat új fájlként. Lásd: 65. 
oldal �Fájlok tárolása�.

Túllépte a készenlétben lévõ fájlok 
maximális számát. Próbálja újra az 
adatátvitel befejezõdése után.

100 fájl van az e-mail, Szkennelés 
mappába vagy a kézbesítés funkciók 
várólistájában. Várjon, amíg a fájlok 
elküldésre kerülnek.

Túllépte a fájlonkénti maximális 
oldalszámot. Nyomja meg a [Küldés] 
gombot a beolvasott adatok 
elküldéséhez, vagy nyomja meg a 
[Mégsem] gombot a törléshez.

A adatok csak addig kerülnek 
elküldésre, amíg a lapok száma el 
nem éri a maximálisan elküldhetõ 
lapok számát. A többi lapot az 
átvitel után olvassa be.

Túllépte az LDAP szerver keresési 
idõkorlátját. Ellenõrizze a szerver 
állapotát.

Hálózati hiba történt, és a kapcsolat 
megszakadt. Próbálja meg a 
mûveletet még egyszer. Ha az 
üzenet továbbra is megjelenik, akkor 
lehetséges. hogy a hálózat túlterhelt. 
Ellenõrizze a Rendszerbeállítások 
adatait. Lásd: Általános beállítások.

Az LDAP szerver hitelesítése 
sikertelen volt. Ellenõrizze a 
beállításokat.

Adja meg helyesen az LDAP 
szerveren érvényes 
felhasználónevet és a hielesítõ 
jelszót.

Tegyen be papírt a következõ 
méretekbõl. Megengedett: A3S B4S 
A4S A4R

Az üzenetben felsorolt méretû 
papírt helyezzen a készülékbe.

A memória megtelt. Nem lehet 
szkennelni. A beolvasott adatok 
törölve lesznek.

A nem elégséges merevlemez 
kapacitás miatt az elsõ oldalt nem 
lehet beolvasni. Próbálja ki az 
alábbiak egyikét:

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

� Csökkentse a beolvasási területet 
vagy a szkennelési felbontást. 
Lásd: 139. oldal �Szkennelési 
beállítások�.

� Törölje a szükségtelenül tárolt 
fájlokat. Lásd: 81. oldal �Fájlok 
törlése�.

A memória megtelt. Szeretné eltárolni 
a beolvasott fájlt?

Mivel nincs elegendõ szabad hely a 
készülék merevlemezén a 
Dokumentum szerveren való 
tároláshoz, csak a lapok egy része 
szkennelhetõ. Határozza meg, hogy 
akarja-e használni az adatokat.

Üzenet Okok és megoldások
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A memória megtelt. Nyomja meg az 
[Elküld] gombot a beszkennelt adatok 
elküldéséhez, vagy nyomja meg a 
[Mégsem] gombot a törléshez.

Mivel nincs elegendõ szabad hely a 
készülék merevlemezén az e-mail 
kézebsítéséhez vagy küldéséhez, 
miközben a Dokumentum szerveren 
tárol, csak a lapok egy része 
szkennelhetõ. Határozza meg, hogy 
akarja-e használni az adatokat.

Az eredeti beolvasása jelenleg egy A készülék pillanatnyilag más 
üzemmódot használ, pl. másolást. 
Próbálja meg ismét a mûveletet, 
miután a másik üzemmód 
befejezõdött.

A kimeneti puffer tele van. Az 
elküldött adatok törlésre kerültek. 
Kérem, próbálja újra késõbb.

Túl sok fájl várakozik az átvitelre. 
Próbálkozzon a kézbesítés 
megtörténte után újra.

A kijejlölt fájl használatban van. A 
fájlnevet nem lehet módosítani.

Nem módosíthatja annak a fájlnak a 
nevét, melynek állapota 
�Várakozás...� vagy amelyet éppen 
a DeskTopBinder-rel szerkeszt. A 
fájlnév a kézbesítés megszakítását 
vagy a szerkesztés befejezését 
követõen módosítható.

A kijejlölt fájl használatban van. A 
jelszót nem lehet módosítani.

Nem törölheti annak a fájlnak a 
jelszavát, melynek állapota 
�Várakozás...� vagy amelyet éppen 
a DeskTopBinder-rel szerkeszt. A 
jelszó a kézbesítés megszakítását 
vagy a szerkesztés befejezését 
követõen törölhetõ.

A kijejlölt fájl használatban van. A 
felhasználói nevet nem lehet 
módosítani.

Nem módosíthatja annak a fájlnak a 
felhasználói nevét, melynek állapota 
�Várakozás...� vagy amelyet éppen 
a DeskTopBinder-rel szerkeszt. A 
fájl felhasználóneve a kézbesítés 
megszakítását vagy a szerkesztés 
befejezését követõen módosítható.

A kijelölt fájl használatban van. Nem 
lehet törölni.

Nem törölheti azt a fájlt, melynek 
állapota �Várakozás...� vagy 
amelyet éppen a DeskTopBinder-rel 
szerkeszt. A fájl a kézbesítés 
megszakítását vagy a szerkesztés 
befejezését követõen törölhetõ.

A küldõ neve nincs kiválasztva. Kérem, 
adja meg a küldõ nevét.

Az e-mail elküldése elõtt meg kell 
adnia a feladó nevét. A feladó 
nevének megadása után küldje el az 
e-mailt.

Üzenet Okok és megoldások
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Az adatok küldése sikertelen volt. Az 
adatok újraküldése késõbb 
automatikusan megtörténik.

Hálózati hiba történt és egy fájl nem 
megfelelõen lett elküldve. Várjon, 
amíg a küldés automatikusan 
megismétlõdik az elõre beállított 
idõtartam után. Ha a küldés ismét 
nem sikerül, vegye fel a kapcsolatot 
a rendszergazdával.

Az adatok küldése sikertelen volt. 
Ellenõrizze a [Beolvasott fájlok 
állapota]-t, hogy meggyõzödjön az 
eredményrõl.

A ájl elküldése közben hálózati hiba 
történt és a fájl nem lett megfelelõen 
elküldve. Próbálja meg a mûveletet 
még egyszer. 

Ha az üzenet továbbra is megjelenik, 
akkor lehetséges. hogy a hálózat 
túlterhelt. Vegye fel a kapcsolatot a 
hálózati adminisztrátorral.

Ha több fájl lett elküldve, használja a 
Szkennelt fájlok állapota képernyõt 
annak ellenõrzésére, melyik fájlnál 
merült fel a probléma. Lásd: 39. 
oldal �Meggyõzõdés az e-mail 
eredményérõl�, 62. oldal 
�Szkennelés mappába mûvelet 
eredményének ellenõrzése� vagy 
101. oldal �A továbbítás állapotának 
ellenõrzése�.

A célállomások listájának frissítése 
megtörtént. A megadott célállomás(ok) 
vagy a küldõ neve törlésre került.

Egy megadott célállomás vagy 
feladói név törlésre került, amikor a 
kézbesítési szerveren a célállomás 
jegyzéket frissítették. Ismét adja meg 
a célállomást vagy a feladó nevét.

A megadott e-mail cím hibás. Kérjük, 
írja be újra.

Gyõzõdjön meg az e-mail cím 
helyességérõl, majd írja be ismét.

A megadott útvonal helytelen. Kérem, 
adja meg újra.

Erõsítse meg a célszámítógépet és az 
elérési útvonalat, majd írja be ismét.

Azokat kiválasztott fájlokat, 
melyekhez nincs jogosultsága, nem 
törölheti ki.

Megfelelõ jogosultság nélkül 
kísérelte meg a fájlok törlését. A 
fájlokat csak a rendszergazda 
törölheti. Ha egy olyan fájlt kíván 
törölni, amelyre nem jogosult, vegye 
fel a kapcsolatot a 
rendszergazdával.

Üzenet Okok és megoldások



Hibaelhárítás

134

8

A megadott csoport érvénytelen 
célállomás(oka)t tartalmaz. Szeretné 
kiválasztani csak az érvényes 
célállomás(oka)t?

A megadott csoportban az e-mail és 
Szkennelés mappába funkciók 
célállomásai is szerepelnek. Az e-
mail küldés célállomásainak 
kiválasztásához nyomja meg a 
[Kiválaszt] gombot az e-mail 
képernyõn megjelenõ üzenetnél. A 
Szkennelés mappába funkció 
célállomásainak kiválasztásához 
nyomja meg a [Kiválaszt] gombot a 
Szkennelés mappába képernyõn 
megjelenõ üzenetnél.

Az átvitel sikertelen. Kevés a memória 
a célállomás merevlemezén. Az aktuális 
állapot ellenõrzéséhez nyomja meg a 
[Beolvasott fájlok állapota] gombot.

A küldés nem sikerült. Nincs 
elegendõ szabad tárhely a 
célállomás SMTP-szerverének, az 
FTP-szerverének vagy a 
kliensszámítógépének 
merevlemezén. Biztosítson elegendõ 
tárhelyet.

Célállomások listájának frissítése 
folyamatban. Kérem, várjon. A megadott 
célállomás(ok) vagy küldõ(k) neve 
törlésre került.

Ha a célállomást vagy a feladó nevét 
már kiválasztotta, az üzenet 
eltûnését követõen azt ismét 
válassza ki.

A célállomások listájának frissítése 
sikertelen. Újra megpróbálja?

Ellenõrizze, hogy a szerver 
csatlakoztatva van-e.

Nincs hozzáférési jogosultsága e 
funkció használatához.

A készülék beállítása nem teszi 
lehetõvé a funkció használatát. 
Vegye fel a kapcsolatot egy 
rendszergazdával.

Üzenet Okok és megoldások
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Ha hibaüzenet jelenik meg a kliensszámítógépen
Ez a fejezet a kliens számítógépen a TWAIN Driver használata során megjelenõ 
hibaüzeneteket, azok okait és elhárítását írja le.

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

kapcsolja ki a készülék fõkapcsolóját, majd kapcsolja be újra. Ha az üzenet 
ismét megjelenik, jegyezze meg az üzenet tartalmát és a hiba számát (ha 
megjelenik), majd lépjen kapcsolatba a szerviz képviselõjével. A fõkapcsoló 
kikapcsolásával kapcsolatos információkért lásd: Általános beállítási útmutató.

Üzenet Okok és megoldások

[Nem lehet több szkennelési üzemmódot megadni.] A tárolható módok maximális száma 99. 
Törölje a szükségtelen módokat.

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

A hozzáférési maszk be van állítva. 
Vegye fel a kapcsolatot a 
rendszergazdával vagy a szkenner 
üzemeltetõjével.

[Az eredeti papír méretét nem sikerült felismerni. Adja 
meg a szkennelési méretet.]

� Helyezze be megfelelõen az eredeti 
dokumentumot.

� Határozza meg a beolvasási méretet.

� Ha egy dokumentumot közvetlenül 
az expozíciós üveglapra helyez, az 
ADF nyitási/zárási mûvelete 
beindítja az automatikus 
dokumentumméret érzékelési 
folyamatot. Emelje fel az ADF-et több 
mint 30 fokkal.

[A szkenner nem található. Ellenõrizze, hogy a szkenner 
be van-e kapcsolva.]

� Gyõzõdjön meg arról, hogy a készülék 
fõkapcsolója ki van-e kapcsolva.

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

� Törölje a kliens számítógép személyes 
tûzfalának kiválasztását.

� Egy telnet vagy hasonló alkalmazás 
segítségével gyõzõdjön meg arról, 
hogy hogy a gép� protokoljaként az 
SNMPv1 vagy SNMPv2 van beállítva. 
A részletekért lásd: Hálózati útmutató.



Hibaelhárítás

136

8

[Nem található az elõzõleg használt "xxx" szkenner. 
Ehelyett a "yyy" fog használatba kerülni.]

Megjegyzés
❒ A �XXX� és a �YYY� a szkennerek neveit jelölik.

� Ellenõrizze, hogy az elõzõ 
beolvasáshoz használt szkenner 
fõkapcsolója ki van-e kapcsolva.

� Ellenõrizze, hogy az elõzõ 
beolvasáshoz használt szkenner 
szabályosan csatlakozik-e a 
hálózathoz.

� Inaktiválja a kliens számítógép 
személyes tûzfalát.

� Egy telnet vagy hasonló alkalmazás 
segítségével gyõzõdjön meg arról, 
hogy hogy a gép� protokoljaként az 
SNMPv1 vagy SNMPv2 van beállítva. 
A részletekért lásd: Hálózati útmutató.

� Válassza ki az elõzõ beolvasáshoz 
használt szkennert.

[Nem lehet több szkennelési területet megadni.] A tárolható szkennelési területek 
maximális száma 99. Törölje a 
szükségtelen szkennelési módokat.

[Távolítsa el az elakadt papírt a behúzóból.] Távolítsa el az elakadt eredetiket, majd 
ismét helyezze be õket.

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

[A hálózaton kommunikációs hiba történt.] Ellenõrizze, hogy a kliensszámítógép 
tudja-e használni a TCP/IP protokollt.

[Hiba történt a szkennerben.] Ellenõrizze, hogy az alkalmazás által 
meghatározott szkennelési beállítások 
nem haladják-e meg a készülék beállítási 
tartományát.

[Hiba történt a szkennermeghajtó programjában.] � Ellenõrizze, hogy a hálózati kábel 
megfelelõen csatlakozik-e a 
kliensszámítógéphez.

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

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

[Súlyos hiba történt a szkennerben.] Helyrehozhatatlan hiba történt a 
készülékben. Vegye fel a kapcsolatot a 
szervizképviselettel.

Üzenet Okok és megoldások
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[Nincs elég memória. Zárjon be minden más alkalmazást, 
majd indítsa újra a szkennelést.]

� Zárjon be minden feleslegesen futó 
alkalmazást a kliensszámítógépen.

� Távolísa el a TWAIN Driver szoftvert, 
indítsa újra a számítógépet, majd 
ismételten telepíse a TWAIN Driver 
szoftvert. 

[Nincs elég memória. Csökkentse a szkennelési méretet.] � Határozza meg újra a beolvasási 
méretet.

� Csökkentse a felbontást.

� Állítsa be tömörítés nélkül. Lásd: 
TWAIN Driver súgó.

Megjegyzés
❒ A Súgóban található, �A felbontás és a 

beolvasási terület közötti kapcsolat� 
táblázat a szürkeárnyalatos 
beolvasásra nem mindig 
alkalmazható. A szkennelést nem 
lehet végrehajtani, ha túl magas 
értékek vannak beállítva a fényerõre, 
amikor szürkeárnyalatos módban 
vagy magas felbontással használja a 
készüléket.

❒ Ha a papír elakad a készülékben a 
nyomtatás során, a beolvasást nem 
lehet végrehajtani. Ebben az esetben, 
miután eltávolította az elakadt papírt, 
folytassa a beolvasást.

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

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

[Nem érkezik válasz a szkennertõl.] � Ellenõrizze, hogy a készülék 
megfelelõen csatlakozik-e a 
hálózathoz.

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

[Nincs regisztrált felhasználói kód. Lépjen kapcsolatba a 
rendszergazdával.]

A hozzáférést felhasználói kód 
korlátozza. Konzultáljon a készülék 
rendszergazdájával.

[Hívja a szervizt Kérem, hívja fel a szervizképviseletet.] Helyrehozhatatlan hiba történt a 
készülékben. Vegye fel a kapcsolatot a 
szervizképviselettel.

[A szkennert más funkció használja. Kérem, várjon.] A készülék jelenleg nem szkennerként, 
hanem például másolási üzemmódban 
van használva. Várjon egy kis ideig, majd 
csatlakozzon újból.

Üzenet Okok és megoldások



Hibaelhárítás

138

8

[A szkenner nem elérhetõ. Ellenõrizze a szkenner 
kapcsolatát.]

� Gyõzõdjön meg arról, hogy a készülék 
fõkapcsolója ki van-e kapcsolva.

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

� Törölje a kliens számítógép személyes 
tûzfalának kiválasztását.

� Egy telnet vagy hasonló alkalmazás 
segítségével gyõzõdjön meg arról, 
hogy hogy a gép� protokoljaként az 
SNMPv1 vagy SNMPv2 van beállítva. 
A részletekért lásd: Hálózati útmutató.

[Szkenner nem érhetõ el a megadott eszközön.] Ezen a készüléken nem használható a 
TWAIN szkenner funkció. Vegye fel a 
kapcsolatot a szervizképviselettel.

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

Ellenõrizze, hogy az ADF fedele le van-e 
csukva.

[A név már használatban van. Ellenõrizze a regisztrált 
neveket.]

Olyan nevet próbált regisztrálni, amelyet 
valaki már használ. Használjon másik 
nevet.

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

� Ellenõrizze a belépési nevet, a jelszót 
és a meghajtó titkosítási kódját.

� E funkció használata nincs 
engedélyezve. Lépjen érintkezésbe a 
számítógép adminisztrátorával.

Üzenet Okok és megoldások
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Ez a fejezet mutatja be a készülék hálózati szkennerként való használatához 
szükséges összes beállítást és eljárást.

Referencia
Elõször nézze meg az Általános beállításokban, hogyan kell végrehajtani az 
alapvetõ beállításokat, majd végezze el a szkenner beállítását. Az e-mail 
beállításaival kapcsolatban lásd: Hálózati útmutató.

Szkenner tulajdonságok

A készülék funkcióinak hálózati szkennerként történõ használatához az alábbi 
beállítások szükségesek. Végezze el a szükséges beállításokat.

Megjegyzés
❒ Állítsa be igény szerint a ❍ jelzésû tételeket.

❖ Szkennelési beállítások
A beállítások ismertetését lásd itt: 144. oldal �Szkennelési beállítások�.

Beállítások Alapértelm
ezett

E-mail Szkenn
elés 

mappá
ba

Tárolás Kézbesí
tés

TWAIN

Alapértelme
zet 
szkennelési 
beállítások

Szkennelés 
típusa

Szöveg 
(nyomtatott)

❍ ❍ ❍ ❍

Felbontás 200 dpi ❍ ❍ ❍ ❍

Fényerõsség Automatiku
s 

fényerõsség 
(közepes)

❍ ❍ ❍ ❍

Szkennelési 
méret

Automatiku
s felismerés

❍ ❍ ❍ ❍

Várakozási idõ a következõ 
eredetire: Üveglap

Beállított 
várakozási 

idõ (60)

❍ ❍ ❍ ❍

Várakozási idõ a következõ 
eredeti(k)re: SADF

Beállított 
várakozási 

idõ (60)

❍ ❍ ❍ ❍

Eredeti beállítása Egyoldalas 
eredeti

❍ ❍ ❍ ❍

Kötegenként adagolás váltás SADF ❍ ❍ ❍ ❍

Vegyes eredeti méret 
prioritás

Ki ❍ ❍ ❍ ❍

Eredeti tájolás prioritás ❍ ❍ ❍ ❍

Kezdeti mód módosítása Standard ❍ ❍ ❍ ❍
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❖ Célállomás lista beállítások
A beállítások ismertetését lásd itt: 151. oldal �Célállomás lista beállítások�.

Megjegyzés
❒ Ha [Ki] van kiválasztva a [Rendszerbeállítások] [Fájlátvitel] elemének 

[Kézbesítési opció] opciójánál, akkor a [Céláll. lista megjelenítésének prioritása 
1.] és [Frissítse a kézbesítõ szerver célállomásait] nem jelenik meg. A 
részletekért lásd: Hálózati útmutató.

Beállítások Alapértelm
ezett

E-mail Szkenn
elés 

mappá
ba

Tárolás Kézbesí
tés

TWAIN

Célállomás lista 
megjelenítés prioritás 1

Kézbesítõ 
szerver

❍ ❍ ❍

Célállomás lista 
megjelenítés prioritás 2

E-mail cím ❍ ❍

Cím választása Cím 1 ❍ ❍

Kézbesítõ szerver 
célállomás lista frissítése

- ❍
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❖ Beállítások küldése
A beállítások ismertetését lásd itt: 152. oldal �Beállítások küldése�.

❖ Adminisztrátori eszközök
A beállítások ismertetését lásd itt: 155. oldal �Adminisztrátori eszközök�.

Beállítások Alapértelm
ezett

E-mail Szkenn
elés 

mappá
ba

Tárolás Kézbesí
tés

TWAIN

TWAIN készenléti idõ Be (10 mp.) ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Fájl típus prioritás Többoldalas
: TIFF

❍ ❍

Tömörítés (Fekete& Fehér) Be ❍ ❍ ❍ ❍

Tömörítés (Szürkeárnyalat) Be(Tömöríté
si szint 3)

❍ ❍ ❍ ❍

Nyomtatás & 
Szkennernapló törlése

Összes 
nyomtatása 

és törlése

❍ ❍ ❍

Szkennernapló nyomtatása - ❍ ❍ ❍

Szkennernapló törlése - ❍ ❍ ❍

Max. e-mail méret Be (2048 KB) ❍

Felosztás & E-mail küldése Igen (max. 
méret 

szerint) 
(Felosztások 
max. száma 

5)

❍

E-mail tájékoztató nyelv Brit angol ❍

Fájl tárolás prioritás Ki ❍ ❍ ❍ ❍

Tárolt fájl e-mailes 
küldésének módja

Fájl küldése ❍

Beállítások Alapértelm
ezett

E-mail Szkenn
elés 

mappá
ba

Tárolás Kézbes
ítés

TWAIN

Menüvédelem 2. szint - - - - -
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A szkennerfunkciók beállítása

A Szkenner tulajdonságoknál beállítások végezhetõek az alapmûveletekre, 
amikor a készüléket szkennerként használja. Normál esetben a készülék az 
alapértelmezett beállításokkal használható. Ugyanakkor igényeinek 
megfelelõen módosíthatja ezeket a beállításokat.
Jelen rész a Szkenner tulajdonságok beállításait ismerteti. A teljes rendszer 
beállításával kapcsolatosan lásd: Általános beállítások.

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

B Nyomja meg a következõ gombot: [Szkenner beáll.].

C Nyomja meg a beállítandó elemet.

D Nyomja meg a beállítandó elemet.

Példa: [TWAIN csatlakozási idõ] a [Küldési beállítások] beállítása

E Változtassa meg a beállítást.

� Egy elem kiválasztásához érintse meg annak gombját a képernyõn. Az 
elem kiemelten lesz látható.

� A számértékek megadásához használja a számbillentyûzetet.

Megjegyzés
❒ A beállítás visszavonásához nyomja meg a [Mégsem] gombot. A beállítás a 

korábbi állapotot veszi fel.
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F Nyomja meg a következõ gombot: [OK].

G Ismételje meg a C�F lépéseket a szükséges beállítások elvégzéséhez, majd 
nyomja meg a [Kilépés] gombot.

H Nyomja meg a következõ gombot: [Kilépés].
Ismét a fõmenü jelenik meg.
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Beállítások

Szkennelési beállítások
Ebben a részben a szkennelés alapbeállításainak elvégzésérõl olvashat.
A szkenner beállításai a következõk. A beállítások és az alapértékek táblázatát 
lásd: 139. oldal �Szkenner tulajdonságok�.

❖ Alapértelmezett szkennelési beállítások
Különbözõ alapvetõ beállítások (beolvasás típusa, felbontás, fényerõsség és 
beolvasási méret) végezhetõk el. A szkennelési beállításokat a beállítások 
megadásával megegyezõ módon tárolhatja is. A részletekért lásd: 107. oldal 
�A szkennelési beállítások megadása�.
� Szkennelés típusa
� Felbontás
� Fényerõsség
� Szkennelési méret

❖ Várakozási idõ a következõ eredetire: Üveglap
Ha szétválasztja az eredeti dokumentumot, és az expozíciós üveglapon 
egyenként szkenneli be azokat egyetlen fájlba, várakozási beállításnak 
válassza a [Ki], [Várakozási idõ beállítása] vagy [Folyamatos várakozás] értékek 
egyikét.

Megjegyzés
❒ Ha a [Egyesével adagolás] opciót választja a [Ered. adag.-nak típ.] alatt a 

Szkennelés mappába képernyõn, a [Vár. idõ a következõ eredetire: üveglap] 
beállítás érvénytelenné válik.

❒ Ha a [Kötegenként] opciót választja a [Ered. adag.-nak típ.] alatt a Szkennelés 
mappába képernyõn, a [Vár. idõ a következõ eredetire: üveglap] beállítás 
érvénytelenné válik, és a készülék arra vár, hogy egy következõ eredeti 
kerüljön a helyére. Lásd 112. oldal �Kötegenként/SADF kiválasztása�.

❒ Ha a [Várakozási idõ beállítása] értéket választotta, a számgombokkal adja 
meg a további dokumentumok elhelyezéséhez szükséges várakozási idõt 
másodpercben (3-999). A szkennelés akkor kezdõdik el, amikor az 
eredetiket behelyezte és a várakozási idõn belül megnyomta a {Start} 
gombot. Ha a megadott idõn belül megnyomja a {#} gombot, a beolvasás 
leáll, és megkezdõdik az átvitel. A megadott idõ leteltével az átvitel 
automatikusan elindul.

❒ Ha a [Folyamatos várakozás] értéket választotta, a készülék a {#} gomb 
megnyomásáig vár az újabb eredeti dokumentumok elhelyezésére. A 
beolvasás az újabb eredeti dokumentum elhelyezése és a {Start} gomb 
megnyomása után indul. A {#} gomb megnyomására a beolvasás leáll, és 
megkezdõdik a küldés.



Beállítások

145

9

❒ Ha az eredeti dokumentumokat az automatikus dokumentumadagolóba 
(ADF) helyezte, az átvitel az ADF-be helyezett összes dokumentum 
beolvasásának végeztével megkezdõdik, és a készülék a beállításoktól 
függetlenül nem vár újabb eredeti dokumentumokra.

❒ Ha a papír behúzása sikertelen vagy az alábbi mûveletek bármelyikét 
elvégzi, miközben a készülék újabb eredeti dokumentumokra vár, a 
visszaszámlálás leáll, és a készülék a {#} gomb megnyomásáig nem kezdi 
újra a mûveletet.
� Beállítások módosítása, pl. szkennelési beállítás
� Az ADF felsõ fedelének felnyitása
� A {Megszakítás} gomb megnyomása a másolási üzemmód aktiválására

❖ Várakozási idõ a következõ eredeti(k)re: SADF
Ha szétválasztja az eredeti dokumentumot, és az ADF-fel egyenként 
szkenneli be azokat egyetlen fájlba, várakozási beállításnak válassza a 
[Várakozási idõ beállítása] vagy [Folyamatos várakozás] értékek egyikét.

Megjegyzés
❒ Ez a beállítás akor érvényes, ha beolvasáskor a [Ered. adag.-nak típ.] 

értékének a [Egyesével adagolás] lehetõséget választotta. A részletekért lásd: 
112. oldal �Kötegenként/SADF kiválasztása�.

❒ Ha a [Várakozási idõ beállítása] értéket választotta, a számgombokkal adja 
meg a további dokumentumok elhelyezéséhez szükséges várakozási idõt 
másodpercben (3-999). A beolvasás automatikusan megkezdõdik, ha a 
megadott idõn belül újabb eredeti dokumentumot helyez a készülékbe. Ha 
a megadott idõn belül megnyomja a {#} gombot, a beolvasás leáll, és 
megkezdõdik az átvitel. A megadott idõ leteltével az átvitel 
automatikusan elindul. 

❒ Ha a [Folyamatos várakozás] értéket választotta, a készülék a {#} gomb 
megnyomásáig vár az újabb eredeti dokumentumok elhelyezésére. A 
beolvasás az újabb eredeti dokumentum elhelyezése és a {Start} gomb 
megnyomása után indul. A {#} gomb megnyomására a beolvasás leáll, és 
megkezdõdik a küldés.

❒ Ha eredeti dokumentumokat helyez az expozíciós üveglapra, a készülék 
akkor is a beállítások szerint üzemel. Azonban az egyes dokumentumok 
expozíciós üveglapra történõ elhelyezésekor a beolvasás megkezdéséhez 
meg kell nyomnia a {Start} gombot.

❒ Ha a papír behúzása sikertelen vagy az alábbi mûveletek bármelyikét 
elvégzi, miközben a készülék újabb eredeti dokumentumokra vár, a 
visszaszámlálás leáll, és a készülék a {#} gomb megnyomásáig nem kezdi 
újra a mûveletet.
� Beállítások módosítása, pl. szkennelési beállítás
� Az ADF felsõ fedelének felnyitása
� A {Megszakítás} gomb megnyomása a másolási üzemmód aktiválására
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❖ Eredeti beállítása
Az alapértelmezés beállítása megadja, hogy az eredeti példányok egy- vagy 
kétoldalasak, valamint az oldalak közötti viszonyt. Ha az eredeti 
dokumentumok mindig ugyanolyanok, az értékek alapértékként 
kiválasztása megkönnyíti a készülék használatát. Választhatja a [1 oldalas 
eredeti], [2 old. er: Egy irányban] (Egyirányban) vagy [2 old. er: Fejjel lefelé] (Fejjel 
lefelé) opciót.

Referencia
110. oldal �Az eredeti és a beolvasott oldalak tájolásával kapcsolatos 
beállítások�

❖ Kötegenkénti adagolóváltás
Szkennelési módként válassza a [Egyesével adagolás] vagy [Kötegenként] 
opciót, mely [Ered. adag.-nak típ.]-ként jelenik meg a szkennelési mód kezdeti 
kijelzésén.

Referencia
115. oldal �Eredetik többszöri szkennelése�

❖ Vegyes eredeti méret prioritás
Ez a beállítás meghatározza, hogy a dokumentum mérete automatikusan 
érzékelve legyen-e, ha különbözõ méretû dokumentumokat helyeznek az 
ADF-be. Választhat, hogy a beállítás [Be] vagy [Ki] legyen.

Megjegyzés
❒ Ha a dokumentum mérete a beolvasáskor meghatározott, ez a beállítás 

nem érvényes.
❒ Ha a [Ki]-t választotta és beolvasási méretnek az [Autom. felism.] van 

kiválasztva, az ADF-be helyezett különbözõ méretû eredetik közül a 
legnagyobb méretû lesz a beolvasási méret.

❖ Eredeti tájolás prioritás
Válassza ki az alapértelmezett értéket a dokumentum elhelyezésének 
tájolásához. Ha a dokumentum mindig ugyanúgy van elhelyezve, 
könnyebbé teszi a használatot, ha ezt alapbeállításként választja ki.

Referencia
110. oldal �Az eredeti és a beolvasott oldalak tájolásával kapcsolatos 
beállítások�

❖ Kezdeti mód módosítása
Ha a standard beállítást kívánja a készülék bekapcsolásakor vagy az 
üzemmódok törlésekor illetve alaphelyzetbe állításakor érvényes kezdeti 
üzemmódként használni, akkor válassza a [Standard] lehetõséget.
Válassza a [10. program] opciót, hogy kezdeti módként a 10. sz. programban 
tárolt beállításokat használja.



Beállítások

147

9

Egyedi méretû eredeti szkennelése
Egyéni méretû eredeti szkennelésekor mérje le a [VEredeti mérete], [VKezdõ 
pozíció] és [VSzkennelési terület] értékeket, majd az alábbiak szerint határozza 
meg a beállításokat. Az eljárás az alábbi eredeti segítségével magyarázható el:

Eljárás az egyéni méretû eredeti meghatározására

A Nyomja meg a [Egyéni méret] gombot a Szkennelési méret beállítása 
képernyõn.

A teljes eredeti szkennelése

Az alábbi diagram bemutatja az összefüggést a [VEredeti mérete] (X1 és Y1), 
valamint a [VSzkennelési terület] (X3 és Y3) beállításai között.
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A A számgombok segítségével adja meg a [VEredeti mérete] (X1 és Y1) 
értékeket, majd nyomja meg a {#} gombot.
Például állítsa a X1-t 300 mm-re és az Y1-t 200 mm-re.

B Állítsa a [VKezdõ pozíció] (X2 és Y2) értékeket 0 mm-re, majd nyomja meg 
a {#} gombot.
Állítsa az X2-t és Y2-t 0 mm-re.

C A számgombok segítségével adja meg a [VSzkennelési terület] (X3 és Y3) 
értékeket, majd nyomja meg a {#} gombot.
Például állítsa a X3-t 300 mm-re és az Y3-t 200 mm-re.
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Az eredeti egy részének szkennelése

Az alábbi diagram bemutatja az összefüggést a [VEredeti mérete] (X1 és Y1), a 
[VKezdõ pozíció] (X2 és Y2), valamint a [VSzkennelési terület] (X3 és Y3) 
beállításai között.

A A számgombok segítségével adja meg a [VEredeti mérete] (X1 és Y1) 
értékeket, majd nyomja meg a {#} gombot.
Például állítsa a X1-t 300 mm-re és az Y1-t 200 mm-re.

B A számgombok segítségével adja meg a [VKezdõ pozíció] (X2 és Y2) 
értékeket, majd nyomja meg a {#} gombot.
Például állítsa a X2-t 30 mm-re és az Y2-t 20 mm-re.
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C A számgombok segítségével adja meg a [VSzkennelési terület] (X3 és Y3) 
értékeket, majd nyomja meg a {#} gombot.
Például állítsa a X3-t és az Y3-t 80 mm-re.

B Nyomja meg a következõ gombot: [OK].

C Gyõzõdjön meg róla, hogy a C (X3 és Y3) lépésben meghatározott terület 
látszik a [Egyéni méret] mezõben, majd nyomja meg a [OK] gombot.

D Nyomja meg a következõ gombot: [Kilépés].
Ismét a fõmenü jelenik meg.

Az eredeti meghatározása és betöltése

❖ Az eredeti betöltési tájolásának meghatározása
A [Eredeti tájolás] alatt megfelelõképpen válassza ki az eredeti betöltési 
tájolását a [ ] vagy [ ] opcióból. A [Eredeti tájolás] megjelenik, ha 
megnyomja a [Ered. adag.-nak típ.] gombot a szkenner képernyõn. Lásd: 111. 
oldal �Tájolás kiválasztása�.
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❖ Az eredeti betöltése
Ha eredetit kíván az automatikus lapbehúzóba (ADF) tölteni, helyezze azt 
elõbb felülre, szkennelendõ felülettel felfelé. Ha eredetit kíván az üveglapra 
adagolni, illessze azt vízszintesen vagy függõlegesen, majd helyezze az 
üveglapra a szkennelendõ felülettel lefelé.

Célállomás lista beállítások
Válassza ki az alapértelmezett címeket és a célhelyek listájának megjelenítési 
sorrendjét a készülékben és a kézbesítõ szerverben.

❖ Célállomás lista megjelenítés prioritás 1
Válassza a célállomások listáját, mikor a készülék kezdeti állapotban van. 
Választhat, hogy a beállítás [E-mail/ mappa] vagy [Kézbesítõ szerver] legyen.

❖ Célállomás lista megjelenítés prioritás 2
A készülék címjegyzékében válassza ki, hogy melyik címjegyzék jelenjen meg 
alapértelmezettként.
Választhat, hogy a beállítás [E-mail cím] vagy [Mappa] legyen.
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❖ Cím választása
Válassza ki a célhelyek neveit és az e-mail és Szkennelés mappába funkciók 
csoportos célhelyeit. A e-mail és a Szkennelés mappába célhelylistáján a 
kiválasztott nevek jelennek meg a célállomások keresésekor. Válassza a 
[Megnevezés 1] (tíz cím), a [Megnevezés 2] (tíz cím) vagy a [Megnevezés 3] (öt 
cím) lehetõséget.

❖ Kézbesítõ szerver célállomás lista frissítése
Nyomja meg a [Frissítse a kézbesítõ szerver célállomásait] gombot a kézbesítõ 
szerver célállomáslistájának aktualizálásához.
Rendszerint a kézbesítõ szerver célállomáslistája automatikusan 
aktualizálódik. Ez a funkció lehetõvé teszi a kézi aktualizálás idõponttól 
független elvégzését.

Beállítások küldése
Ez a fejezet bemutatja, hogyan kell megadni az alapbeállításokat, pl. a szkennelt 
fájl tömörítési arányát, és hogyan vált a készülék hálózati TWAIN szkenner 
funkcióra.
A beállítások a következõkbõl állnak. A beállítások és az alapértékek táblázatát 
lásd: 139. oldal �Szkenner tulajdonságok�.

❖ TWAIN készenléti idõ
Ha a készülék éppen e-mailt vagy fájlt küld, esetleg 
Dokumentumszerverként vagy hálózati kézbesítõ szkennerként mûködik, a 
TWAIN szkennerként mûködõ készüléknek küldött szkennelési kérés a 
készüléket hálózati TWAIN szkenner funkcióra kapcsolja. Ez a beállítás 
határozza meg a késleltetést, mielõtt a készülék hálózati TWAIN szkennelési 
üzemmódra vált át.
� A [Ki] lehetõség választása eredményeként a hálózati TWAIN szkenner 

üzemmód azonnal aktiválva lesz.
� Ha a [Be] lehetõséget választja, meg tudja adni a késleltetés idejét a 

számbillentyûzet segítségével (3 -30 másodperc). A készülék az utolsó 
billentyûmûvelet utan eltelt, itt beállított idõ után vált át hálózati TWAIN 
szkenner üzemmódra.

❖ Fájl típus prioritás
Kiválaszthatja, hogy a beolvasott dokumentumok küldése egyoldalas 
fájlokban vagy többoldalas fájlokban történjen.
Egyoldalas fájlokhoz válassza a TIFF/JPEG vagy a PDF formátumot. 
Többoldalas fájlokhoz válassza a TIFF vagy a PDF formátumot.

Megjegyzés
❒ JPEG formátumban tárolt kép esetében a többoldalas TIFF formátum nem 

választható.
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❖ Tömörítés (Fekete& Fehér)
A fekete-fehér beolvasott fájlok tömörítését kapcsolja be vagy ki.

Megjegyzés
❒ A fájltovábbításhoz szükséges tényleges idõ változó, függ a fájlmérettõl és 

a hálózat telítettségétõl.
❒ A tömörítés használatával csökkenthetõ a szkennelt fájl továbbításához 

szükséges idõ.

❖ Tömörítés (Szürkeárnyalat)
Adja meg, hogy tömörítse-e a többszintû (szürkeárnyalatos) szkennelt 
fájlokat. Válassza a [Be] vagy a [Ki] gombot.

Megjegyzés
❒ A [Be] választása esetén egytõl ötig állíthatja be a tömörítés mértékét.
❒ Alacsonyabb tömörítés esetén jobb a képminõség, de ennek megfelelõen 

megnövekszik a fájl átviteléhez szükséges idõ.
❒ A fájltovábbításhoz szükséges tényleges idõ változó, függ a fájlmérettõl és 

a hálózat telítettségétõl.

❖ Nyomtatás & Szkennernapló törlése
Ezen a készüléken legfeljebb 250 átviteli/kézbesítési eredmény jelölhetõ ki. 
Ha a tárolt átviteli/kézbesítési eredmények száma eléri a 250-et, válassza ki, 
hogy kívánja-e a kézbesítési napló nyomtatását.
� [Össz. nyomt., majd törl.]:

Az átviteli/kézbesítési napló nyomtatása automatikusan megtörténik. A 
kinyomtatott napló törlõdik.

� [Ne nyomt.:legrégebbi tör.]:
Az átviteli/kézbesítési eredmények egyenként törlõdnek az új 
eredmények tárolásakor.

� [Ne nyomt.: küldés letilt.]:
Nem hajtható végre átvitel/kézbesítés, ha a napló megtelt.

Megjegyzés
❒ Ha kinyomtatásra kerül, akkor a nyomtatás befejeztével minden feljegyzés 

törlõdik. Ha nem kerül kinyomtatásra, a feljegyzések a legrégebbi 
adatokkal kezdve automatikusan törlõdnek.

❒ A napló nyomtatása közben a várakozó állapotú fájlt nem tudja elküldeni.

❖ Szkennernapló nyomtatása
A szkenner naplója kinyomtatódik, majd törlõdik.

❖ Szkennernapló törlése
A szkenner naplója nyomtatás nélkül törlõdik.
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❖ Max. e-mail méret
Azt választja ki, hogy legyen-e korlátozva az e-mail mérete, amelyhez a képet 
a készülék csatolja.
A [Be] kiválasztásakor adja meg a méretkorlátot (128-102400 KB) a 
számbillentyûk segítségével.

Megjegyzés
❒ Ha az SMTP határok közé szorítja a méretet, ugyanazt az értéket 

alkalmazza.

❖ Felosztás & E-mail küldése
Ez a funkció csak akkor lesz érvényesíthetõ, ha kiválasztotta az [Be] 
lehetõséget a [Max. e-mail méret] számára.
Határozza meg a maximum e-mail méretet a [Max. e-mail méret]-ben, ami fölött 
megosztva, több részben szeretné az e-mail küldését végrehajtani.
Válasszon a [Nem], [Igen(oldalanként)], vagy a [Igen(max. méretenként)] 
lehetõségek közül. A [Igen(max. méretenként)] kiválasztásakor adja meg a 
felosztások max. számát (2�500) a számbillentyûk segítségével.

Megjegyzés
❒ Ha a [Többoldalas: TIFF] vagy [Többoldalas: PDF] lehetõséget választja a 

[Fájltípus prioritás] beállításnál, a kép nem lesz felosztva akkor sem, ha a 
[Igen(oldalanként)] beállítást választotta.

❒ Ha az [Igen(max. méretenként)] lehetõség van kiválasztva, a levelezõ 
szoftvertõl függõen a fogadott fájlok egy részének visszaállítása nem 
garantált.

❒ Ha a [Nem] van kiválasztva, akkor a méretszabályokat megszegõ e-mail 
nem kerül elküldésre, és hibaüzenetet kapunk. A beolvasott fájl elveszik.

❒ A maximális e-mail méretet az SMTP szerver kapacitásait figyelembe véve 
válasszuk ki.

❖ E-mail tájékoztató nyelv
Válassza ki a nyelvet, melyen az e-mail információk, így a cím, a 
dokumentumnév és a feladó neve megküldésre kerülnek.
Válassza a következõ 20 nyelv egyikét: brit angol, amerikai angol, német, 
francia, olasz, spanyol, holland, portugál, lengyel, cseh, svéd, finn, magyar, 
norvég, dán, japán, egyszerûsített kínai, hagyományos kínai, orosz és hangul.

Megjegyzés
❒ Az e-mail szöveg egy sablon, ami nem változtatható meg.
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❖ Fájl tárolás prioritás
Válassza a [Küldés és tárolás], [Csak tárolás] vagy [Ki] megjelenítési lehetõséget 
az üzemmódok törlésekor vagy alaphelyzetbe állításakor, illetve közvetlenül 
a mûködés bekapcsolásakor.

Megjegyzés
❒ Ha a [Küldés és tárolás] opciót választja, a "Küldés & Tárolás" megjelenik a 

[Szkenner beáll.] alatt, és a fájlok egyidõben kerülnek küldésre és tárolásra.
❒ Ha a [Csak tárolás] opciót választja, a "csak tárolás" jelenik meg a [Szkenner 

beáll.] alatt, és a fájlok csak tárolásra kerülnek.
❒ Ha a [Ki] lehetõséget választja, akkor a [Szkenner beáll.] képernyõ azt 

mutatja, hogy semmi sincs kiválasztva. Ha tárolni kívánja a fájlokat, akkor 
a szkenneléshez adja meg a [Fájl tárolása] lehetõséget.

❖ Tárolt fájl e-mailes küldésének módja
Adja meg az e-mailes beállításokat a tárolt fájlok küldéséhez. Választhat, 
hogy a beállítás [Fájl küldése] vagy [URL link küldése] legyen. Ez a beállítás az 
alábbiakra használható:
� Tárolt fájlok küldése e-mailen
� Üzenet elküldése e-mail üzenetként és ezzel egyidejû elmentése

Megjegyzés
❒ Ha a [Fájl küldése] opciót választja, az aktuális fájlok az e-mailekhez 

csatolásra kerülnek.
❒ Ha a [URL link küldése] opciót választja, a fájlok helyeihez tartozó URL 

linkek az e-mailekhez csatolásra kerülnek.

Adminisztrátori eszközök

❖ Menüvédelem
Megakadályozhatja, hogy illetéktelenek módosítsák a felhasználói eszközök 
beállítását.

Megjegyzés
❒ A részletekért vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.
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10. Függelék

A felbontás és a fájl mérete közötti 
kapcsolat

A felbontás és a beolvasási terület fordítottan arányosak. Minél magasabbra van 
állítva a felbontás, annál kisebb a szkennelhetõ terület. Illetve fordítva, minél 
nagyobb a szkennelhetõ terület, annál kisebb felbontás állítható be.
A szkennelési felbontás és a fájl mérete közötti kapcsolat az alábbiakban látható. 
Ha az adatállomány túI nagy, a �Túllépte a maximális adatkapacitást. 
Ellenõrizze a szkennelés felbontását.� üzenet jelenik meg a 
kezelõfelületen. Határozza meg újra a beolvasási méretet és a felbontást.

Korlátozások
❒ A kép tömörítési szintjétõl függõen a kép maximális mérete korlátozott.

E-mail, Szkennelés mappába, Tárolás vagy Hálózati kézbesítõ 
szkenner használata

❖ Amikor a Szkennelés típusaként a Szöveg, Szöveg / Fotó vagy a Fotó opciót választja
Mindegyik kombinációnál legfeljebb A3/297 × 432 mm (11 × 17 hüvelyk) és 
600 dpi a lehetséges érték.

❖ Amikor a Szkennelés típusaként a Szürkeárnyalat opciót választja
Az eredeti dokumentumokat a táblázatban ❍ jellel jelölt elemek 
kombinációjával lehet beolvasni.

*1 A szkennelési méreteket manuálisan kell megadni.

100 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi
A3 ❍ ❍ ❍

B4 JIS ❍ ❍ ❍ ❍

A4 ❍ ❍ ❍ ❍

B5 JIS ❍ ❍ ❍ ❍

A5 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

B6 JIS *1 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

A6 *1 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

A7 *1 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

11 ×17 ❍ ❍ ❍

Legal (81/2 × 14) ❍ ❍ ❍ ❍

81/2 × 13 ❍ ❍ ❍ ❍

Letter (81/2 × 11) ❍ ❍ ❍ ❍

51/2 × 81/2 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
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Hálózati TWAIN szkennerként történõ használat

Referencia
Ha hálózati TWAIN szkennerként használja a készüléket, a szkennelési 
terület vagy felbontás beállításával kapcsolatos tudnivalókhoz lásd a TWAIN 
Driver súgóját.

❖ Amikor a [Binár(szöv.)] vagy [Bináris(fényk.)] opciót választja a [Szín/árny.:] alatt.
Az eredeti dokumentumokat a táblázatban ❍ jellel jelölt elemek 
kombinációjával lehet beolvasni (eredeti dokumentum tájolása: S).

*1 A szkennelési méreteket manuálisan kell megadni.

100 
dpi

200 
dpi

300 
dpi

400 
dpi

500
dpi

600 
dpi

700
dpi

800
dpi

900
dpi

1000
dpi

1100
dpi

1200
dpi

A3 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

B4 JIS ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

A4 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

B5 JIS ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

A5 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

B6 JIS ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

A6 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

A7 *1 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

11×17 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Legal 
(81/2×14)

❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

81/2×13 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Letter 
(81/2×11)

❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

51/2×81/2 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
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❖ Amikor a [Szürkeárnyalatos] opciót választja a [Szín/árny.:] alatt.
Az eredeti dokumentumokat a táblázatban ❍ jellel jelölt elemek 
kombinációjával lehet beolvasni (eredeti dokumentum tájolása: S).

*1 A szkennelési méreteket manuálisan kell megadni.

100 
dpi

200 
dpi

300 
dpi

400 
dpi

500
dpi

600 
dpi

700 
dpi

800 
dpi

900 
dpi

1000 
dpi

1100 
dpi

1200 
dpi

A3 ❍ ❍ ❍

B4 JIS ❍ ❍ ❍ ❍

A4 ❍ ❍ ❍ ❍

B5 JIS ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

A5 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

B6 JIS ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

A6 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

A7 *1 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

11×17 ❍ ❍ ❍

Legal 
(81/2×14)

❍ ❍ ❍ ❍

81/2×13 ❍ ❍ ❍ ❍

Letter 
(81/2×11)

❍ ❍ ❍ ❍ ❍

51/2×81/2 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
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A szkenneléshez kiválasztott fájltípus ésaz 
E-mail/fájl funkcióhoz kiválasztott fájltípus 
közötti kapcsolat

A dokumentumok szkennelésekor megadott fájltípus és az e-mail küldésekor 
vagy a fájl tárolásakor konvertált fájltípus közötti kapcsolat az alábbiakban, 
szkennelési fajtánként látható.

*1 A Szürkeárnyalat alkalmazásakor a fájl formátuma JPEG-re vált, amikor a [Be] opciót 
választja a [Tömörítés (szürkeárnyalatos)] alatt a [Küldési beállítások] lehetõségnél, illetve 
TIFF-re a [Ki] opció kiválasztásakor.

Megjegyzés
❒ A tárolt dokumentumok egyoldalasként vannak mentve. A tárolt 

dokumentumok e-mailben való küldésekor választhat az egyoldalas és a 
kétoldalas lehetõségek között.

❒ JPEG formátumban tárolt kép esetében a többoldalas TIFF formátum nem 
választható.

A megadott fájl típus Egyoldalas Többoldalas

Beolvasás típusa TIFF/JPEG PDF TIFF PDF

Szöveg (nyomtatott)

TIFF

PDF

TIFF

PDF

Szöveg (OCR)

Szöveg / Fotó

Fotó

Szürkeárnyalat
TIFF (tömörítés 
nélküli) / JPEG 
(tömörített) *1 

TIFF (tömörítés 
nélküli)
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Az eredeti dokumentumok elhelyezése

Ahhoz, hogy a beolvasott eredeti dokumentum a kívánt fent/lent tájolásban 
jelenjen meg a kliensszámítógépen, a megfelelõ elhelyezésben a kezelõpanelen 
és a szkenner meghajtó programjában egyeznie kell.
Az eredeti dokumentumot kétféle tájolással lehet behelyezni. Lásd az alábbi 
táblázatot.

Megjegyzés
❒ Az eredeti méret általában  vagy , de az alábbi táblázatban négyszög alakú 

eredeti dokumentumot használtunk az eredeti dokumentumok tájolásának 
könnyebb megértése érdekében. Ha az eredeti dokumentumok tényleges 
mérete ettõl eltérõ, akkor az eredeti dokumentum tájolása, valamint a 
kezelõpanelen és a szkenner meghajtó programjában beállított tájolás nem 
változik.

A beolvasandó eredeti 
dokumentum

Az elhelyezési mód 
megválasztása.

Expozíciós üveglap ADF

Az eredeti dokumentum 
behelyezése.

(Az eredeti dokumentumoknak 
kétféle tájolása létezik.)

Úgy helyezze 
el a 
dokumentu
mot, hogy a 
felsõ széle 
hozzáérjen az 
expozíciós 
üveglap bal 
felsõ 
sarkához. *1 

Úgy helyezze 
el a 
dokumentum
ot, hogy a 
felsõ széle 
hozzáérjen az 
expozíciós 
üveglap felsõ 
részéhez.

A 
dokumentu
m felsõ szélét 
helyezze be 
elõször. *1 

Úgy helyezze 
el a 
dokumentum
ot, hogy a 
felsõ széle 
hozzáérjen az 
ADF hátsó 
részéhez.
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*1 Ha hálózati TWAIN szkennerként használja a készüléket, ez az tájolás a TWAIN 
Driver standard beállítása. Normál esetben így állítsa be az eredetit.

Az 
tájolás 
megh
atároz
ása.

Szkennelés e-mail, 
Szkennelés mappába, 
Tárolás vagy kézbesítõ 
szkenner funkcióval.

(Ez a kezelõpanelen 
van meghatározva)

Szkennelés a TWAIN 
szkenner funkció 
segítségével

(Ez a szkennervezérlõ 
párbeszédpanelen van 
meghatározva)

Az eredeti megjelenése a 
számítógépen
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Különbözõ méretû dokumentumok 
beolvasása

Az alábbi táblázatban látható, hogy az egy kötegben beolvasott különbözõ 
méretû eredetik beolvasása miként történik különbözõ módon azok beállításától 
és helyzetétõl függõen.

*1 Az [Aut. felism.(egy m.)] van kiválasztva a TWAIN Driver szoftverben.
*2 Az [Aut. felism.(vegy. m.)] van kiválasztva a TWAIN Driver szoftverben.

Referencia
A beállításokkal kapcsolatos további információkért lásd a TWAIN Driver 
Súgóját.

Beállítások E-mail/Szkennelés 
mappába/Tárolás/Hálózati 
kézbesítõ szkenner

TWAIN szkenner

[Vegyes méret] nincs 
megadva. 
([Szkennelési méret] 
beállítása [Autom. 
felism.]) *1 

� Az automatikus felismerés 
minden egyes az expozíciós 
üveglapra helyezett eredeti 
dokumentum méretének 
meghatározására szolgál.

� Az ADF-be helyezett eredetik 
közül a legnagyobb méretû 
lesz a teljes köteg 
alapértelmezett beolvasási 
mérete.

Eredetik egész kötege az elsõ 
eredeti méretével lesz szkennelve.

[Vegyes méret] van 
megadva. 
([Szkennelési méret] 
beállítása [Autom. 
felism.]) *2 

Az automatikus felismerés minden egyes eredeti dokumentum 
méretének meghatározására szolgál.

[Szkennelési méret] van 
megadva.

Ha az eredeti dokumentum kisebb, mint a megadott méret, a kapott 
képen fehér terület jelenik meg.
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A CD-ROM-on lévõ szoftverek

Fájlok táblázata

TWAIN Driver
Ez a meghajtó program szükséges egy dokumentumnak a készülékbe történõ 
beolvasásához.
A készülék hálózati TWAIN szkennerként való használatához telepíteni kell ezt 
a meghajtó programot.

❖ Fájltároló mappa
A fájlok az ehhez a készülékhez tartozó CD-ROM-on lévõ alábbi mappában 
vannak eltárolva:
\DRIVERS\TWAIN

❖ Rendszerkövetelmények
� Hardver

PC/AT kompatibilis számítógép, amely megfelelõen támogatja az említett 
operációs rendszert

Korlátozások
❒ A RISC-alapú processzorokat (MIPS R series, Alpha AXP, PowerPC) 

használó Windows NT rendszereken ez a meghajtó nem támogatott.
� Operációs rendszer

Microsoft Windows 95/98/Me
Microsoft Windows 2000/XP
Microsoft Windows NT 4.0
Microsoft Windows Server 2003

� Képernyõ felbontása
800 ×600 pixel, 256 szín vagy ennél több

CD-ROM Setup.exe varázsló a TWAIN meghajtóhoz, és segédprogramok

Drivers Twain TWAIN Driver Windows 95/98/Me, 
Windows XP, Windows 2000, Windows NT 
4.0, Windows Server 2003 rendszerekhez

Utility DeskV2 DeskTopBinder Lite
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DeskTopBinder
A DeskTopBinder szoftvert a kliensszámítógépre kell telepíteni különbözõ 
adatok integrálásához és kezeléséhez, úgymint beolvasott fájlok, 
alkalmazásokkal létrehozott fájlok és meglévõ beolvasott fájlok. A szoftverrel a 
tárolt beolvasott fájlokon különbözõ mûveleteket hajthat végre, pl. 
megtekintheti a tárolt fájlokat. Ezenkívül a ScanRouter kézbesítõ szoftverrel 
megtekintheti a kézbesítõ szerver bemeneti tálcáján tárolt fájlokat, vagy egyéb 
funkciókat használhat a tárolt fájlokkal kapcsolatban.

Referencia
Lásd a DeskTopBinder kézikönyveit vagy a DeskTopBinder Súgó fájlját.

❖ Fájltároló mappa
A fájlok az ehhez a készülékhez tartozó CD-ROM-on lévõ alábbi mappában 
vannak eltárolva:
\UTILITY\DESKV2

❖ Rendszerkövetelmények
� Hardver

PC/AT kompatibilis számítógép, amely megfelelõen támogatja az említett 
operációs rendszert

� Operációs rendszer
Microsoft Windows 98SE/Me
Microsoft Windows 2000/XP
Microsoft Windows Server 2003

� Képernyõ felbontása
800 ×600 pixel, 64K szín vagy ennél több

❖ A DeskTopBinder programmal telepített szoftver
� Auto Document Link

Az Auto Document Link ellenõrzi a kliens számítógépen a kézbesítõ 
szerver bemeneti tálcáit. Ezenkívül ez a szoftver a bemeneti tálcákra 
kézbesített fájlokat fogadja vagy értesítést küld a kliensszámítógépre a 
dokumentum érkezésérõl.

� Function Palette
A Function Palette lehetõvé teszi, hogy bizonyos funkciókat, pl. hálózati 
TWAIN szkenner, nyomtatás, nyomtatási elõnézet, fájlküldés e-mailben 
vagy faxküldés a DeskTopBinder elindítása nélkül használhasson. A 
Function Palette használatához a beállításokat elõzetesen meg kell adnia az 
[További funkciók...] alatt. A részletekért lásd a DeskTopBinder kézikönyveit.

� Extended Features Wizard
Az [Eszközök] menüben lévõ [További funkciók...] opciónak megfelelõ 
beállításokat a Extended Features Wizard szoftverrel is elvégezheti. A 
részletekért lásd a DeskTopBinder kézikönyveit.
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A küldési/tárolási/kézbesítési funkciók 
specifikációi

Megjegyzés
❒ A fájl vagy dokumentum típusától vagy beállításaitól függõen elõfordulhat, 

hogy nem lehet megadni célállomást vagy az alább leírt maximális számú 
karakter nem írható be.

Küldés

E-mail

*1 Ez a közvetlenül beírt és a tárgylistából kiválasztott karakterek maximális száma.
*2 Az e-mail címnek teljesítenie kell az alábbi követelményeket:
A A címet az alábbi formátumok egyiként megfelelõen kell megadni:

� név
� név@domain

B A A "név" és "domain" része a következõ karaktereket tartalmazhatja: 
� számok (0�9)
� betûk (a-z, A-Z)
� szimbólumok (! # $ % & � * + - / = ? ^ _ ` { | } ~)
� Pont (.). Ezek bárhol használhatók, kivéve a címek elejét és végét, valamint 

közvetlenül a @ karaktert megelõzõen. A pontok nem használhatók 
közvetlenül egymás után.

*3 Az LDAP-szerveren végzett kereséskor nem lehet megfelelõen meghatározni e-mail 
címet, ha a cím nagyobb, mint 128 karakter.

*4 Közvetlenül 100 célállomás adható meg (beleértve az LDAP-keresést).
A maradék 400 célállomás a bejegyzett címekbõl választható ki.

*5 Ez az e-mail célállomások és célfájlok teljes száma.

Az e-mail számára beírható maximális 
karakterszám

Cím 128 *1 

Üzenet 80

E-mail cím 128 *2 

Az egyszerre megadható célállomások 
maximális száma

500 *3  *4 

A célállomások listájában tárolható 
célállomások maximális száma

2000 *5 

Maximális küldhetõ méretek Fájlok Fájlonként 725,3 MB

Oldalak Fájlonként 1000
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Szkennelés mappába

*1 A célállomások közvetlen beírásakor legfeljebb 50 célállomás adható meg. 
*2 Ez az e-mail célállomások és célfájlok teljes száma.

Az Szkennelés mappába funkció számára 
beírható maximális karakterszám

SMB Célmappa-útvonal: 
128 karakter

Felhasználónév: 64 
karakter

Jelszó: 64 karakter

FTP Szervernév: 64 
karakter

Célmappa-útvonal: 
128 karakter

Felhasználónév: 64 
karakter

Jelszó: 64 karakter

NCP Célmappa-útvonal: 
128 karakter

Felhasználónév: 64 
karakter

Jelszó: 64 karakter

Az egyszerre megadható célállomások 
maximális száma

50 *1 

A célállomások listájában tárolható 
célállomások maximális száma

2000 *2 

Maximális küldhetõ méret Fájlonként 2000 MB



Függelék

168

10

Egyidejû küldés

Az alábbi táblázat a célállomások maximális számát mutatja E-mail és 
Szkennelés mappába funkció egyidejû használata esetén.

*1 Az LDAP-szerveren végzett kereséskor nem lehet megfelelõen meghatározni e-mail 
címet, ha a cím nagyobb, mint 128 karakter. 

Tárolás

*1 A kezelõpanelen az elsõ 16 karakter jelenik meg. A tárolt fájlok kliensszámítógéprõl, 
DeskTopBinder szoftver segítségével történõ megtekintésekor az összes beírt 
karakter látható.

*2 Ez a szkenner, másoló, tároló és nyomtató funkciók alatt összesen tárolható fájlok 
száma.

Küldés típusa Célállomások 
kiválasztásának 
módja

Kiválasztható 
célállomások 
száma

Az egyes 
funkciókhoz 
kiválasztható 
célállomások 
száma

E-mail és 
Szkennelés 
mappába 
funkcióhoz 
kiválasztható 
célállomások 
száma

E-mail A célállomások 
listájából 
kiválasztva

500 500 550

Manuális bevitel 
(ideértve a LDAP 
keresést)  *1 

100

Szkennelés 
mappába

A célállomások 
listájából 
kiválasztva

50 50

Manuális bevitel 50

A Tárolt fájl információ funkció számára 
beírható maximális karakterszám

Fájlnév 64 *1 

Felhasználónév 20 *1 

Jelszó Négy-nyolcjegyû 
szám

Az egyszerre kiválasztható tárolt fájlok 
maximális száma

30

A tárolható fájlok maximális száma 3000 *2 

A tárolható oldalak maximális száma 9000 *2 

A fájlonként tárolható oldalak maximális száma 1000
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A hálózati kézbesítõ szkenner funkció

*1 Ez a közvetlenül beírt és a tárgylistából kiválasztott karakterek maximális száma.
*2 Az e-mail címnek teljesítenie kell az alábbi követelményeket:
A A címet az alábbi formátumok egyiként megfelelõen kell megadni:

� név
� név@domain

B A A "név" és "domain" része a következõ karaktereket tartalmazhatja: 
� számok (1�9)
� betûk (a-z, A-Z)
� szimbólumok (! # $ % & � * + - / = ? ^ _ ` { | } ~)
� Pont (.). Ezek bárhol használhatók, kivéve a címek elejét és végét, valamint 

közvetlenül a @ karaktert megelõzõen. A pontok nem használhatók 
közvetlenül egymás után.

*3 A kiválasztható célállomások maximális száma a ScanRouter kézbesítõ szoftvertõl 
függ. A részletekért lásd a ScanRouter kézbesítõ szoftver kézikönyvét.

A kézbesítés számára beírható maximális 
karakterszám

Cím 128 *1 

Kézbesítés 
célállomása (e-mail 
cím)

128 *2 

Az egyszerre megadható célállomások 
maximális száma

500 *3 

A célállomások listájában tárolható 
célállomások maximális száma

Lásd a ScanRouter kézbesítõ szoftver 
kézikönyvét.
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Mûszaki adatok

*1 A szkennelés a készülék és a számítógép operációs környezetétõl, illetve az eredeti 
tartalmától függõen változhat.

Beolvasási mód Síkágyas beolvasás

Szkennelési sebesség  *1 E-mail/Szkennelés mappába/Hálózati kézbesítõ szkenner:

52 oldal/perc 

(Szkennelési méret: A4K, Szkennelés típusa: Szöveg 
(nyomtatott), Felbontás: 200 dpi, Tömörítés (Fekete & 
fehér): Be (MH), ITU-T 1. sz. ábra, Szkennelés egy oldalon)

Képérzékelõ típusa Az expozíciós üveglap/ADF felülete: CCD képérzékelõ

Az ADF hátoldala: Kontaktusos képérzékelõ

Beolvasás típusa Lap, könyv

Interfész Ethernet interfész (10BASE-T vagy 100BASE-TX), IEEE 
1394 (IP 1394 felett) opcionális, és IEEE 802.11b (vezeték 
nélküli LAN) opcionális

Maximális beolvasási méret A3/297 × 432 mm, 11 × 17 hüvelyk

Az automatikusan érzékelhetõ 
méretek

� Expozíciós üveglap
A3S, B4 JISS, A4RS, B5 JISRS

� ADF
A3S, B4 JISS, A4RS, B5 JISRS, A5RS, 8,5� × 
13�S

Felbontás 600 dpi (8-bit szürkeskála)

A beolvasás felbontásának 
változtatható tartománya

� E-mail/Szkennelés mappába/Hálózati kézbesítõ 
szkenner
Beállítási tartomány: 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi és 
600 dpi

� TWAIN szkenner
Beállítási tartomány: 100 dpi - 1200 dpi

E-mailben küldhetõ 
fájlformátumok

TIFF, JPEG, PDF

Tömörítési mód Fekete & Fehér: TIFF (MH, MR, MMR)

Szürkeárnyalat: JPEG

Protokoll Hálózat: TCP/IP, IPX

E-mail küldése: SMTP

Szkennelés mappába: SMB,FTP,NCP
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