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A készülék használata elõtt olvassa el figye s 
és megfelelõ használata érdekében a hasz



Bevezetés

Ez a kézikönyv a készülék kezelésére és használatára vonatkozó részletes utasításokat és 
megjegyzéseket tartalmaz. Biztonsága és az elõnyök kiaknázása érdekében a készülék használata 
elõtt olvassa el figyelmesen a kézikönyvet. A kézikönyvet tartsa könnyen hozzáférhetõ helyen, hogy 
gyorsan elérhetõ legyen.

Fontos!

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

Megjegyzések:

A kézikönyvben található illusztrációk kissé eltérhetnek a készülék valós kinézetétõl.

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

Lézerbiztonság:

Ez a készülék 1. biztonsági kategóriába tartozó (class 1) lézerberendezés, amely irodai alkalmazás 
mellett biztonságos. A készülékben az egyes impulzusadókhoz két darab 5 milliwattos, 760-800 
nanométer hullámhosszúságú AlGalnP lézerdióda tartozik. A lézersugár közvetlenül (vagy nem 
közvetlenül, visszaverõdés útján) a szembe jutva komoly szemkárosodást okozhat. Biztonsági 
óvintézkedések és mechanikus zárrendszerek ügyelnek arra, hogy a lézersugár soha ne juthasson a 
felhasználó szemébe.

A készülék hátoldalán a következõ címke található.

Vigyázat!

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

Megjegyzések:

A készülék típusneve nincs feltüntetve a következõ oldalakon. A kézikönyv elolvasása elõtt ellenõrizze 
saját készülékének típusát. (Részletes tudnivalók: 15. oldal �Készüléktípusok�.)

� 1. típus: Aficio 3025

� 2. típus: Aficio 3030

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

A kézikönyv két méretezésre tartalmaz hivatkozást. Ehhez a készülékhez a metrikust vegye 
figyelembe.

A jó másolási minõség érdekében a Ricoh eredeti Ricoh gyártmányú festék használatát javasolja.

A Ricoh nem vállal felelõsséget a nem eredeti Ricoh gyártmányú alkatrészek vagy irodai kellékek 
használatából eredõ károkért.

Tápellátás

220-240V, 50/60Hz, 7A (vagy több)

Gyõzõdjön meg arról, hogy a tápkábelt a fentieknek megfelelõ elektromos hálózathoz csatlakoztatta. 
A tápellátásról részletesebben lásd: 184. oldal �Táphálózati csatlakozás�.



A készülékhez tartozó kézikönyvek

Az alábbi kézikönyvek a készülék mûködtetését mutatják be. Az adott 
funkciókat a kézikönyv vonatkozó részeiben olvashatja.

Megjegyzés
❒ A kézikönyvek a készülék típusától függõen eltérnek.
❒ Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader szükséges a kézikönyvek PDF fájlként 

történõ megtekintéséhez.
❒ Két CD-ROM tartozik a készülékhez: 

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

❖ Általános beállítások (jelen kézikönyv) (PDF fájl - CD-ROM 1)
Áttekintést nyújt a készülékrõl, és leírja a rendszerbeállításokat (pl. a 
papíradagoló beállításait), a dokumentumszerver funkcióit és a 
hibaelhárítást.
Lásd ezt a kézikönyvet a Címjegyzékhez kapcsolódó eljárásokat, például 
faxszámok, e-mail címek és felhasználói kódok regisztrálását illetõen.

❖ Biztonsági útmutató
Ez a kézikönyv a készülék rendszergazdái számára készült. Olyan biztonsági 
funkciókat ír le, melyek segítségével a rendszergazdák védhetik a készüléken 
található adatokat, és megakadályozhatják illetéktelenek hozzáférését.
Ebben a kézikönyvben található a rendszergazdai regisztráció mûvelete, 
illetve a felhasználói és rendszergazdai hitelesítés lépései is.

❖ Hálózati útmutató (PDF fájl - CD-ROM 1)
A nyomtató hálózati környezetben vagy szoftverhasználattal történõ 
konfiguciójáról és mûködtetésérõl nyújt információt.
Ez a kézikönyv minden típusra vonatkozik, ezért olyan funkciókat és 
beállításokat is tartalmazhat, melyekkel az Ön készüléke nem rendelkezik. 
A képek, illusztrációk, funkciók és támogatott operációs rendszerek 
eltérhetnek az Ön készülékétõl.

❖ Másoló kezelési útmutató (PDF fájl - CD-ROM 1)
Leírja a készülék fénymásoló funkcióinak kezelését, funkcióit, valamint 
hibáinak elhárítását.

❖ Fax kezelési útmutató <Alapvetõ funkciók> (PDF fájl - CD-ROM 1)
Leírja a készülék fax funkcióinak kezelését, funkcióit, valamint hibáinak 
elhárítását.

❖ Fax kezelési útmutató <Speciális funkciók> (PDF fájl - CD-ROM 1)
Az olyan speciális fax funkciókat ismerteti, mint pl. a vonalbeállítások és az 
azonosítószámok regisztrálása.
i



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

❖ Szkenner kezelési útmutató (PDF fájl - CD-ROM 1) 
Leírja a készülék szkenner funkcióinak kezelését, funkcióit, valamint 
hibáinak elhárítását.

❖ Kézikönyv ehhez: DeskTopBinder Lite
DeskTopBinder Lite egy segédprogram, mely a �Scanner Driver and 
Document Management Utility� jelû CD-ROM lemezen található.
� DeskTopBinder Lite Telepítési útmutató (PDF fájl - CD-ROM 2) 

Részletesen leírja a DeskTopBinder Lite telepítését és mûködési 
környezetét. Az útmutató megjeleníthetõ a [Telepítés] képernyõ 
segítségével a DeskTopBinder Lite program telepítésekor.

� DeskTopBinder Alapvetés (PDF fájl - CD-ROM 2) 
Leírja a(z) DeskTopBinder Lite mûködését és funkcióit. Ez az útmutató 
a(z) DeskTopBinder Lite telepítését követõen megjelenik a [Start] 
menüben.

� Auto Document Link útmutató (PDF fájl - CD-ROM 2) 
Az Auto Document Link mûködtetését és funkcióit írja le, amely a 
DeskTopBinder Lite telepítésével együtt lett telepítve. Ez az útmutató a(z) 
DeskTopBinder Lite telepítését követõen megjelenik a [Start] menüben.

❖ Egyéb kézikönyvek
� PostScript3 kiegészítés (PDF fájl - CD-ROM 1)
� Unix kiegészítés (Felhatalmazott viszonteladóknál vagy a weblapunkon 

PDF fájlként áll rendelkezésre.)



Mi mindenre alkalmas ez a készülék?

Az alábbiakban megismerkedhet a készülék funkcióival és a részletes leírásukat 
tartalmazó kézikönyvekkel.
A *-gal jelölt termékek opcionálisak. Az opcionális termékek megvásárlásával 
kapcsolatban lásd: 198. oldal �Opciók�, vagy vegye fel a kapcsolatot egy 
kereskedõvel.

Másoló, fax, nyomtató és szkenner funkciók

Ez a készülék másoló, fax*, nyomtató* és szkenner* funkciókkal rendelkezik.
� Másolatokat készíthet eredeti példányokról. Egy finiser* segítségével 

szortírozhatja és összetûzheti a másolatokat. Lásd: Másoló kezelési útmutató.
� Küldhet eredetiket faxon, illetve fogadható is faxokat másoktól. Lásd Fax 

kezelési útmutató<Alapvetõ funkciók>  és Fax kezelési útmutató <Speciális 
funkciók>.

� Különbözõ alkalmazásokból dokumentumokat nyomtathat ki. Lásd: 
Nyomtató kezelési útmutató.

� Beszkennelhet eredeti példányokat, majd a szkennelt fájlokat áttölheti a 
számítógépére. Lásd: Szkenner kezelési útmutató.

AHR002S
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Mûveletek tárolt dokumentumokkal

� A készüléken beszkennelt eredeti dokumentumok fájljait, illetve a más 
számítógépek által küldött fájlokat tárolhatja a készülék merevlemezén. 
Igény szerint nyomtathat és faxolhat tárolt dokumentumokat. Továbbá 
módosíthatja a nyomtatási beállításokat, és egyidejûleg több dokumentum 
nyomtatását kezdeményezheti (Dokumentumszerver). Lásd 39. oldal �A 
Dokumentszerver használata�.

� A(z) DeskTopBinder Professional*/Lite segédprogrammal keresheti, 
ellenõrizheti, kinyomtathatja és törölheti a tárolt dokumentumokat a 
számítógépen keresztül. A szkennelt és tárolt dokumentumokat ismét 
elõhívhatja. A File Format Converter* segítségével a számítógép másolási 
vagy nyomtató funkcióiban tárolt dokumentumokat is letöltheti. Lásd: 
Hálózati útmutató.

Papír nélküli faxküldés és -fogadás

Fogadás

� Papírra való kinyomtatás helyett tárolhatja a faxüzeneteket a készülék 
merevlemezén is. A ScanRouter Professional és Web Image Monitor opciókat 
használhatja, hogy a számítógép segítségével ellenõrizze, nyomtassa, törölje, 
visszakeresse vagy letöltse a dokumentumokat (Fogadott dokumentumok 
tárolása). Lásd Fax kezelési útmutató <Speciális funkciók>.

GCKONN2J
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Küldés

� Az alkalmazások segítségével közvetlenül megküldheti a létrehozott 
dokumentumokat egy másik fél faxkészülékére anélkül, hogy nyomtatási 
feladatot kellene végrehajtania (LAN-Fax). Lásd Fax kezelési útmutató 
<Speciális funkciók>.

Fax küldése és fogadása az Interneten keresztül

� Elküldheti a faxdokumentumokat e-mailen is a fogadó fél e-mail címének a 
megadása mellett (Internetes faxküldés).
Fogadhatja az internetes faxon keresztül vagy más számítógépekrõl 
megküldött dokumentumokat (Internetes faxfogadás). Lásd Fax kezelési 
útmutató <Alapvetõ funkciók>.

� Faxokat küldhet olyan adatok segítségével, mint az IP cím, mely 
meghatározza az IP-Fax célállomást (IP faxküldés).
A megküldött fájlok fogadhatóak az internetes faxkészülék segítségével (IP 
faxfogadás). Lásd Fax kezelési útmutató <Alapvetõ funkciók>.

AHR003S
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A szkenner használata hálózati környezetben

� A beszkennelt dokumentumokat e-mail segítségével a hálózatban található 
számítógépekre küldheti (Tárolt szkennelt fájl küldése e-mailben). Lásd: 
Szkenner kezelési útmutató.

� A ScanRouter kézbesítési szoftver segítségével mentheti szkennelt 
dokumentumait a hálózati számítógépek meghatározott célhelyein 
(Fájltárolás). Lásd: Szkenner kezelési útmutató.

� A beszkennelt dokumentumokat más hálózati mappákba is küldheti 
(Szkennelés mappába). Lásd Szkenner kezelési útmutató.

A készülék felügyelete/ A dokumentumok védelme 
(Biztonsági funkciók)

� Megvédheti a dokumentumokat az illetéktelenek hozzáférésétõl, és attól, 
hogy mások engedély nélkül kinyomtathassák ezeket. Lásd: Biztonsági 
útmutató.

� Szabályozhatja a készülék használatát, és megakadályozhatja, hogy mások 
engedély nélkül módosítsák a készülék beállításait. Lásd Biztonsági útmutató.

� Jelszavak beállításával megakadályozhatja, hogy a hálózaton keresztül 
illetéktelenek férjenek a készülékhez. Lásd: Biztonsági útmutató.

� A merevlemezen található adatokat védelem céljából törölheti is. Lásd a 
kézikönyv DataOverWriteSecurity Unit* részét és a Biztonsági útmutató címû 
dokumentumot.

AHR004S
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A készülék ellenõrzése számítógépen keresztül

Figyelemmel kísérheti a készülék állapotát és módosíthatja a beállításokat is.
� A Using SmartDeviceMonitor for Admin, SmartDeviceMonitor for Client 

vagy egy Web Image Monitor, illetve egy számítógép segítségével 
megtekintheti a készülék állapotát; például ellenõrizheti, mennyi papír áll 
még rendelkezésre, vagy nem történt-e papírelakadás. Lásd Hálózati 
útmutató.

� A Web Image Monitor segítségével hálózati beállításokat is elvégezhet. Lásd: 
Hálózati útmutató.

� A Web Image Monitor használatával regisztrálhatja és kezelheti az olyan 
tételeket, mint felhasználói kódok, faxszámok, e-mail címek és a Címjegyzék 
mappái. Lásd a Web Image Monitor súgóját.

� A Web Image Monitor segítségével fogadhat olyan e-maileket, melyek arról 
értesítenek, ha a festék kifogyott vagy papírelakadás történt. Lásd a Web 
Image Monitor súgóját.

� A Web Image Monitor segítségével e-mailen keresztül fogadhat 
információkat a készülék állapotáról. Lásd a Web Image Monitor súgóját.

AHR006S
vii



viii
Jogosulatlan másolás megelõzése

� A nyomtatómeghajtó segítségével mintát ágyazhat be egy nyomtatott 
dokumentumba. Ha a készüléken a dokumentumot Copy Data Security 
Unit(*) használatával másolja, a védett oldalak másolata kiszürkül, így a 
bizalmas információk nem kerülnek másolásra. Ha a készüléken a 
dokumentumot Copy Data Security Unit(*) nélkül másolja, a rejtett szöveg 
láthatóvá válik a másolaton, így jelezve, hogy a másolat Jogosulatlan.
Olvassa el a nyomtatóillesztõ súgóját.
Lásd: Nyomtató kezelési útmutató.

� A nyomtatómeghajtó segítségével szöveget ágyazhat be a nyomtatott 
dokumentunba a jogosulatlan másolás megelõzésére. Ha a dokumentumot 
egy másoló vagy multifunkcionális nyomtató segítségével másolják, 
szkennelik vagy egy Dokumentumszerveren tárolják, a beágyazott szöveg 
láthatóvá válik a másolaton, ami gátolja a jogosulatlan másolást.
Olvassa el a nyomtatóillesztõ súgóját.
Lásd Nyomtató kezelési útmutató.

� Ha a jogosulatlan másolásvédelemmel ellátott dokumentumot olyan 
készüléken másolja, melynek felszereltségéhez tartozik a Copy Data Security 
Unit(*) is, a készülék hangjelzéssel jelzi a felhasználó számára, hogy 
jogosulatlan másolást kísérelt meg.
Lásd Biztonsági útmutató..
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Kiegészítõ tájékoztatás

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

Kiegészítõ megjegyzés az Európai Környezetvédelmi Hivatal (EEA) ajánlásait 
figyelembe vevõ országok felhasználói számára
A készülék megfelel az Európai Parlament 1999/5/EC jelzésû irányelve, 
valamint az Európa Tanács 1999. március 9-én kelt, a rádióberendezések és 
távközlési végberendezések, valamint megfelelõségük kölcsönös elismerésérõl 
szóló ajánlása alapvetõ követelményeinek és elõírásainak.
Az Európai Közösség által elfogadott megfelelõségi nyilatkozat elolvasható a 
következõ weblapon:
http://www.ricoh.co.jp/fax/ce_doc/.
Ez a készülék csak az Európai Környezetvédelmi Hivatal elõírásait betartó 
országokban, vagy az annak ajánlásait figyelembe vevõ más országokban 
használható. Tilos a készülék kültéri használata a következõ országokban: 
Belgium, Franciaország, Németország, Olaszország és Hollandia.
1
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Szerzõi jogvédelem és védjegyek

Védjegyek
A Microsoft®, a Windows® és a Windows NT® a Microsoft Corporation 
bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
Az Acrobat® az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye.
A Bluetooth® védjegyek és logók tulajdonosa a Bluetooth SIG, Inc., és bármely 
ilyen jelzésnek a Ricoh Company, Ltd. általi használata a vonatkozó licenc 
alapján történik.
A NetWare a Novell, Inc. bejegyzett védjegye.
Az itt használt egyéb terméknevek kizárólag az azonosítás célját szolgálják, és 
elõfordulhat, hogy a tulajdonosaik védjeggyel védték azokat. A Ricoh nem 
rendelkezik semmiféle joggal ezen védjegyeket illetõen.
A Windows operációs rendszerek teljes elnevezései a következõk:
� A Windows® 95 teljes termékneve: Microsoft® Windows® 95
� A Windows® 98 teljes termékneve: Microsoft® Windows® 98
� A Windows® Me teljes termékneve: Microsoft® Windows®  Millennium 

Edition (Windows Me)
� A Windows® 2000 teljes terméknevei a következõk:

Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server
Microsoft® Windows® 2000 Server
Microsoft® Windows® 2000 Professional

� A Windows® XP teljes terméknevei a következõk:
Microsoft® Windows® XP Professional
Microsoft® Windows® XP Home Edition

� A Windows Server� 2003 teljes terméknevei a következõk:
Microsoft® Windows Server� 2003 Standard Edition
Microsoft® Windows Server� 2003 Enterprise Edition
Microsoft® Windows Server� 2003 Web Edition

� A Windows® NT teljes terméknevei a következõk:
Microsoft® Windows NT® Server 4.0
Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0



Információ a telepített szoftverekrõl

expat

� A készülékre telepített szoftver a vezérlõkkel és egyebekkel együtt (a 
továbbiakban: �szoftver�) az expat programot használja az alábbi 
feltételeknek megfelelõen.

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

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

Copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Centre, Ltd. és Clark 
Cooper.
Copyright © 2001, 2002 Expat karbantartók.
A szoftver egy példányát és a kapcsolódó dokumentációt (a �Szoftvert�) 
beszerzõ bármely személy ingyenes jogot szerez a Szoftverrel való korlátozás 
nélküli kereskedelemre, ideértve korlátozás nélkül a jogot a Szoftver 
használatára, másolására, módosítására, egyesítésére, közzétételére, 
forgalmazására, allicencbe adására és/vagy példányainak értékesítésére, 
valamint ezen tevékenységek engedélyezésére azon személyek irányába, 
akiknek a Szoftvert továbbadták, mindezt az alábbi feltételek szerint:
A fenti szerzõi jogi megjegyzésnek és ennek az engedélynek együtt kell 
szerepelnie a Szoftver valamennyi példányával vagy lényeges alkotóelemével.
A SZERZÕK VAGY A SZERZÕI JOG BIRTOKOSAI SEMMI ESETBEN SEM 
VONHATÓK FELELÕSSÉGRE A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL, ANNAK 
RÉVÉN VAGY AZZAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLÕ SEMMILYEN 
KÖVETELÉSÉRT, KÁRÉRT VAGY MÁS TÍPUSÚ FELELÕSSÉGÉRT, AKÁR 
SZERZÕDÉSEN, VÉTKESSÉGEN VAGY EGYÉBEN ALAPULJON IS EZ.

NetBSD

1. Szerzõi jogi megjegyzés a NetBSD programhoz
A termék valamennyi felhasználója számára:
A termék NetBSD operációs rendszert használ:
A NetBSD operációs rendszert alkotó szoftver legnagyobb része nem nyilvános, 
a szerzõk fenntartják a programrészekkel kapcsolatos szerzõi jogaikat.
A következõkben a NetBSD szoftver forráskódjának nagy részére érvényes 
szerzõi jogi megjegyzés látható. Az egyes fájlokra és bináris kódrészletekre 
vonatkozó pontos szerzõi jogi megjegyzések a forráskód fájában olvashatók el.
A teljes forráskód megtalálható a http://www.netbsd.org/ webhelyen.
Copyright © 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc.
Minden jog fenntartva.
3
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A forráskód és a bináris kód további terjesztése és használata, módosított vagy 
változatlan formában egyaránt csak az alábbi feltételekkel megengedett:
A A forráskód további terjesztésre szánt példányával szerepeltetni kell a fenti 

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

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

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

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

A THE NETBSD FOUNDATION VAGY KÖZREMÛKÖDÕI SEMMILYEN 
ESETBEN NEM VONHATÓK FELELÕSSÉGRE OLYAN KÖZVETLEN, 
KÖZVETETT, VÉLETLENSZERÛ, SPECIÁLIS, PRECEDENS JELLEGÛ VAGY 
KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT (IDEÉRTVE, NEM KORLÁTOZÓ 
JELLEGGEL, HELYETTESÍTÕ TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK 
BESZERZÉSÉT, HASZNÁLATI ÉRTÉK, ADATOK VAGY PROFIT 
ELVESZTÉSÉT, ILLETVE AZ ÜZLETVITEL LEÁLLÁSÁT), BÁRMILYEN 
OKBÓL ÉS BÁRMILYEN FELELÕSSÉGRE VONÁSI ELV ALAPJÁN 
TÖRTÉNJENEK IS EZEK, IDEÉRTVE A SZERZÕDÉS, SZIGORÚ FELELÕSSÉG 
VAGY VÉTKESSÉG (MULASZTÁSOS VAGY MÁS FORMÁJÚ) ESETÉT IS, 
AMELY KÁROK BÁRMILYEN FORMÁBAN A SZOFTVER 
HASZNÁLATÁBÓL EREDNEK, MÉG AKKOR SEM, HA A KÁR 
LEHETÕSÉGÉRE A VÁLLALATOT ELÕZÕLEG FIGYELMEZTETTÉK.
2. A közremûködõ szerzõk listája
Minden egyes itt szereplõ terméknév az adott termék tulajdonosának védjegye.
A következõ megjegyzések megjelenítése szükséges a dokumentumban említett 
szoftver licencfeltételeinek való megfeleléshez:
� A termék a University of California, Berkeley és közremûködõi által 

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

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

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

� A termék a University of California Lawrence Berkeley laboratóriuma és 
közremûködõi által fejlesztett szoftvert is tartalmaz.

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

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

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

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

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

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

közremûködõi által fejlesztett szoftvert is tartalmaz.

Sablotron

Sablotron (0.82 verzió) Copyright © 2000 Ginger Alliance Ltd. Minden jog 
fenntartva
a) A termékre telepített szoftveralkalmazás magába foglalja a Sablotron szoftver 
0.82 verzióját (a továbbiakban: �Sablotron 0.82�) a gyártó által elvégzett 
módosításokkal. Az eredeti Sablotron 0.82 kódot a Ginger Alliance Ltd., az 
eredeti fejlesztõ bocsátotta rendelkezésre, és az ebbõl készített módosított kódot 
egy ilyen, a Ginger Alliance Ltd. által rendelkezésre bocsátott eredeti kódból 
készítették.
b) A termék gyártója garanciát vállal és támogatást biztosít a terméken használt 
szoftveralkalmazáshoz, beleértve a Sablotron 0.82 módosított változatát, 
valamint a termék gyártója felmenti a Sablotron 0.82 gyártóját, a Ginger Alliance 
Ltd. vállalatot az ilyen jellegû kötelezettségek alól.
c) A Sablotron 0.82 és módosításai így az 1.1 verziójú Mozilla Public Licence (a 
továbbiakban: �MPL 1.1�) feltételei alá esnek, és a termék szoftveralkalmazása 
jelenti az MPL 1.1-ben meghatározott �Nagyobb munkát�. A termék 
szoftveralkalmazása a Sablotron 0.82 módosított verziójának kivételével a 
termék gyártójával kötött különálló licencegyezmény(ek) hatásköre alá esik.
d) A Sablotron 0.82 módosított kódjának forráskódja az alábbi webhelyen érhetõ 
el: http://support-download.com/services/device/sablot/notice082.html 
e) A Sablotron szoftver forráskódja az alábbi webhelyen érhetõ el: 
http://www.gingerall.com
f) Az MPL 1.1 az alábbi webhelyen érhetõ el: 
http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html
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JPEG KÖNYVTÁR

� A terméken telepített szoftver egyes részei a Független JPEG Csoport 
(Independent JPEG Group) által kidolgozott eljárásokon alapulnak.

SASL

CMU libsasl
Tim Martin
Rob Earhart
Rob Siemborski
Copyright © 2001 Carnegie Mellon University. Minden jog fenntartva.
A forráskód és a bináris kód további terjesztése és használata, módosított vagy 
változatlan formában egyaránt csak az alábbi feltételekkel megengedett:
A A forráskód további terjesztésre szánt példányával szerepeltetni kell a fenti 

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

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

C A �Carnegie Mellon University� neve nem használható a szoftverbõl 
származtatott semmilyen termék reklámozására vagy hirdetésére az 
érintettek elõzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Engedéllyel vagy további 
jogi tudnivalókkal kapcsolatban az alábbi elérhetõségen érdeklõdjön: 

Office of Technology Transfer
Carnegie Mellon University
5000 Forbes Avenue
Pittsburgh, PA 15213-3890
(412) 268-4387, fax: (412) 268-7395
tech-transfer@andrew.cmu.edu

D Bármilyen további terjesztésnek tartalmaznia kell az alábbi kitételt:
�A termék a Carnegie Mellon University Computing Services tanszéke 
(http://www.cmu.edu/computing/) által fejlesztett szoftvert is tartalmaz.�

A CARNEGIE MELLON UNIVERSITY NEM VÁLLAL GARANCIÁT E 
SZOFTVERRE VONATKOZÓAN, BELEÉRTVE MINDEN ÉRTÉKESÍTÉSRE ÉS 
ALKALMASSÁGRA VONATOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁT. 
SEMMILYEN ESETBEN NEM TEHETÕ A CARNEGIE MELLON UNIVERSITY 
FELELÕSSÉ BÁRMELY KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT VAGY 
KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, ILLETVE ADATOK VAGY PROFIT 
ELVESZTÉSÉBÕL SZÁRMAZÓ KÁROKÉRT, AKÁR SZERZÕDÉSBEN 
FOGLALT TEVÉKENYSÉG SORÁN, AKÁR HANYAGSÁGBÓL VAGY EGYÉB 
JOGELLENES CSELEKMÉNYBÕL SZÁRMAZÓ KÁROKÉRT, MELYEK E 
SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL VAGY TELJESÍTMÉNYÉBÕL VAGY EHHEZ 
KAPCSOLÓDÓAN FAKADNAK.
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MD4

Copyright © 1990-2, RSA Data Security, Inc. Minden jog fenntartva.

E szoftver másolása és felhasználása engedélyezett feltéve, ha bármely, a 
szoftvert vagy mûködését említõ vagy referenciaként felhasználó dokumentum 
tartalmazza az alábbi kitételt: �RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest 
Algorithm�.

Származékmunkák készítése és felhasználása is engedélyezett, amennyiben a 
származékot említõ dokumentumok és referencia tartalmazzák az alábbi 
kitételt: �az RSA Data Security, In. MD4 Message-Digest Algorithm 
származéka(i)�.

Az RSA Data Security, Inc. nem emel kifogást sem a szoftver értékesítése, sem 
egy adott célra történõ felhasználása ellen. "Adott állapotban" kerül átadásra, 
bármilyen kifejezett vagy burkolt garanciavállalás nélkül.

Ezeket a figyelmeztetéseket e dokumentum és/vagy szoftver minden 
másolatának tartalmaznia kell.

MD5

Copyright © 1991-2, RSA Data Security, Inc. Létrehozva: 1991. Minden jog 
fenntartva.

E szoftver másolása és felhasználása engedélyezett feltéve, ha bármely, a 
szoftvert vagy mûködését említõ vagy referenciaként felhasználó dokumentum 
tartalmazza az alábbi kitételt: �RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest 
Algorithm�.

Származékmunkák készítése és felhasználása is engedélyezett, amennyiben a 
származékot említõ dokumentumok és referencia tartalmazzák az alábbi 
kitételt: �az RSA Data Security, In. MD5 Message-Digest Algorithm 
származéka(i)�.

Az RSA Data Security, Inc. nem emel kifogást sem a szoftver értékesítése, sem 
egy adott célra történõ felhasználása ellen. "Adott állapotban" kerül átadásra, 
bármilyen kifejezett vagy burkolt garanciavállalás nélkül.

Ezeket a figyelmeztetéseket e dokumentum és/vagy szoftver minden 
másolatának tartalmaznia kell.
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Samba (2.2.2-ja-1.1 verzió)

SMB átvitelhez ez a készülék a Samba 2.2.2-ja-1.1 verziót (a továbbiakban 
Samba 2.2.2-ja-1.1) használja.
Copyright © Andrew Tridgell 1994-1998
Ez a program egy ingyenes szoftver; továbbadhatja azt és/vagy módosíthatja 
azt a Free Software Foundation által kiadott GNU General Public License 
feltételeinek megfelelõen; akár a licenc 2-es verziója, akár (tetszése szerint) 
bármilyen késõbbi verzió alapján.
Ez a program abban a reményben került forgalmazásra, hogy hasznos lesz, 
azonban BÁRMILYEN GARANCIA NÉLKÜL; különösen a 
ELADHATÓSÁGRA és EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA 
vonatkozó vélelmezett garancia nélkül. További részleteket lásd a GNU General 
Public License c. dokumentumban.
A GNU General Public License egy példányát meg kellett kapnia ezzel a 
programmal; ha nem, írjon a következõ címre: Free Software Foundation, Inc., 
675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA

Megjegyzés
❒ A jelen készülékkel való SMB átvitelhez szükséges forráskód letölthetõ a 

következõ webhelyrõl:
http://support-download.com/services/scbs

RSA BSAFE®

� A termék tartalmazza az RSA BSAFE® kriptográfiai vagy biztonsági 
protokoll szoftvert, amely az RSA Security Inc. terméke.

� Az RSA és a BSAFE az RSA Security Inc. Egyesült Államokban és/vagy más 
országokban bejegyzett védjegye.

� RSA Security Inc. Minden jog fenntartva.



A kézikönyv használatáról

Szimbólumok

Ez a kézikönyv az alábbi szimbólumokat tartalmazza:

R FIGYELMEZTETÉS:
Ez a szimbólum potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amikor a készülék nem 
megfelelõ használata és az utasítások be nem tartása halálhoz vagy súlyos 
sérüléshez vezethet. Mindenképpen olvassa el az Általános beállítási útmutató 
címû kézikönyv Általános beállítások címû részében található összes utasítást!

R FIGYELEM:
Ez a szimbólum potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amikor a készülék nem 
megfelelõ használata és az utasítások be nem tartása könnyebb vagy közepes 
sérüléshez, illetve anyagi kár bekövetkezéséhez vezethet. Mindenképpen 
olvassa el az Általános beállítási útmutató címû kézikönyv Általános beállítások 
címû részében található összes utasítást!
* A fenti megállapítások az Ön biztonságát szolgálják.

Fontos
Amennyiben nem követi ezt az útmutatást, a papír elakadhat, az eredeti 
példányok megsérülhetnek, vagy adatvesztés következhet be. Mindenképpen 
olvassa el.

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

Megjegyzés
Ez a szimbólum a mûködtetéshez szükséges óvintézkedéseket, vagy a hibás 
mûködés utáni teendõket jelzi.

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

Referencia
Ez a szimbólum azt jelzi, hol található további információ.

[ ]
A készülék kijelzõjén megjelenõ gombok.

{ }
A készülék kezelõpaneljébe épített gombok.
9
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Biztonsági információk
A készülék használata során mindig tartsa be az alábbi óvintézkedéseket:

Biztonságos mûködtetés
A kézikönyvben az alábbi fontos szimbólumok szerepelnek: 

R FIGYELMEZTETÉS:

 

R FIGYELMEZTETÉS:
Potenciális vészhelyzetet jelöl, mely halált vagy súlyos sérülést 
okozhat, amennyiben a felhasználó nem követi az utasításokat.

R FIGYELEM:
Potenciális vészhelyzetet jelöl, mely kisebb vagy mérsékelt sérülést 
okozhat, amennyiben a felhasználó nem követi az utasításokat.

� A tápkábelt mindig közvetlenül a fali csatlakozóaljzatba 
csatlakoztassa, ne iktasson közbe hosszabbítót.

� Ha a tápkábel láthatóan megkopott vagy más módon sérült, húzza ki a 
tápkábel csatlakozódugóját az aljzatból a csatlakozódugónál fogva (ne 
a kábelt fogva próbálja kihúzni).

� Az áramütés és a káros lézersugárzás elkerülése érdekében a 
kézikönyvben ismertetetteken kívül ne szereljen le más fedelet és ne 
csavarjon ki más csavarokat.

� Kapcsolja ki a készüléket, és a csatlakozódugónál fogva (nem a kábelt 
fogva) húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, ha az alábbi események 
bármelyike bekövetkezik:
� Véletlenül folyadék ömlik a készülékbe.
� Ha a készülék valamilyen hiba miatt feltehetõleg javítást igényel.
� A készülék külsõ burkolata megsérült.

� A használt festéket vagy festékkazettákat ne égesse el. A festék nyílt 
lángnak kitéve hevesen belobbanhat.

� A kiürült festékkazettákat a helyi márkaképviseleteknél lehet leadni.
� A használt festékkazettákat a helyi hulladékhasznosítási szabályoknak 

megfelelõen dobja el.
� Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön a készülék közelébe gyúlékony folyadék, 

gáz vagy spray. Tûz vagy áramütés következhet be.
� Csak a kézikönyv belsõ borítóján leírt tápellátáshoz csatlakoztassa a 

készüléket.
� Ügyeljen rá, hogy a tápkábel ne sérüljön meg, szakadjon el vagy érje 

bármilyen más külsõ hatás. Ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. Ne húzza 
erõsen vagy hajlítsa meg a szükségesnél jobban. Az ilyen tevékenység 
áramütést vagy tüzet okozhat.

� Ne égesse el a fényérzékeny dobegységet. A festék nyílt lángnak kitéve 
hevesen belobbanhat. A használt fényérzékeny dobegységet a helyi 
hulladékhasznosítási szabályoknak megfelelõen dobja el.



R FIGYELEM:

 
� Védje a készüléket a nedvességtõl vagy a nyirkos idõjárástól, így az esõtõl 

és a hótól.

� A készülék áthelyezése elõtt húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból. A készülék 
mozgatása közben ügyeljen arra, hogy a tápkábel a készülék alá szorulva 
ne sérülhessen meg.

� Amikor a tápkábelt kihúzza a fali aljzatból, mindig a dugót fogja meg (ne a 
kábelt).

� Ne hagyja, hogy gemkapcsok, tûzõkapcsok vagy más kisebb fémtárgyak 
hulljanak bele a gép belsejébe.

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

� Környezetvédelmi okokból ne dobja a készüléket vagy a fogyóeszközök 
hulladékát a háztartási hulladékgyûjtõbe. A kiürült festékkazettákat a helyi 
márkaképviseleteknél lehet leadni.

� A gép belseje felforrósodhat. Ne érintse meg a �forró felület� címkével 
ellátott alkatrészeket. Ellenkezõ esetben sérülést szenvedhet.

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

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

� Ha a festék vagy használt festék nyelés útján a szervezetbe kerül, igyon rá 
sok vizet. Szükség esetén hívjon orvost.

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

� Ha a festék a ruhájára fröccsen, hideg vízzel mossa ki, mert a forró víz 
rögzíti a festéket, és lehetetlenné teszi a folt eltávolítását.

� Párától és portól is óvja a készüléket. Máskülönben tûz vagy áramütés 
következhet be.

� Ne helyezze a készüléket instabil vagy döntött felületre. Ha ugyanis 
megbillen, sérülés követhezhet be.

� Ha zárt térben használja a készüléket, gyõzõdjön meg arról, hogy biztosított 
a folyamatos légmozgás.

� A készülék fixáló egysége nagyon forró lehet. Az elakadt papír 
eltávolításakor mindig járjon el körültekintõen.

� Ne használjon alumínium fóliát, indigópapírt vagy más vezetõ tulajdonságú 
anyagot a tûzveszély vagy a készülék meghibásodásának elkerülése 
érdekében.
11
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A RFIGYELEM és RVIGYÁZAT matricák és 
címkék elhelyezkedése

A készüléken az alábbi bemutatott pontokon helyeztek el RVESZÉLY 
ésRFIGYELMEZTETÉS címkéket. Biztonsági okokból, kérjük, kövesse az 
utasításokat, és a készüléket a jelzettek szerint kezelje.

ZLEH010J
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ENERGY STAR Program

❖ Alacsony fogyasztású mód, kikapcsolt mód vagy készenléti mód
A készülék automatikusan csökkenti az áramfogyasztását, amikor bizonyos 
ideig nem használja (normál beálított idõ: 1 perc). A funkció neve �Kikapcsolt 
mód� az egyfunkció másoló készüléken és �Készenléti mód� az opcionális 
faxszal és nyomtató funkciókkal ellátott, többfunkciós készüléken.
� Kikapcsolt mód: Ugyanaz az állapot, mint amikor a mûködtetõ kapcsoló 

ki van kapcsolva. 
� Készenléti mód: Ugyanaz az állapot, mint amikor a mûködtetõ kapcsoló ki 

van kapcsolva. A számítógéprõl lehetséges faxüzenetek fogadása és 
nyomtatás. 

Ha a terméket ezen módok bármelyikében kívánja üzemeltetni, az alábbiak 
szerint járjon el:
� Kapcsolja be a mûködtetõkapcsolót.
� Helyezzen egy eredeti dokumentumot az automatikus 

dokumentumadagolóba (ADF).
� Emelje fel és eressze le az üveglap fedelét vagy az ADF-t.
A Kikapcsolt módba vagy Készenléti módba való belépésig eltelt, 
alapértelmezett idõtartam beállítható. A módosításhoz lásd 69. oldal 
�Automatikus kikapcsolás idõzítõ�.
Az ENERGY STAR Program két módot kínál arra, hogy kisebb legyen a 
termék energiafogyasztása, amikor azt adott ideig nem használják. Ez a két 
mód az Alacsony fogyasztású mód és a Kikapcsolt mód vagy a Készenléti 
mód. Ez a termék csak egy móddal rendelkezik: a Kikapcsolt móddal vagy a 
Készenléti móddal. Ez a mód megfelel az Alacsony fogyasztású módnak és a 
Kikapcsolt módnak vagy Készenléti módnak is. Jelen kézikönyvben a 
Kikapcsolt mód megnevezése Automatikus kikapcsolás mód.

Az ENERGY STAR partnereként úgy terveztük ezt a 
készüléket, hogy megfeleljen az ENERGY STAR 
energiatakarékossági irányelveinek.

Az ENERGY STAR irányelvek célja, hogy nemzetközi energiatakarékossági rendszert 
hozzanak létre, és olyan energiatakarékos irodai berendezéseket hozzanak forgalomba, melyek 
környezettudatosak, és nem fokozzák pl. a globális felmelegedést.

Ha egy termék megfelel az ENERGY STAR energiatakarékosságra vonatkozó irányelveinek, a 
programban részt vevõ Partner elláthatja ENERGY STAR emblémával a termékét.

Ezt a terméket úgy terveztük, hogy különbözõ energiatakarékossági funkciók, pl. az Alacsony 
fogyasztású mód segítségével csökkentse az irodai berendezésekre jellemzõ környezeti 
hatásokat.
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❖ Kétoldalas prioritás
Az ENERGY STAR Program a kétoldalas nyomtatási funkció használatát 
ajánlja. A felhasznált papírmennyiség csökkentése által ez a megoldás 
csökkenti a környezetre ható káros hatásokat is. Az erre alkalmas 
készülékeknél a kétoldalas funkció (egyoldalas eredeti → kétoldalas 
másolatok) kiválasztható a mûködtetõ kapcsoló vagy a fõ tápellátás gomb 
bekapcsolt állapota mellett, az {Energiatakarékos mód} gomb megnyomásakor 
vagy a készülék automatikus újraindulásakor. 

Referencia
A Kétoldalas prioritás üzemmód beállításainak módosításáról lásd a 
Másoló kezelési útmutató c. kézikönyvet.

Specifikációk

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

Alacsony fogasztású mód, 
Kikapcsolt mód

Energiafogyasztás 1,2W

Alapértelmezett idõköz 1 perc

Visszaállási idõ Legfeljebb 10 másodperc

Kétoldalas prioritás Egyoldalas→Egyoldalas



Készüléktípusok

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

1. típus 2. típus

Másolási sebesség 25 másolat/perc 
(A4K, 81/2" × 11"K)

30 másolat/perc 
(A4K, 81/2" × 11"K)
15
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1. Üzembe helyezés
17
A készülék részei

1. Üveglap fedele (opcionális) vagy 
automatikus dokumentumadagoló 
(ADF) (opcionális)
Engedje le az üveglap fedelét az 
üveglapra helyezett eredetikre. Ha 
rendelkezik ADF-fel, töltsön be oda egy 
köteg eredetit. A készülék ezeket majd 
automatikusan, egyesével adagolja.
(A kép az ADF-et mutatja.)

2. Expozíciós üveglap
Helyezze be írott felükkel lefelé az 
eredeti dokumentumokat. 

3. Belsõ tálca
Ide érkeznek a másolt és nyomtatott 
papírok vagy a faxüzenetek.

4. Szellõzõnyílások
Megelõzi a túlmelegedést. Ne takarja el a 
szellõzõnyílásokat, és ne támasszon neki 
semmilyen tárgyat. A készülék 
túlmelegedése meghibásodáshoz 
vezethet.

5. Fõkapcsoló
Amennyiben a készülék nem mûködik a 
mûködtetõkapcsoló bekapcsolását 
követõen, ellenõrizze, hogy a fõkapcsoló 
be van-e kapcsolva. Ha ki van kapcsolja, 
kapcsolja azt be.

6. Fõkapcsoló jelzõfény
A jelzõfény világít, ha a fõkapcsoló be 
van kapcsolva, és kialszik, amikor a 
kapcsoló ki van kapcsolva.

7. Be jelzõfény
A jelzõfény világít, ha a mûködtetõ be 
van kapcsolva, és kialszik, amikor a 
kapcsoló ki van kapcsolva.

8. Mûködtetõkapcsoló
Nyomja meg ezt a kapcsolót a készülék 
áram alá helyezéséhez (a Be lámpa 
világít). Kikapcsoláshoz újra nyomja meg 
ezt a gombot (a Be lámpa kialszik).

AHR007S



Üzembe helyezés
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1

9. Kezelõpanel
Lásd 21. oldal �Kezelõpanel�.

10. Papír eltávolítása jelzõfény
A jelzõfény világít, amikor papír érkezik 
a 2. belsõ tálcára (1 lapadagoló tálca). 
Amikor a papírt eltávolítja a 2. belsõ 
tálcáról, a jelzõfény kialszik.

Megjegyzés
❒ A 2. belsõ tálca (1. lapadagoló tálca) 

opcionális elem.

11. Duplexegység (egység 
kétoldalas másolatokhoz) 
(opcionális)
Kétoldalas másolatokat készít.
Lásd: 19. oldal �Külsõ opciók�

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

13. Papíradagoló tálca
Töltse be a papírt. Lásd 157. oldal �B 
Papír betöltése�.

14. 2. papíradagoló tálca
Olyankor használja, amikor írásvetítõ 
fóliára, címkére (öntapadó matricára), 
átlátszó papírra, képeslapra vagy egyedi 
méretû papírlapra kíván másolatot 
készíteni. Lásd 157. oldal �B Papír 
betöltése�.

15. Papíradagoló tálca egység 
(opcionális)
Töltse be a papírt. Lásd: 157. oldal �B 
Papír betöltése�, 19. oldal �Külsõ 
opciók�.

1. Kézi lapadagoló tálca (opcionális)
Lásd: 19. oldal �Külsõ opciók�

2. Papíradagoló tálca fedele
Nyissa ki a fedelet az elakadt papír 
eltávolításához.

3. Alsó jobboldali fedél
Nyissa ki a fedelet az elakadt papír 
eltávolításához.
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A készülék részei
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1

Külsõ opciók

1. 500-lapos finiser
A másolatokat szortírozza, kötegeli és 
tûzi.

Megjegyzés
❒ Egyidejûleg nem telepíthet két 

finisert.
2. Csatoló egység
Továbbítja a másolatokat a finiserbe.

3. Expozíciós üveglap
Hajtsa le a fedelet az eredetikre.

4. ADF
Helyezze be az eredeti példányok 
kötegét. Azok automatikusan behúzásra 
kerülnek.

5. 2. belsõ tálca (1. lapadagoló tálca)
Ha ezt választja kimeneti tálcának, a 
másolatok képpel lefelé kerülnek 
kiadásra.

6. 1000-lapos finiser
A másolatokat szortírozza, kötegeli és 
tûzi.
*1 : Finiser felsõ tálcája
*2 : Finiser mozgó tálcája

Megjegyzés
❒ Egyidejûleg nem telepíthet két 

finisert.
7. Eltolásos szortírozó tálca
Szortirozza és kötegeli a másolatokat.

8. Papíradagoló tálca egység
Két papíradagoló tálcából áll.

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

10. Kézi adagoló
Olyankor használja, amikor írásvetítõ 
fóliára, címkére (öntapadó matricára), 
átlátszó papírra, képeslapra vagy egyedi 
méretû papírlapra kíván másolatot 
készíteni. Lásd: Másoló kezelési útmutató.

11. Duplex egység
Kétoldalas másolatokat készít.

12. Illesztõ egység
Akkor szükséges, amikor a 2. belsõ tálca 
(1. lapadagoló tálca) és a duplex egység 
telepítve van.

AHR008S
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Belsõ opciók
A HDD

Lehetõvé teszi a Dokumentumszerver funkció használatát.
B Fax egység

Lehetõvé teszi a fax funkció használatát.
C Nyomtató/Szkenner egység *1 

Segítségével használhatja a nyomtató és szkenner funkciókat.
D IEEE 1394 interfészkártya  *2 

Egy IEEE 1394 kábelhez csatlakozik.
E Bluetooth *2 

Segítségével bõvíthetõ az interfész.
F File Format Converter *2 

Segítségével dokumentumokat tölthet le a másoló és nyomtató funkciók által 
a Dokumentumszerveren tároltak közül. Lásd 54. oldal �Tárolt 
dokumentumok letöltése�.

G IEEE 802.11b vezeték nélküli LAN kártya *2 

Telepíthet vezeték nélküli LAN interfészt.
H IEEE 1284 interfészkártya  *2 

Egy IEEE 1284 kábelhez csatlakozik.
I Felhasználói azonosító bõvítõegysége

Lehetõvé teszi a felhasználói kódok számának a növelését.
J Copy Data Security Unit

Ha a jogosulatlan másolásvédelemre beágyazott szöveget tartalmazó 
dokumentumot másol, a védett oldalak kiszürkülnek a másolaton.

K Biztonsági adatfelülírási (DataOverWriteSecurity) egység
Lehetõvé teszi, hogy adatot töröljön a merevlemezrõl.

*1 HDD-vel ellátva.
*2 Az alábbi opciók közül nem telepíthet egynél többet:

IEEE 1394 interfészkártya, IEEE 802.11b vezetéknélküli LAN kártya, IEEE 1284 
interfészkártya, Bluetooth, fájlformátum konverter.

*3 Ha a Copy Data Security Unit-ot telepíti a készülékhez, a szkenner és fax funkciók 
nem használhatóak.
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Kezelõpanel

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

1. Kontraszt gomb
Beállítja a képernyõpanel fényerejét.

2. Kijelzõk
Kijelzik a hibákat és a készülék állapotát.
� d: Tûzõkapcsok pótlását jelzõ lámpa. 

Lásd 172. oldal �d Tûzõkapcsok 
pótlása�.

� D: Festék pótlása jelzõ. Lásd 160. 
oldal �D Festék pótlása�.

� B: Papír betöltését jelzõ lámpa. Lásd 
157. oldal �B Papír betöltése�.

� L: Szervizhívás-jelzõ.
� M: Fedél nyitva jelzõ
� x: Papírelakadás-jelzõ. Lásd 163. 

oldal �x Papírelakadások 
megszüntetése�.

� m: Adatfogadás jelzõfény Lásd: 
Nyomtató kezelési útmutató.

� Kommunikáció: Kommunikáció 
jelzõfény. Lásd Fax kezelési útmutató 
<Alapvetõ funkciók>.

� i: Bizalmas fájl jelzõlámpa. Lásd Fax 
kezelési útmutató <Alapvetõ funkciók>.

� Fájl fogadása: fájlfogadás jelzõfénye. 
Lásd Fax kezelési útmutató <Alapvetõ 
funkciók>.

3. {Felhasználói eszközök/Számláló} 
gomb
� Felhasználói eszközök

A gomb megnyomásával az egyedi 
igényeknek megfelelõen módosítsa az 
alapértelmezett beállításokat és a 
feltételeket. Lásd 60. oldal �A 
Felhasználói eszközök 
(Rendszerbeállítások) elérése�.

� Számláló
A gomb megnyomásával ellenõrizheti 
vagy kinyomtathatja a számlálók 
értékeit. Lásd 190. oldal �Számláló�.

� Információ
A gomb megnyomásával ellenõrizze, 
hol kérheti a készülék javítását és 
rendelhet festéket. Lásd: 188. oldal 
�Információ�

4. Kijelzõpanel (érintõképernyõ)
Megjeleníti az üzemeltetés státuszát, a 
hibaüzeneteket és a funkció menüket.

5. {Beállítások ellenõrzése} gomb
A gomb megnyomásával ellenõrizze a 
beállításokat.

HU ZLFH010E
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6. {Program} gomb 
(másoló/fax/szkenner mód)
Megnyomásával rögzíthetõk a gyakran 
használt beállítások, vagy elõhívhatók a 
korábban felvett beállítások.

7. {Beállítások törlése} gomb
A gomb megnyomásával törölje az elõzõ 
másolási feladat beállításait.

8. {Energiatakarékos mód} gomb
Nyomja meg az Energiatakarékos 
üzemmód be- és kikapcsolásához. Lásd 
29. oldal �Energiatakarékos mód�.

9. {Megszakítás} gomb 
(másoló/szkenner mód)
Megnyomásával másolás és szkennelés 
alatt megszakítható a mûvelet. Lásd: 
Másoló kezelési útmutató.

10. Hálózati áram jelzés és 
Bekapcsolt állapot jelzése
A hálózati áram kapcsoló 
bekapcsolásakor a hálózati áram jelzés 
felgyullad.
A bekapcsolt állapot jelzõfénye világít, 
amikor a hálózati áram be van kapcsolva.

Fontos
❒ Ne kapcsolja ki a fõkapcsolót, 

miközben a jelzõfény világít vagy 
villog. Ezzel károsíthatja a 
merevlemezt.

11. Mûködtetõkapcsoló
Nyomja meg a kapcsolót a készülék 
bekapcsolásához (a Be jelzés kigyullad). 
Az áram kikapcsolásához nyomja meg 
ismét a gombot (a bekapcsolt állapot 
jelzése elalszik).

12. {Próbamásolat készítése} gomb
A gomb megnyomásával készítsen egy 
adag másolatot vagy nyomatot, hogy a 
többszörös adagok elkészítése elõtt 
ellenõrizze a nyomat minõségét.

13. {Start} gomb
Nyomja meg a másolás elkezdéséhez. 
Elindítja a Dokumentumszerver funkció 
segítésével tárolt dokumentumok 
szkennelését vagy nyomtatását.

14. {Törlés/Stop} gomb
� Törlés

Nyomja meg a beírt szám törléséhez.
� Stop

A gomb megnyomásával állítsa meg a 
folyamatban lévõ feladatot, így a 
szkennelést, a faxolást vagy a 
nyomtatást.

15. {#} gomb
A gomb megnyomásával adja meg a 
numerikus értéket.

16. Számgombok
A gomb megnyomásával adja meg a 
másolatszámot, a faxszámot, valamint az 
adatokat a kiválasztott funkcióhoz.

17. {Manuális indítás RX} gomb, 
{Tárcsázás letett kagylóval} gomb, 
{Szünet/Újratárcsázás} gomb és 
{Hangjelzés} gomb

Referencia
Fax kezelési útmutató <Alapvetõ 
funkciók> és Fax kezelési útmutató 
<Speciális funkciók> 

18. Funkciógombok
A gomb megnyomásával válassza az 
alábbi funkciók valamelyikét.
� Másoló: 
� Dokumentumszerver: 
� Fax: 
� Nyomtató: 
� Szkenner: 

19. Funkcióállapot jelzések.
A fenti funkciók állapotát mutatják:

� Sárga: kiválasztott.
� Zöld: aktív.
� Piros: megszakítva.
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Kijelzõpanel (érintõképernyõ)
A kijelzõpanel mutatja a készülék állapotát, a hibaüzeneteket és a 
funkciómenüket.
A megjelenített funkcióelemek egyben kiválasztó gombként is szolgálnak. Úgy 
választhat ki vagy adhat meg egy bizonyos funkciót, hogy enyhén megnyomja 
azt.
Amikor a képernyõ panelen egy tételt kiválaszt vagy meghatároz, az így kerül 
kiemelésre: . A szürkén megjelenõ gombokat ( ) nem lehet használni.

Fontos
❒ 30 N-nál nagyobb erõhatás vagy ütés (ez 3 kilogrammnyi terhelésnek felel 

meg) tönkreteheti a kijelzõpanelt.
Alapértelmezettként a másolás képernyõ jelenik meg a készülék bekapcsolása 
után.
Az alábbi kép egy, az opciókkal teljesen felszerelt készüléket mutat.

Gyakran használt gombok

Az alábbi gombok minden képernyõn megtalálhatók:

❖ Gombok listája

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

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

[UElõzõ] [TKöv.] Az elõzõ vagy következõ képernyõre visz, ha az összes elem nem jelenhet 
meg ugyanazon a képernyõn.

[OK] [Igen] Bezárja a megjelenített üzeneteket.

[Törlés] A gomb megnyomásakor törlõdik a bevitt érték, de a beállítások nem 
változnak.

[Kilépés] Visszatérés az elõzõ képernyõhöz.

HU
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Amikor a Hitelesítés képernyõ jelenik meg
A Basic hitelesítés, Windows hitelesítés, LDAP hitelesítés vagy Integrált szerver 
hitelesítés beállításakor megjelenik a hitelesítés képernyõ. Érvényes 
felhasználónév és jelszó megadása nélkül nem végezhet mûveleteket a 
készülékkel.

Megjegyzés
❒ A felhasználói névvel és jelszóval kapcsolatban forduljon a 

rendszergazdához. A különbözõ hitelesítéstípusokkal kapcsolatosan 
forduljon a megfelelõ rendszergazdákhoz.

❒ Ha be van állítva a Felhasználói kód hitelesítése, a felhasználói kód 
megadására szolgáló képernyõ jelenik meg. A részletekért lásd 89. oldal 
�Hitelesítési információ�

A A Belépési név megadásához nyomja meg az alábbi gombot: [Beírás].

B Adja meg az új belépési nevet, majd nyomja meg a következõ gombot: [OK].

C A Belépési jelszóhoz nyomja meg az alábbi gombot: [Beírás].

D Adja meg az új belépési jelszót, majd nyomja meg a következõ gombot: 
[OK].

E Nyomja meg a [Belépés] gombot.
Ha a felhasználó hitelesítése megtörtént, a használt funkció képernyõje 
jelenik meg.

Megjegyzés
❒ Amikor a megadott bejelentkezési felhasználói név vagy a bejelentkezési 

jelszó nem helyes, a "Hitelesítés sikertelen" üzenet jelenik meg. Ellenõrizze 
a belépési nevet és a jelszót.
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Kijelentkezés

Fontos
❒ Annak megakadályozása érdekében, hogy illetéktelen felhasználók 

használják a készüléket, mindig jelentkezzen ki, ha befejezte a kívánt 
mûveleteket.

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

B Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

C Nyomja meg a [Igen] gombot.

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

HU ZFFH220E
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A készülék bekapcsolása

Ez a készülék két kapcsolóval rendelkezik.

❖ Mûködtetõkapcsoló (a kezelõpanel jobb oldalán)
Nyomja meg a készülék aktiválásához. Miután a készülék bemelegedett, 
megkezdheti a másolást.

❖ Fõkapcsoló (a készülék bal oldalán)
A kapcsoló lekapcsolásával a hálózati áram jelzés a kezelõpanel jobb oldalán 
elalszik. Ekkor a készülék áramellátása teljesen kikapcsol. 
Amikor a fax egység (opcionális) telepítve van, a fax fájlok a memóriában 
elveszhetnek, ha a kapcsolót lekapcsolja. Csak szükség esetén használja ezt a 
kapcsolót. 

Megjegyzés
❒ Ha egy adott ideig használaton kívül van, a készülék automatikusan 

Energiatakarékos módra vált vagy kikapcsol. Lásd 69. oldal �Automatikus 
kikapcsolás idõzítõ�.

A fõkapcsoló bekapcsolása

A Gyõzõdjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó kábel stabilan 
csatlakozik-e a fali csatlakozóaljba.

B Nyissa fel a kapcsoló borítását, és kapcsolja be a fõkapcsolót.
A fõkapcsoló jelzõfény felgyullad.

Fontos
❒ A bekapcsolás után közvetlenül soha nem kapcsolja le a fõkapcsolót. 

Ebben az esetben megsérülhet a merevlemez vagy a memória, ami hibás 
mûködéshez vezethet.

ZEWH040E
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A készülék bekapcsolása

A Nyomja meg a mûködtetõkapcsolót. 
A Be jelzés felgyullad.

Megjegyzés
❒ Ha a mûködtetõ kapcsoló bekapcsolásakor a készülék nem indul el, 

ellenõrizze, hogy be van-e kapcsolva a fõkapcsoló. Ha ki van kapcsolja, 
kapcsolja azt be.

A készülék kikapcsolása

A Gyõzõdjön meg róla, hogy az üveglap fedele vagy az ADF a megfelelõ 
helyzetben van-e.

B Nyomja meg a mûködtetõkapcsolót.
A Be lámpa kialszik.

Megjegyzés
❒ Hiába nyomja meg a mûködtetõ kapcsolót, a jelzés nem alszik el, hanem 

villog az alábbi esetekben:
� Amikor az üveglap fedele vagy az ADF nyitva van.
� Külsõ berendezéssel történõ kommunikáció során.
� A merevlemez mûködése közben.
� Ha egy fájl egy percen belüli elküldésre vár a �Küldés késõbb� fax 

funkció segítségével.

ZFFH260E
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A fõkapcsoló kikapcsolása

Fontos
❒ Ne kapcsolja ki a fõkapcsolót, miközben a Be jelzõfény világít vagy villog. Ha 

így tesz, károsíthatja a memóriát vagy a merevlemezt.
❒ Feltétlenül kapcsolja ki a fõkapcsolót a konnektordugasz kihúzása elõtt. Ha 

nem így tesz, károsíthatja a memóriát vagy a merevlemezt.

A Gyõzõdjön meg arról, hogy a Be jelzõfény nem világít.

B Nyissa fel a kapcsoló fedelét, és kapcsolja ki a fõkapcsolót.
A fõkapcsoló jelzõfény kialszik.

-Ha a fax egység (opcionális) telepítve van
Amikor a fõkapcsoló ki van kapcsolva, miközben a fax funkciót használja, a 
várakozó faxok és nyomtatási feladatok törlõdhetnek, továbbá a bejövõ 
faxdokumentumok nem érkeznek meg. A bármely okból le kell kapcsolnia ezt a 
kapcsolót, az alábbiak szerint járjon el.

Fontos
❒ Gyõzõdjön meg róla, hogy rendelkezésre álló memóriaként 100% jelenik meg 

a képernyõn, mielõtt lekapcsolná a fõkapcsolót vagy kihúzná a hálózati 
vezetéket. A memóriában lévõ fax fájlok egy óra múlva törlõdnek, miután 
lekapcsolta a fõkapcsolót vagy kihúzta a hálózati vezetéket. Lásd Fax kezelési 
útmutató <Speciális funkciók>.

❒ A Be jelzés nem alszik el, hanem villog a betárcsázás módban még akkor is, 
ha megnyomta a mûködtetõ kapcsolót. Ekkor olvassa el a lenti 
magyarázatokat, és kapcsolja ki a fõkapcsolót.
� A számítógép nem vezérli a készüléket.
� A készülék nem fogad faxot.
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Energiatakarékosság

-Energiatakarékos mód
Ha egy mûvelet után bizonyos ideig nem használja a készüléket, vagy ha 
megnyomja az {Energiatakarékos mód} gombot, a kijelzõ kikapcsol, és a készülék 
Energiatakarékos módba lép. Az {Energiatakarékos mód} gomb újbóli 
megnyomásakor a készülék visszatér Kész állapotba. Az Energiatakarékos 
módban a készülék kevesebb áramot fogyaszt.

Megjegyzés
❒ Beállíthatja azt az idõtartamot, amennyit a készülék vár az utolsó másolás 

vagy más mûvelet befejezése után, mielõtt Energiatakarékos módba vált. 
Lásd 70. oldal �Panelkikapcsolási idõzítõ�.

-Automatikus kikapcsolás
A készülék a feladatok befejezése után egy bizonyos idõ elteltével 
automatikusan kikapcsol. A funkció neve "Automatikus kikapcsolás".

Megjegyzés
❒ Az automatikus kikapcsolás idõértékét megváltoztathatja. Lásd 69. oldal 

�Automatikus kikapcsolás idõzítõ�.
❒ Az Automatikus kikapcsolás idõzítõ nem mûködik a következõ esetekben:

� Ha figyelmeztetõ üzenet jelenik meg
� Ha szervizhívás üzenet jelenik meg
� Papírelakadás esetén
� Ha nyitva van a készülék fedele
� Ha megjelenik a következõ üzenet: "Cseréljen festékkazettát"
� Festék betöltése közben
� Amikor a Felhasználói eszközök/Számláló képernyõ látható.
� Ha beállított bemelegedés van folyamatban.
� Ha a fax, a nyomtató funkció vagy más funkciók mûködnek
� Ha a nyomtatás közben a mûveletet felfüggesztette
� Amikor a telefonkagylót használja
� Amikor a Tárcsázás letett kagylóval funkciót használja
� Amikor éppen fogadót regisztrál a címjegyzékben vagy a csoporthívó 

listán
� Ha az Adatbevitel jelzõ világít vagy villog
� Amikor a tárolt dokumentumok képernyõ a nyomtató funkció alatt 

megjelenik
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2. Több funkciót felhasználó
mûveletek
Üzemmódok váltása

Megjegyzés
❒ Az alábbi esetekben nem tud üzemmódot váltani:

� Amikor faxüzenetet szkennel átvitel céljából
� Azonnali átvitel mellett
� A Felhasználói eszközök használata során
� Megszakításos másolás közben
� A Tárcsázás letett kagylóval funkciónak a faxküldésre való használata 

mellett
� Eredeti szkennelésekor
31
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❒ Alapértelmezettként a másolás képernyõ jelenik meg a készülék 
bekapcsolása után. Ez az alapértelmezett beállítás módosítható. Lásd 62. 
oldal �Funkció prioritás�.

-Rendszer alapállapotba állása
A készülék a feladatok befejezése után egy bizonyos idõ elteltével 
automatikusan kikapcsol. A funkció neve a "Rendszer alapállapotba állása".

Megjegyzés
❒ A rendszer alapállapotba állásának idõértékét megváltoztathatja. Lásd 70. 

oldal �Rendszer automatikus alaphelyzetbe hozása idõzítõ�.
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Egyidejûleg több mûvelet

Egy munka végrehajtása közben is indítható egy másik, különbözõ típusú (más 
módot igénylõ) feladat. Ilyen módon több mûvelet egyidejû elvégzés a 
"Egyidejûleg több mûvelet" funkcióval történik.
A feladatokat ezáltal még hatékonyabban végezheti el, függetlenül a készülék 
használatának módjától. Például:
� Másolás közben a Dokumentumszerveren tárolni kívánt dokumentumok 

beolvasását is végezheti.
� A Dokumentumszerveren tárolt dokumentumok nyomtatásával egyidejûleg 

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

� Másolhat miközben faxadatokat fogad.
� Nyomtatási adatok nyomtatásakor másolási mûveleteket is végrehajthat.

Megjegyzés
❒ A funkciók prioritásának beállításához lásd 62. oldal �Nyomtatási prioritás�. 

A legmagasabb prioritással alapértelmezés szerint a [Megjelenített mód] 
rendelkezik.

❒ Amikor a 2. belsõ tálca (1. lapadagoló tálca), az eltoló szortertálca, az 500�
lapos finiser vagy az 1000�lapos finiser telepítve van a készülékre, 
megadhatja azt a kimeneti tálcát, melyre a dokumentumok érkeznek. Ha 
többet szeretne megtudni a kimeneti tálca megválasztásának lehetõségérõl az 
egyes funkciók használatakor, olvassa el az alábbi leírásokat:
� 64. oldal �Kimenet: Másoló (másoló)�
� 64. oldal �Kimenet: Dokumentumszerver (Dokumentumszerver)�
� 64. oldal �Kimenet: Fax (fax)�
� 64. oldal �Kimenet: Nyomtató (nyomtató)�

-Funkciók kompatibilitása
Az ábra a funkciók kompatibilitását mutatja, amikor a nyomtatási prioritást 
"Közteslapra" állítja. Lásd 62. oldal �Nyomtatási prioritás�.
|: Lehetõség van egyidejû mûveletekre.
$: A mûvelet a megfelelõ gomb megnyomását és a szkenner funkció távolról 
való bekapcsolását követõen indul el.
❍: A mûvelet a {Megszakítás} gomb megnyomását és az elõzõ mûvelet 
megszakadását követõen indul el.
→: A mûvelet automatikusan megkezdõdik az elõzõ mûvelet befejezõdését 
követõen.
×: A mûveletet kézzel kell elindítani az elõzõ mûvelet befejezõdését követõen. 
(Nincs lehetõség az egyidejû mûveletekre.)
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Másolat Másolási mûveletek × × × ❍ ❍ $ $ | $ | | | | | $ $ $ $ $ | | |

Tûzés | 
*1 

→ 
*1 

→ 
*1 

❍ ❍ 
*5 
$ $ 

*2 
| $ 

*2 
| | | | → $ $ 

*2 
$ $ *2 → | 

*4 
| | 

*4 

Szortírozás | 
*1 

→ 
*1 

→ 
*1 

❍ ❍ $ $ 
*2 
| $ 

*2 
| | | | | $ $ 

*2 
$ $ *2 → | | |

Másolás 
megszakítása

Másolási mûveletek ❍ ❍ ❍ × × × × | × | | | | | × × × × × | | |

Másolás ❍ ❍ ❍ × × × × | × | → | → → × × × × × → | →

Fax Átviteli mûvelet/Manuális 
fogadási mûvelet

$ $ $ ❍ ❍ × × | × | | | | | $ $ $ $ $ | | |

Küldés Eredeti szkennelése 
memóriaátvitelhez

× × × × × × × | × | | | | | × × × × × | | |

Memóriaátvitel | | | | | | | | 
*3 
| 
*3 
| 
*3 
| 
*7 
| | | | | | | | | → 

*3 
|

Azonnali átvitel × × × × × × × | 
*3 

× | 
*3 
| | | | × × × × × | → 

*3 
|

Fogadás Memóriafogadás | | | | | | | | 
*3 
| 
*3 
| 
*3 
| 
*7 
| | | | | | | | | → 

*3 
|

Fogadott adatok 
nyomtatása

| | | | | | | | 
*7 
| | 

*7 
× | | | | | | | | | → 

*3 
|

Nyom-
tató

Adatok fogadása | | | | | | | | | | | → → → | | | | | | | |

Nyom-
tatás

Nyomatok 
szortírozása

| | | ❍ ❍ | | | | | | | → → | | | | | | | |

Tûzés | → | ❍ ❍ 
*5 
| | | | | | | → → | | | | | 

*4 
| 
*4 
| | 

*4 

Szkenner Szkennelési 
mûveletek

$ $ $ ❍ ❍ $ $ | $ | | | | | × × $ $ $ | | |

Szkennelés × × × × × × × | × | | | | | × × × × × | | |
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*1 Az egyidejû mûveletekre csak akkor nyílik lehetõség, amikor a készülék 
beszkennelte az elõzõ munka összes dokumentumát, és megjelenik a következõ 
gomb: [KövMunk].

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

*3 Amikor több vonal áll rendelkezésre, válassza az aktuálisan nem használt vonalak 
valamelyikét. Egyébként a mûvelet nem lehetséges.

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

*5 Tûzés nem végezhetõ.
*6 Az egyidejû mûveletek akkor válnak lehetségessé, ha megnyomja a [KövMunk] 

gombot.
*7 Párhuzamos fogadáskor bármely következõ feladat felfüggesztésre kerül, amíg a 

fogadás be nem fejezõdik.

Dokumentum-
szerver

A Dokumentum-
szerverrel 
kapcsolatos 
mûveletek 

$ $ $ ❍ ❍ $ $ | $ | | | | | $ $ × × × | | |

Dokumentum 
szkennelése a Doku-
mentumszerveren 
való tárolás céljából

$ × × ❍ ❍ $ × | × | | | | | $ × × × × | | |

Nyomtatás a 
dokumentum-
szerverrõl

$ → → ❍ ❍ | | | | | | | | | | | | *6 | *6 | 
*6 
| | |

DeskTop-
Binder 
Professional/
Lite

Nyomtatás a 
dokumentum-
szerverrõl

| | 
*4 
| | | | | | | | | | | | | | | | | → | |

fax küldése a 
Dokumentum-
szerverrõl

| | | | | | | | 
*3 
| 
*3 
| 
*3 
| 
*3 
| | | | | | | | | → |

Web 
dokumentum-
szerver

Nyomtatás | | 
*4 
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | →
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Korlátozások
❒ Tûzés nem végezhetõ más mûveletekkel egyidejûleg.

Megjegyzés
❒ Az 500�lapos finiserrel telepített készülék nem fogadhat más feladatokat, 

amíg tûzési mûvelettel együtt nyomtat.
❒ Az 1000�lapos finiserrel telepített készülék, ha nyomtatási mûvelettel 

nyomtat A4-es méretnél nagyobb papírra, csak akkor kezdi meg a következõ 
feladatot (melyre kimeneti tálcaként az eltoló szortertálca került 
meghatározásra), miuátn az aktuális nyomtatási feladatot befejezte.

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



3. Dokumentumszerver
A Dokumentumszerver kapcsolata más 
funkciókkal

Az alábbi táblázat a Dokumentumszerver és a más funkciók közötti 
kapcsolatokat mutatja be.

*1 A fax funkció használatával tárolt dokumentumokat küldhet el. Lásd Fax kezelési 
útmutató <Speciális funkciók>.

*2 Megjelenítheti a tárolt dokumentumokat a szkenner funkció használatával. Lásd: 
Szkenner kezelési útmutató.

*3 A szkenner funkció használatával tárolt dokumentumokat küldhet el. Lásd: Szkenner 
kezelési útmutató.

Megjegyzés
❒ Az alábbi táblázat a Dokumentumszerver kapacitását mutatja. 

Funkció
Dokumentumok 
tárolási helyének 

megválasztása

Lista 
megjelenítése

Tárolt 
dokumentumok 

kinyomtatása

Dokumentumok 
küldése

Másolat
Másoló/
Dokumentum-
szerver

Elérhetõ Elérhetõ Nem elérhetõ

Nyomtató
Dokumentum-
szerver

Elérhetõ Elérhetõ Nem elérhetõ

Fax Fax Elérhetõ Elérhetõ Elérhetõ *1 

Szkenner Szkenner Nem elérhetõ *2 Nem elérhetõ Elérhetõ *3 

Oldalszámok az egyes fájlokhoz Fájlok száma Oldalszám összesen

Másolat

1 000 oldal 3 000 fájl 9 000 oldal
Nyomtató

Szkenner

Fax
37
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Dokumentumszerver kijelzõje

❖ Dokumentumszerver fõ kijelzõje

1. Üzemi állapot és üzenetek.

2. Az aktuálisan kiválasztott 
képernyõ megnevezése.

3. Az eredeti példányok, a 
másolatok és a nyomtatott oldalak 
száma.

4. A mûveleti gombok.

5. A funkciók, melyek alatt a 
dokumentumokat tárolták.

6. A zár ikon a jelszóval védett fájl 
mellett megjelenik.

Az alábbi ikonok mutatják az aktív funkciókat, amikor a 
Dokumentumszerveren tárolva van egy vagy több dokumentum.

Megjegyzés
❒ A biztonsági funkciók beállításaitól függõen elképzelhetõ, hogy nem az 

összes tárolt dokumentum jelenik meg.

HU AHT028S

Funkció Másoló Fax Nyomtató Szkenner

Ikon --
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A Dokumentszerver használata

Adatok tárolása

❖ Fájlnév
A tárolt dokumentumok automatikusan a "COPY0001", "COPY0002" nevet 
kapják. Az automatikusan adott neveket tetszés szerint megváltoztathatja.

❖ Felhasználói név
Ha megad egy felhasználónevet, a tárolt dokumentumról mindig lehet majd 
tudni, hogy az az adott felhasználó vagy felhasználócsoport dokumentuma. 
A hozzárendeléshez úgy regisztrálhatja a felhasználói nevet, hogy a 
felhasználói kódhoz rendelt nevet használja vagy közvetlenül megadja a 
nevet.

Referencia
Továbbá tudnivalókat a felhasználói névrõl lásd 86. oldal �Nevek 
regisztrálása�.

❖ Jelszó
A jogosulatlan nyomtatás megelõzésére bármely tárolt fájlhoz állíthat be 
jelszót. A védett fájl csak a kapcsolódó jelszó megadásával férhetõ hozzá. Ha 
a dokumentumokhoz jelszót állít be, a dokumentumok mellett a  lesz 
látható.

Referencia
A Dokumentumszerver használata nélküli dokumentumtároláshoz lásd a 
kézikönyveket az adott módokhoz.

Fontos
❒ A készülék meghibásodása esetén az azon tárolt adatok elveszhetnek. A 

gyártó semmilyen felelõsséget nem vállal az adatok ilyen okból történõ 
elvesztéséért és az ebbõl eredõ károkért.

❒ Különösen a jelszó megadásakor vagy rögzítésekor ügyeljen arra, hogy senki 
ne tudja meg jelszavát. Ha feljegyezte jelszavát, a feljegyzést tárolja 
biztonságos helyen.

❒ Ne használjon ismétlõdõ számjegybõl álló jelszót, sem folyamatos számsort, 
mint például "00002 vagy "1234", mert az ilyen kombinációkat könnyû 
kitalálni, így használatuk nem nyújtja a kívánt biztonságot.

❒ A megfelelõ jelszóval megnyitott dokumentum a mûveletek elvégzése során 
is kijelölt marad, és más felhasználók is hozzáférhetnek. Ennek 
megakadályozásához ne feledje megnyomni a {Beállítások törlése} gombot a 
dokumentum kijelölésének megszüntetéséhez.

❒ A dokumentum Dokumentumszerverhez történõ hozzáadása során használt 
felhasználónév szolgál a dokumentum készítõjének és típusának 
azonosítására. Ennek célja megvédeni a bizalmas dokumentumokat az 
illetéktelen felhasználókkal szemben.
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Megjegyzés
❒ Adjon meg egy 4-8 számjegybõl álló jelszót.
❒ Alapértelmezett beállításként a Dokumentumszerveren tárolt adatok 3 nap 

(72 óra) elteltével automatikusan törlõdnek. Ön is megadhatja a tárolt adatok 
törlésére vonatkozó idõbeli korlátozásokat. Lásd 77. oldal �Fájlok 
automatikus törlése a Dokumentumszerveren�.

❒ Ha nem kívánja, hogy a tárolt adatok automatikusan törlésre kerüljenek, 
válassza a [Nem] gombot a Fájl automatikus törlése opciónál a dokumentum 
tárolása elõtt. Ha a késõbbiekben az [Igen] gombot választja, az azt követõen 
tárolt adatok automatikusan törlõdnek.

❒ Amikor a készülék a másoló funkció használatával tárolt dokumentumot 
nyomtat, várjon a nyomtatás befejezõdéséig, mielõtt tárolná a 
dokumentumot a dokumentumszerveren.

A Nyomja meg a {Dokumentumszerver} gombot.

B Nyomja meg a [Eredeti szkennelése] gombot.

C Írja be a felhasználónevet, az állománynevet, és ha szükséges, a jelszót is.

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

Referencia
41. oldal �Felhasználónév bevitele vagy módosítása�
43. oldal �Fájl nevének megváltoztatása�
43. oldal �Jelszó megadása vagy módosítása�

HU ZFFH240E
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D Helyezze az eredetiket az üveglapra vagy az automatikus 
dokumentumadagolóba.

Referencia
Az eredeti példányok típusaival és elhelyezésükkel kapcsolatos további 
tudnivalókat lásd Másoló kezelési útmutató.

E Végezze el a szükséges beállításokat.

Referencia
További részleteket olvashat itt: Másoló kezelési útmutató.

F Nyomja meg a {Start} gombot.
A dokumentumot a rendszer a Dokumentumszerveren tárolja.

Megjegyzés
❒ A szkennelés megállításához nyomja meg a {Törlés/Stop} gombot. A 

szüneteltetett szkennelési feladat folytatásához nyomja meg a [Folytatás] 
gombot a megerõsítést kérõ képernyõn. A mentett képek törléséhez és a 
mûvelet visszavonásához nyomja meg a [Stop] gombot.

❒ Ha jelszót állított be, a fájlnév bal oldalán a  látható.
❒ Ha eredetiket helyezett az üveglapra, nyomja meg a [Szkennelés vége] 

gombot, miután az összes eredetit beszkennelte. Megjelenik a Nyomtatni 
kívánt fájlok kiválasztása képernyõ.

Felhasználónév bevitele vagy módosítása

A Nyomja meg a [Eredeti szkennelése] gombot.
A kijelzõn megjelenik az Eredeti dokumentum beolvasása.

B Nyomja meg a [Felhasználói név] gombot.

Ha már van bejegyzett felhasználói név, megjelenik a Felhasználói név 
módosítása képernyõ. Bejegyzetlen felhasználónév használatához nyomja 
meg a [Nem regisztrált név] gombot.
41
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Amennyiben a Címjegyzék nem tartalmaz bejegyzett felhasználói neveket, 
megjelenik a Felhasználói név bejegyzése képernyõ.

Referencia
89. oldal �Hitelesítési információ�

Címjegyzékben bejegyzett név használata

A Válassza ki a nevet a listáról, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Ha saját felhasználói nevét regisztrálatlan felhasználói névre kívánja 
módosítani, folytassa a következõ lépéssel.

Referencia
90. oldal �Új felhasználói kód regisztrálása�

Címjegyzékben be nem jegyzett név használata

A Bejegyzetlen felhasználói név megadásához nyomja meg a [Nem 
regisztrált név] gombot. 

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

Referencia
191. oldal �Szöveg bevitele�

Amikor nincs felhasználói név regisztrálva a Címjegyzékben

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

Referencia
191. oldal �Szöveg bevitele�
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Fájl nevének megváltoztatása

A Nyomja meg a [Eredeti szkennelése] gombot.
A kijelzõn megjelenik az Eredeti dokumentum beolvasása.

B Nyomja meg a [Fájlnév] gombot.

Megjelenik a Fáljnév módosítása képernyõ.

C A régi fájlnév törléséhez nyomja meg a következõ gombot: [Össz. törlés].

Megjegyzés
❒ A nem szükséges karakterek törléséhez használhatja a [Backspace] gombot 

is.

D Adja meg az új fájlnevet, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Megjegyzés
❒ Fájlnévként legfeljebb 20 karakter adható meg. Megjegyzendõ, hpgy 

minden fájlnévbõl csak 16 karakter jelenik meg a dokumentumlistán.

Referencia
191. oldal �Szöveg bevitele�

Jelszó megadása vagy módosítása

A Nyomja meg a [Eredeti szkennelése] gombot.
A kijelzõn megjelenik az Eredeti dokumentum beolvasása.

B Nyomja meg a [Jelszó] gombot.

C A számgombok segítségével adjon meg egy (4-8 számjegybõl álló) jelszót, 
majd nyomja meg a {#} gombot.

D Ismételje meg a jelszót (4 számjegy) ellenõrzés céljából, majd nyomja meg 
a {#} gombot.

E Nyomja meg a [OK] gombot.
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Tárolt dokumentum fájlnevének, felhasználói nevének vagy 
jelszavának módosítása

A Nyomja meg a {Dokumentumszerver} gombot.

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

Megjegyzés
❒ Ha jelszavas védelmet állított be a dokumentumhoz, adja meg a jelszót, és 

csak azután nyomja meg az [OK] gombot.

C Nyomja meg a [Fájlkezelés] gombot.

D Nyomja meg a [Felh. név módosítása], [Fájlnév módosítása] vagy [Jelszó 
módosítása] gombok egyikét.

E Adja meg az új felhasználói nevet vagy jelszót a betûgombok vagy a 
számgombok segítségével, majd nyomja meg a [OK] gombot.

Referencia
41. oldal �Felhasználónév bevitele vagy módosítása�
43. oldal �Fájl nevének megváltoztatása�
43. oldal �Jelszó megadása vagy módosítása�

F Nyomja meg a [OK] gombot.
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Tárolt dokumentumok keresése
A Dokumentumszerveren tárolt dokumentumok kereséséhez használja a 
következõ gombok valamelyikét: [Keresés fájlnév alapján] vagy [Keresés felh. név 
alapján]. Ezenkívül a tárolt dokumentumokat a kívánt sorrendbe rendezve is 
megjelenítheti.

Megjegyzés
❒ Ha telepíti számítógépére a DeskTopBinder Professional vagy a 

DeskTopBinder Lite programot, akkor a dokumentumokat a számítógép 
segítségével is keresheti vagy átrendezheti.

Referencia
Kézikönyvek a DeskTopBinder Professional/Lite funkcióhoz vagy a súgó

Keresés fájlnév alapján

A Nyomja meg a {Dokumentumszerver} gombot.

B Nyomja meg a [Keresés fájlnév alapján] gombot.

C A betûgombok segítségével adja meg a számnevet, majd nyomja meg a 
[OK] gombot.
Csak a megadott névvel kezdõdõ fájlok jelennek meg a Nyomtatni kívánt 
fájlok kiválasztása képernyõn.

Referencia
191. oldal �Szöveg bevitele�.

Megjegyzés
❒ Ha a Dokumentumszerverre mentett összes fájlt meg kívánja jeleníteni, a 

következõ gombot nyomja meg: [Fájllista].
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Keresés felhasználói név alapján

A Nyomja meg a {Dokumentumszerver} gombot.

B Nyomja meg a [Keresés felh. név alapján] gombot.

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

Megjegyzés
❒ Egy regisztrálatlan felhasználói név bejegyzéséhez az alábbiak szerint 

járjon el.

D Bejegyzetlen felhasználónév használatához nyomja meg a [Nem regisztrált 
név] gombot. Adja meg a felhasználói nevet, majd nyomja meg az [OK] 
gombot.

Referencia
191. oldal �Szöveg bevitele�

E Nyomja meg a [OK] gombot.
Csak a megadott névvel kezdõdõ fájlok jelennek meg a Nyomtatni kívánt 
fájlok kiválasztása képernyõn.

Megjegyzés
❒ Ha a Dokumentumszerverre mentett összes fájlt meg kívánja jeleníteni, a 

következõ gombot nyomja meg: [Fájllista].
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Tárolt dokumentumok részleteinek ellenõrzése

A Válasszon ki egy dokumentumot a kapcsolódó részletes információk 
megjelenítéséhez.

Megjegyzés
❒ Ha jelszavas védelmet állított be a dokumentumhoz, adja meg a jelszót, és 

csak azután nyomja meg az [OK] gombot.

B Nyomja meg a [Részletek] gombot.

Megjelennek a dokumentum részletes információi.

Megjegyzés
❒ Ha több dokumentumot választott ki, az egyes dokumentumok 

részleteinek megtekintéséhez használja a következõ gombokat: [U] és [T].
❒ Nyomja meg a [OK] gombot. Újra megjelenik a Nyomtatni kívánt fájlok 

kiválasztása képernyõ.

Tárolt dokumentumok nyomtatása

Megjegyzés
❒ Nyomtathat tárolt dokumentumokat a hálózati számítógéprõl egy Web 

Image Monitor segítségével. További tudnivalókat arról, hogy hogyan 
indítható le a Web Image Monitor, lásd Hálózati útmutató.

A Válassza ki a nyomtatni kívánt dokumentumot.
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Megjegyzés
❒ Ha jelszavas védelmet állított be a dokumentumhoz, adja meg a jelszót, és 

csak azután nyomja meg az [OK] gombot.
❒ A kívánt dokumentumot ki is keresheti a következõk egyikének 

segítségével: [Keresés felh. név alapján] vagy [Keresés fájlnév alapján]. Lásd 45. 
oldal �Tárolt dokumentumok keresése�.

❒ A listában a dokumentumok sorba rendezhetõk felhasználónév, fájlnév 
vagy dátum szerint. A dokumentumok sorba rendezéséhez nyomja meg a 
következõ gombok valamelyikét: [Felhasználói név], [Fájlnév] vagy [Dátum].

❒ Ha a fájlnév alapján nem tudja megállapítani egy dokumentum tartalmát, 
segítségképpen kinyomtathatja annak elsõ oldalát. Lásd 51. oldal �Az elsõ 
oldal nyomtatása�.

❒ A kijelölt dokumentum jelölésének megszüntetéséhez nyomja meg újra az 
adott dokumentum gombját.

B Több dokumentum kinyomtatásához ismételje a következõ lépést: A.

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

nyomtatás sikertelenségét okozhatja.
❒ Ha szeretné megváltoztatni a nyomtatási sorrendet, szüntesse meg az 

aktuális kijelölést, majd a kívánt sorrendben jelölje ki újra a 
dokumentumokat.

❒ A {Beállítások törlése} gomb megnyomásával az összes kijelölt 
dokumentum kijelölt állapota megszüntethetõ.

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

C Ha szükséges a nyomtatási beállítások módosítása, nyomja meg a 
[Nyomtatási beállítások] gombot.
A Nyomtatási beállítások képernyõ megjelenik. A felhasználói nevek, 
fájlnevek, valamint a dokumentumok nyomtatási sorrendje megjelenik.

Megjegyzés
❒ Másoló vagy nyomtató módban a nyomtatáshoz megadott nyomtatási 

beállításokat a rendszer tárolja, és a következõ feladatra is alkalmazza. A 
fax módban végzett nyomtatási beállítások viszont nem maradnak meg.
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❒ Több dokumentum, kiválasztásakor az elsõ dokumentumra végzett 
nyomtatási beállítások maradnak meg, a többi nem.

❒ A lehetséges nyomtatási beállítások az alábbiak: További tudnivalókat az 
egye beállítások nyomtatási eredményérõl lásd Másoló kezelési útmutató.

❖ Kötési formátum
� Kétoldalas másolás egy irányban
� Kétoldalas másolás fejjel lefelé
� Füzet
� Magazin

❖ Fedõlapbeállítások
� Fedõ-/Közteslap
� Szerkesztés/Bélyegzés

❖ Utómunkálatok
� Szortírozás
� Kötegelés
� Tûzés

❒ Ha több sorozatot nyomtat ki a Szortírozás üzemmód használatával, 
ellenõrizni tudja a nyomtatás eredményét, ha elõször csak az elsõ 
sorozatot nyomtatja ki. Lásd 50. oldal �Próbamásolat készítése�.

❒ Amikor egyidejûleg több dokumentumot nyomtat, a nyomtatási sorrend 
beállításával egyetlen csoporttá kombinálhatja azokat. 

❒ Ha egyidejûleg több dokumentum nyomtatását kezdeményezi, az elsõ 
dokumentumhoz megadott nyomtatási beállítások érvényben maradnak 
az összes többi dokumentumok is.

❒ Ha egyszerre több fájlt jelölt ki, ellenõrizheti a A lépésben kiválasztott 
fájlok nevét vagy nyomtatási sorrendjét. A lista átnézéséhez használja a 
[T] és [U] gombokat.

❒ A [Vál. fájlt] gomb megnyomásával térjen vissza a Nyomtatni kívánt fájlok 
kiválasztása képernyõhöz.

❒ A fax módban mentett dokumentumokhoz nem állítható be "Füzet", 
"Magazin" és "Bélyegzés".

❒ A több funkcióban mentett dokumentumokhoz nem állítható be "Füzet" és 
"Magazin".
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D A számgombok segítségével adja meg a kívánt nyomtatási példányszámot.

Megjegyzés
❒ Legfeljebb 999-et lehet megadni.

E Nyomja meg a {Start} gombot.
Elindul a nyomtatás.

A nyomtatás leállítása

A Nyomja meg a {Törlés/Stop} gombot.

B Nyomja meg a [Stop] gombot.

A példányszám módosítása nyomtatás közben

Korlátozások
❒ A példányszám csak akkor módosítható, ha beállította a Szortírozás funkció 

használatát a nyomtatási beállításokban.

A Nyomja meg a {Törlés/Stop} gombot.

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

C A számgombokkal adja meg a kinyomtatandó új példányszámot.

D Nyomja meg a {#} gombot.

E Nyomja meg a [Folytatás] gombot.
A nyomtatás újrakezdõdik.

Próbamásolat készítése

Ha a Szortírozás funkcióval több adagot nyomtat, ellenõrizheti a nyomtatási 
sorrend vagy a nyomtatási beállítások helyességét úgy, hogy a {Próbamásolás} 
gomb segítségével csak az elsõ adagot nyomtatja ki.

Korlátozások
❒ Ez a funkció csak akkor használható, ha a Szortírozás mód be van kapcsolva.
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A Válassza ki a dokumentumot.

Megjegyzés
❒ Ha jelszavas védelmet állított be a dokumentumhoz, adja meg a jelszót, és 

csak azután nyomja meg az [OK] gombot.
❒ Keresheti a dokumentumot a [Keresés felh. név alapján] vagy a [Keresés 

fájlnév alapján] gomb segítségével a képernyõ bal felsõ részén. Lásd 45. oldal 
�Tárolt dokumentumok keresése�.

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

❒ A kijelölt dokumentum törléséhez nyomja meg újra a gombot.

B Nyomja meg a {Próbamásolat készítése} gombot.
A készülék kinyomtatja az elsõ sorozatot.

C Ha a próbamásolatot megfelelõnek találja, nyomja meg a [Nyomtatás] 
gombot.

Megjegyzés
❒ Nyomja meg a [Felfüggesztés] gombot a nyomtatás törléséhez, illetve a 

Nyomtatási beállításokhoz való visszatéréshez, ahol módosíthatja a 
beállításokat.

Az elsõ oldal nyomtatása

A Nyomtatni kívánt fájl kiválasztása képernyõn kiválasztott dokumentum 
tartalmának ellenõrzéséhez kinyomtathatja a dokumentum elsõ oldalát.
Ha egynél több dokumentumot választott ki, az összes dokumentum elsõ oldala 
ki lesz nyomtatva.

A Válassza ki a dokumentumot.

Megjegyzés
❒ Ha jelszavas védelmet állított be a dokumentumhoz, adja meg a jelszót, és 

csak azután nyomja meg az [OK] gombot.
❒ Keresheti a dokumentumot a [Keresés felh. név alapján] vagy a [Keresés 

fájlnév alapján] gomb segítségével a képernyõ bal felsõ részén. Lásd 45. oldal 
�Tárolt dokumentumok keresése�.

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

❒ A kijelölt dokumentum törléséhez nyomja meg újra a gombot.
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B Nyomja meg a [Elsõ oldal nyomtatása] gombot.

C Nyomja meg a {Start} gombot.

Tárolt dokumentumok törlése

Fontos
❒ A Dokumentumszerveren legfeljebb 3000 dokumentum tárolható. Amikor a 

dokumentumok száma eléri a 3000-t, több dokumentum nem tárolható. A 
rendelkezésre álló memória növeléséhez törölnie kell a szükségtelen 
dokumentumokat.

Megjegyzés
❒ A Felhasználói eszközök segítségével egyszerre ki tudja törölni az összes 

tárolt dokumentumot. Lásd 78. oldal �Az összes fájl törlése a 
Dokumentumszerveren�.

❒ Törölhet tárolt dokumentumokat a hálózati számítógéprõl egy Web Image 
Monitor segítségével. További tudnivalókat arról, hogy hogyan indítható le a 
Web Image Monitor, lásd Hálózati útmutató.

A Nyomja meg a {Dokumentumszerver} gombot.

B Válassza ki a törölni kívánt dokumentumot.

Megjegyzés
❒ Ha jelszavas védelmet állított be a dokumentumhoz, adja meg a jelszót, és 

csak azután nyomja meg az [OK] gombot.
❒ Egyidejûleg több dokumentum is törölhetõ.
❒ Keresheti a dokumentumot a [Keresés felh. név alapján] vagy a [Keresés 

fájlnév alapján] gomb segítségével a képernyõ bal felsõ részén. Lásd 45. oldal 
�Tárolt dokumentumok keresése�.

❒ A listában a dokumentumok sorba rendezhetõk felhasználói név, fájlnév 
vagy dátum szerint is. A dokumentumok srotírozásához nyomja meg a 
[Felhasználói név], [Fájlnév] vagy [Dátum] gombot.

❒ Ha név alapján nem tudja azonosítani a dokumentumot, bármely 
dokumentum elsõ oldal nyomtatásával ellenõrizheti annak tartalmát. Lásd 
51. oldal �Az elsõ oldal nyomtatása�.

❒ A nyomtatási feladat törléséhez ismét nyomja meg a kiválasztott sort.
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C Nyomja meg a [Fájl törlése] gombot.

D Nyomja meg a [Törlés] gombot a dokumentum törléséhez.

Tárolt dokumentumok megtekintése a Web Image Monitor 
segítségével

Referencia
A Web Image Monitor súgója

A Indítsa el a Web Image Monitor-t.

B Adja meg ezt: �http:// (ennek a készüléknek az IP-címe) /� a [Cím] panelen.
A felsõ oldal megjelenik a Web Image Monitor-on.

C Kattintson az alábbi gombra: [Dok. szerver].
Megjelenik az [Dokumentum szerver fájllista] elem.

Megjegyzés
❒ A megjelenítési formátum módosításához kattintson a [Mód kijelzése] 

listában található alábbi gombok egyikére: [Részletek], [Kicsiny. kép] vagy 
[Ikonok].

D Kattintson az ellenõrizni kívánt dokumentum tulajdonságok gombjára.
Ekkor megjelenik az adott dokumentumra vonatkozó információ.

E Ellenõõrizze a dokumentum tartalmát.

Megjegyzés
❒ A dokumentum elõnézetének nagyításához kattintson az alábbi gombra: 

[Nagyítás].
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Tárolt dokumentumok letöltése

Megjegyzés
❒ A másoló vagy nyomtató módban tárolt dokumentumok letöltéséhez File 

Format Converter szükséges.

A Indítsa el a Web Image Monitor-t.

B Adja meg ezt: �http:// (ennek a készüléknek az IP-címe) /� a [Cím] panelen.
A felsõ oldal megjelenik a Web Image Monitor-on.

C Kattintson az alábbi gombra: [Dok. szerver].
Megjelenik az [Dokumentum szerver fájllista] elem.

Megjegyzés
❒ A megjelenítési formátum módosításához kattintson a [Mód kijelzése] 

listában található alábbi gombok egyikére: [Részletek], [Kicsiny. kép] vagy 
[Ikonok].

D Kattintson a letölteni kívánt dokumentum tulajdonságok gombjára.

E Válassza a [PDF] vagy a [Többold. TIFF] tételt a [Fájlformátum] listában.

Megjegyzés
❒ A [Többold. TIFF] akkor elérhetõ, ha a fájlformátum konverter telepítve van.
❒ A [Többold. TIFF] nem választható másoló vagy nyomtató módban tárolt 

dokumentumokhoz.

F Kattintson az alábbi gombra: [Letöltés].

G Kattintson az alábbi gombra: [OK].
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A Dokumentumszerver beállításai

❖ Másoló/Dokumentumszerver szolgáltatásai (Lásd: Másoló kezelési útmutató.)

❖ Rendszerbeállítások (lásd: 62. oldal �Általános jellemzõk�, 66. oldal �Tálca 
papírbeállításai�, 69. oldal �Idõzítõ beállításai� és 72. oldal �Rendszergazdai 
eszközök�)

Funkciók Alapbeállítások 

Általános jellemzõk Dokumentumszerver tároló gomb: F1 2 oldalas eredeti, egy irányban

Dokumentumszerver tároló gomb: F2 1 oldalas→1 oldalas komb.

Dokumentumszerver tároló gomb: F3 1 oldalas→1 oldalas 4 eredetibõl

Dokumentumszerver tároló gomb: F4 1 oldalas→1 oldalas 8 eredetibõl

Dokumentumszerver tároló gomb: F5 Margókészítés

Funkciók Alapbeállítások 

Általános jellemzõk Bemelegedési figyelmeztetés Be

Példányszám kijelzése Fel

Kimenet: Dokumentumszerver 1. belsõ tálca

Tálca papírbeállításai Papíradagoló prioritás: Másoló 1. adagoló

Fedõlap tálca Ki

Elválasztólap-adagoló Ki

Idõzítõ beállításai Másoló/Dokumentumszerver 
automatikus alaphelyzetbe hozási 
idõzítõje

60 másodperc

Rendszergazdai eszközök Fájlok automatikus törlése a 
Dokumentumszerveren

Igen 3 nap elteltével

Összes fájl törlése a 
Dokumentumszerveren

--
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4. Felhasználói eszközök
(Rendszerbeállítások)
Felhasználói eszközök menü 
(Rendszerbeállítások)

Referencia
Az Interfészbeállításokkal és a Fájlátvitellel kapcsolatban további 
tudnivalókat lásd Hálózati útmutató.
A párhuzamos illesztõfelülettel kapcsolatosan további részleteket lásd: 
Nyomtató kezelési útmutató.

❖ Általános beállítások (lásd: 62. oldal �Általános jellemzõk�.)

❖ Tálca papírbeállításai (lásd: 66. oldal �Tálca papírbeállításai�.)

Alapbeállítások

Panelhang Be

Bemelegedési figyelmeztetés Be

Példányszám kijelzése Fel

A funkciók prioritása Másoló

Nyomtatási prioritás Megjelenített mód

Funkció-visszaállítási idõzítõ 3 másodperc

Kimenet: Másoló 1. belsõ tálca

Kimenet: Dokumentumszerver 1. belsõ tálca

Kimenet: Fax 2. belsõ tálca

Kimenet: Nyomtató 1. belsõ tálca

<F/F4>Méretbeállítás 81/2"×13"L

Alapbeállítások

Papíradagoló prioritás: Másoló 1. adagoló

Papíradagoló prioritás: fax 1. adagoló

Papíradagoló prioritás: Nyomtató 1. adagoló

Adagoló papírmérete: 1. adagoló A4K, 81/2" × 11" K

Adagoló papírmérete: 2. adagoló A3L, 11" × 17" L

Adagoló papírmérete: 3. adagoló A4L, 81/2" × 11" L

Adagoló papírmérete: 4. adagoló A4L, 81/2" × 14" L

Papírtípus: Kézi adagoló Nincs kijelzés
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❖ Idõzítõ beállításai (lásd: 69. oldal �Idõzítõ beállításai�.)

❖ Illesztõfelület beállításai
� A hálózati beállításokról a Hálózati útmutató talál további tudnivalókat.
� A párhuzamos illesztõfelülettel kapcsolatosan további részleteket lásd: 

Nyomtató kezelési útmutató.

❖ Fájlátvitel
� A hálózati beállításokról a Hálózati útmutató talál további tudnivalókat.

Papírtípus: 1. adagoló Nincs kijelzés/2 oldalas másolat/Automatikus 
papírvál. Be

Papírtípus: 2. adagoló Nincs kijelzés/2 oldalas másolat/Automatikus 
papírvál. Be

Papírtípus: 3. adagoló Nincs kijelzés/2 oldalas másolat/Automatikus 
papírvál. Be

Papírtípus: 4. adagoló Nincs kijelzés/2 oldalas másolat/Automatikus 
papírvál. Be

Fedõlap adagolója Ki

Elválasztólap-adagoló Ki

Nyomtató kézi papírmérete A4K

Alapbeállítások

Automatikus kikapcsolási idõzítõ 1 perc

Panelkikapcsolási idõzítõ 1 perc

Rendszer automatikus alaphelyzetbe hozása 
idõzítõ

60 másodperc

Másoló/Dokumentumszerver automatikus 
alaphelyzetbe hozási idõzítõje

60 másodperc

Fax automatikus alaphelyzetbe hozása 
idõzítõ

30 másodperc

Nyomtató automatikus alaphelyzetbe állás 
idõzítõ

60 másodperc

Szkenner automatikus alaphelyzetbe hozási 
idõzítõje

60 másodperc

Dátum beállítása --

Idõ beállítása --

Automatikus kilépési idõzítõ 60 másodperc

Alapbeállítások
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❖ Adminisztrátori eszközök(lásd: 72. oldal �Rendszergazdai eszközök�.)

Alapbeállítások

Felhasználói hitelesítés kezelése Ki

Adminisztrátori hitelesítés kezelése Ki

Adminisztrátor eltárolása/módosítása --

Költséghely számláló kezelés --

Kiterjesztett védelem --

Számláló megjelenítése/nyomtatása --

Számláló megj./törlés/nyomtatás felhasználónként --

Címlista kezelése --

Címlista: Csoport regisztrálása/módosítása/törlése --

Címjegyzék: Továbbküldési kérelem programozás / módosítás / törlés --

Címlista: sorrend módosítása --

Címlista nyomtatása: célállomások listája --

Címlista: megnevezés szerkesztése --

Címlista: megnevezés kiválasztása Megnevezés 1

Fájlok automatikus törlése a Dokumentumszerveren 3 nap elteltével

Összes fájl törlése a Dokumentumszerveren --

LDAP szerver tárolás/módosítás/törlés --

LDAP szerver használata Ki

AOF (Mindig BE) Be

Firmware verzió --

Hálózati védelmi szint 0 szint

Visszaállási idõ csökkentése Ki

Összes napló törlése Ki

A naplóátvitel beállítása Ki

Jogosulatlan másolás ellenõrzése Ki
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A Felhasználói eszközök 
(Rendszerbeállítások) elérése

Ez a rész a készülékért felelõs rendszergazdának szól.
A Felhasználói eszközök segítségével módosíthatja vagy beállíthatja az 
alapértelmezéseket.

Megjegyzés
❒ A Rendszerbeállítások mûveletei eltérnek a hagyományos mûveletektõl. 

Befejezés után mindig lépjen ki a Felhasználói eszközökbõl. Lásd 61. oldal 
�Meglévõ Felhasználói eszközök�.

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

Alapértelmezett beállítások módosítása

Megjegyzés
❒ Ha Adminisztrátori hitelesítés van megadva, forduljon a rendszergazdához.

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

B Nyomja meg a [Rendszerbeállítások] gombot.

C Válassza ki a menüt, és nyomja meg a megfelelõ gombot.

Referencia
57. oldal �Felhasználói eszközök menü (Rendszerbeállítások)�
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D A kijelzõn megjelenõ utasításokat követve változtassa meg a beállításokat, 
majd nyomja meg a következõ gombot: [OK].

Megjegyzés
❒ A beállításokhoz végzett módosítások törléséhez és a kezdõ képernyõre 

való visszalépéshez nyomja meg a {Felhasználói eszközök/Számláló} gombot.

Meglévõ Felhasználói eszközök

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

Megjegyzés
❒ Ugyancsak kiléphet a Felhasználói eszközökbõl a [Kilépés] gomb 

megnyomásával.

HU ZFFH220E
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A Felhasználói eszközök módosítható 
beállításai

Referencia
A Felhasználói eszközök megnyitásáról szóló információt lásd: 60. oldal �A 
Felhasználói eszközök (Rendszerbeállítások) elérése�.

Általános jellemzõk

❖ Kezelõpanel hangjelzés
Gomb megnyomásakor a készülék hangot ad.

Megjegyzés
❒ Alapbeállítás: Be

❖ Bemelegedési figyelmeztetés (másoló/Dokumentumszerver)
Beállíthatja, hogy a készülék hangjelzéssel figyelmeztesse, ha a készülék az 
Energiatakarékos mód után, vagy amikor a készüléket bekapcsolják készen 
áll a másolásra.

Megjegyzés
❒ Ha a Kezelõpanel hangjelzés beállítása �Ki�, a készülék nem ad 

hangjelzést, függetlenül a Bemelegedési üzenet beállításától.
❒ Alapbeállítás: Be

❖ Példányszám kijelzése (Másoló/Dokumentumszerver)
A másolatszámláló beállítható a már elkészített másolatok számának 
mutatására (elõrehaladás-jelzés) vagy a még hátralévõ másolatok számának 
mutatására (visszaszámlálás) is.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezett beállítás: Fel (elõreszámlálás)

❖ Funkció prioritás
Megadhatja, hogy melyik mód jelenjen meg közvetlenül a 
mûködtetõkapcsoló megnyomása után vagy a rendszer alaphelyzetbe állását 
követõen.

Megjegyzés
❒ Alapbeállítás: Másoló

❖ Nyomtatási prioritás
A kiválasztott módhoz nyomtatási prioritás kapcsolódik.

Referencia
33. oldal �Egyidejûleg több mûvelet�
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Megjegyzés
❒ Alapbeállítás: Megjelenített mód
❒ Amikor a [Közt. lap besz.] opciót választja, az aktuális nyomtatási feladat 

maximálisan öt lap után megszakad.
❒ Amikor a 2. belsõ tálca (1. lapadagoló tálca), az eltoló szortertálca, az 

500�lapos finiser vagy az 1000�lapos finiser telepítve van a készülékre, 
megadhatja azt a kimeneti tálcát, melyre a dokumentumok érkeznek. Ha 
többet szeretne megtudni a kimeneti tálca megválasztásának lehetõségérõl 
az egyes funkciók használatakor, olvassa el az alábbi részeket:
� 64. oldal �Kimenet: Másoló (másoló)�
� 64. oldal �Kimenet: Dokumentumszerver (Dokumentumszerver)�
� 64. oldal �Kimenet: Fax (fax)�
� 64. oldal �Kimenet: Nyomtató (nyomtató)�

❖ Funkció visszaállítási idõzítõ
Az egyidejûleg több funkció segítségével beállíthatja az idõtartamot, hogy 
a készülék meddig várjon, mielõtt a módokat módosítaná (lásd 33. oldal 
�Egyidejûleg több mûvelet�). Ez akkor hasznos, ha több példányra is 
szüksége van, és az egyes példányoknál eltérõ beállításokat szeretne 
alkalmazni. Ha hosszabb visszaállítási idõt állít be, megakadályozható a 
többi funkció általi megszakítás.

Megjegyzés
❒ Alapbeállítás: Idõ beállítások
❒ A Funkció visszaállítási idõzítõ beállítását a készülék nem veszi 

figyelembe, ha a [Közt. lap besz.] a beállított Nyomtatási prioritás (lásd 62. 
oldal �Nyomtatási prioritás�).

❒ Amikor a [Idõ beállítások] opciót választja, a számgombok segítségével adja 
meg az idõt (3�30 másodperc 1 másodpercenkénti lépésekben).

❒ Az alapértelmezett idõ három másodperc.
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❖ Kimenet: Másoló (másoló)
Megadhatja, hogy a dokumentumok mely tálcára kerüljenek.

1. 1. belsõ tálca
2. 2. belsõ tálca
3. Finiser felsõ tálcája
4. Finiser mozgó tálcája

Megjegyzés
❒ Alapbeállítás: 1. belsõ tálca

❖ Kimenet: Dokumentumszerver (Dokumentumszerver)
Megadhatja, hogy a dokumentumok mely tálcára kerüljenek.

Megjegyzés
❒ Alapbeállítás: 1. belsõ tálca
❒ További tudnivalók a kimeneti tálcákról: 64. oldal �Kimenet: Másoló 

(másoló)�.

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

Megjegyzés
❒ Alapbeállítás: 2. belsõ tálca
❒ További tudnivalók a kimeneti tálcákról: 64. oldal �Kimenet: Másoló 

(másoló)�.

❖ Kimenet: Nyomtató (nyomtató)
Megadhatja, hogy a dokumentumok mely tálcára kerüljenek.

Megjegyzés
❒ Alapbeállítás: 1. belsõ tálca
❒ Ha a nyomtatóillesztõ-programban van beállított kimeneti tálca, a 

készülék azzal dolgozik, függetlenül a fenti (esetleg eltérõ) beállítástól.
❒ További tudnivalók a kimeneti tálcákról: 64. oldal �Kimenet: Másoló 

(másoló)�.

AHR009S
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❖ <F/F4>Méretbeállítás
Jelenleg az F méreten belül három típus érhetõ el; 81/2"×13"L, 81/4"×13"L 
and 8"×13"L. Az ADF vagy expozíciós üvegfedél érzékelõi nem tudják 
egymástól megkülönböztetni az eredeti példányok fenti három típusát. Ez a 
funkció az F méretet az ADF vagy az expozíciós üvegfedél érzékelõje alapján 
állítja be. Az Automatikus papírvál. vagy Autom. kics./nagy. opció 
használható az F méretû eredeti dokumentumokhoz ennél a beállításnál.

Megjegyzés
❒ Alapbeállítás: 81/2" × 13"L

Kimeneti tálca beállítása

Korlátozások
❒ Nem szakítható meg az aktuális feladat egy másik funkciójú, tûzéssel vagy 

szortírozással végzendõ feladattal.
❒ Nem szakítható meg az aktuális feladat egy egyszerû nyomtatási feladattal 

vagy fax fogadásával. A feladat megszakításakor használt kimeneti tálca a 
finiser mozgó tálcájának típusától és a megszakításra beállított kimeneti 
tálcától függõen változhat.

❖ Amikor az 500�lapos finiser a finiser mozgó tálcája:
� Amikor a feladat megszakításához meghatározott kimeneti tálca a 

finiser tálca, a megszakítást jelentõ feladat az 1. belsõ tálcára érkezik.
� Amikor a feladat megszakításához meghatározott kimeneti tálca nem a 

finiser tálca, a megszakítást jelentõ feladat a meghatározott kimeneti 
tálcára érkezik.

❖ Amikor az 1000�lapos finiser a finiser mozgó tálcája:
� Amikor a feladat megszakításához meghatározott kimeneti tálca a 

finiser tálca, a megszakítást jelentõ feladat a finiser felsõ tálcájára 
érkezik.

� Amikor a feladat megszakításához meghatározott kimeneti tálca nem a 
finiser tálca, a megszakítást jelentõ feladat a meghatározott kimeneti 
tálcára érkezik.

❒ Amikor az 500�lapos finiser vagy az 1000�lapos finiser telepítve van, és a 
feladatra tûzést adott meg, a feladat a finiser mozgó tálcájára érkezik a 
meghatározott kimeneti tálcára való tekintet nélkül.
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Tálca papírbeállításai

❖ Papíradagoló tálca prioritás: Másoló (másoló/Dokumentumszerver)
Meghatározhatja, hogy melyik tálca adagoljon papírt a kimenethez.

Megjegyzés
❒ Alapbeállítás: 1. adagoló

❖ Papíradagoló tálca prioritás: Fax (fax)
Meghatározhatja, hogy melyik tálca adagoljon papírt a kimenethez.

Megjegyzés
❒ Alapbeállítás: 1. adagoló

❖ Papíradagoló tálca prioritás: Nyomtató (nyomtató)
Meghatározhatja, hogy melyik tálca adagoljon papírt a kimenethez.

Megjegyzés
❒ Alapbeállítás: 1. adagoló

❖ Tálca papírmérete: 1�4 tálca
Válassza ki a papíradagoló tálcába töltendõ papír méretét.

❖ Az 1., 3. és 4. tálcára beállítható papírméretek a következõek:
� A3L, B4 JISL, A4K, A4L, B5 JISK, B5 JISL, A5L, 8KL, 16KK, 

16KL
� 11"×17"L, 81/2"×14"L, 81/2"×11"K, 81/2"×11"L, 51/2"×81/2"L, 

71/4"×101/2"L, 8"×13"L, 81/2"×13"L, 81/4"×13"L, 11"×14"L, 
81/4"×14"L, 8"×101/2"L, 8"×101/2"K, egyedi méret (140-297 mm 
(5,52"-11,69") széles x 182-432 mm (7,17"-17,00") hosszú)

❖ A 2. tálca a következõ papírméreteket használatát támogatja:
� A3L, B4 JISL, A4K, A4L, B5 JISK, B5 JISL, A5L, B6 JISL, A6L, 

PostcardL, 8KL, 16KK, 16KL
� 11"×17"L, 81/2"×14"L, 81/2"×11"K, 81/2"×11"L, 51/2"×81/2"L, 

71/4"×101/2"L, 71/4"×101/2"K, 8"×13"L, 81/2"×13"L, 81/4"×13"L, 
11"×14"L, 11"×15"L, 10"×14"L, 10"×15"L, 81/4"×14"L, 8"×101/2"L, 
8"×101/2"K, 8"×10"L, 8"×10"K, C5L, C6L, DL EnvL, 41/8"×91/2"L, 
37/8"×71/2"L, egyedi méret (100-297 mm (3,97"-11,69") 
széles x 148-432 mm (5,83"-17,00") hosszú)

Referencia
168. oldal �Papírméret módosítása�

Fontos
❒ Ha a megadott papírméret eltér a papíradagoló tálcára töltött papír 

tényleges méretétõl, papírelakadás történhet, mert a helyes papírméret 
nem észlelhetõ.
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Megjegyzés
❒ Az opcionális nagykapacitású papíradagolóhoz LCT a papírvezetõ A4K, 

81/2"×11"K papírméretre van állítva. Ha szeretné megváltoztatni a 
papírméretet, kérje a szervizképviselõ segítségét.

❒ Ha papíradagoló tálcára megadott papírméret kiválasztó gomb más, mint 
a papírméret ehhez a beállításhoz, a tárcsán lévõ papírméretnek lesz 
prioritása.

❒ Ha a papíradagoló tálcán lévõ papírméret kiválasztó gombon nem jelzett 
papírméretet tölt be, állítsa a tárcsát a " " opcióra.

❒ Alapbeállítás: 
� 1. tálca: A4K, 81/2" × 11"K
� 2. tálca: A3L, 11" × 17"L
� 3. tálca: A4L, 81/2" × 11"L
� 4. tálca: A4L, 81/2" × 14"L

Referencia
168. oldal �Papírméret módosítása�

❖ Papírtípus: Kézi lapadagoló tálca 
Úgy állítja be a kijelzést, hogy látható legyen, milyen típusú papírt töltött be 
a kézi lapadagoló tálcába.

❖ A kézi adagoló a következõ papírtípusok használatát támogatja:
� Nincs kijelzés, Újrahasznált papír, Speciális papír, Színes papír, Fejléces 

papír, Elõre nyomtatott papír, Címke, Bankjegypapír, Vastag papír, 
Írásvetítõ fólia, Vékony papír, Kártyapapír

Megjegyzés
❒ Alapbeállítás: Nincs kijelzés

❖ Papírtípus: 1�4. tálca
Úgy állítja be a kijelzést, hogy látható legyen, milyen típusú papírt töltött be 
az egyes papíradagoló tálcákba. A nyomtatófunkció használja ezt az 
információt, hogy automatikusan kiválassza a papíradagoló tálcát.

❖ Az 1., 3. és 4. tálcára beállítható papírtípusok a következõek:
� Nincs kijelzés, Újrahasznosított papír, Speciális papír, Színes papír, 

Fejléces papír, Elõre nyomtatott papír, Bankjegypapír, Kártyapapír

❖ A 2. tálca a következõ papírtípusok használatát támogatja:
� Nincs kijelzés, Újrahasznált papír, Speciális papír, Színes papír, Fejléces 

papír, Elõre nyomtatott papír, Címke, Bankjegypapír, Vastag papír, 
Írásvetítõ fólia, Vékony papír, Kártyapapír
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Megjegyzés
❒ Alapbeállítás:

� Papírtípus: Nincs kijelzés
� Másolási mód kétoldalasnál: 2 oldalas másolat
� Automatikus papírválasztás használata: Igen

❒ Amikor ugyanazon típusú és méretû papírt tölt be két különbözõ tálcára, 
és tálcát kíván megadni a kétoldalas, illetve az egyoldalas másoláshoz, a 
kétoldalas másoláshoz a felsõ tálcát határozza meg. Amennyiben a 
Papíradagoló tálca prioritásban a tálcák egyike alapértelemettként 
szerepel, a kétoldalas másolást ehhez a tálcához rendelje. 

❒ A papíradagoló tálca mellett a  jelenik meg, ha a [Nem] opciót választotta 
ki az Automatikus papírkiválasztásnál.

Korlátozások
❒ Az [Automatikus papírvál.] csak a másoló funkcióhoz állítható be, a 

következõ két beállítás esetén: [Nincs kijelzés] és [Újrafelh. papír]. Ha a [Nem] 
opció van kiválasztva, az Automatikus papírkiválasztás nem érvényes.

❖ Elsõ fedõlap adagolója
Megadhatja és megjelenítheti a fedõlapok beállításához használt 
papíradagoló tálcát. A papíradagoló kiválasztása után megadható a 
megjelenítési idõ és a kétoldalas másolás módja is.

Megjegyzés
❒ Alapbeállítás:

� Programozandó adagoló: Ki
❒ A Fedõlap-adagoló tálca beállítást az elõlap és az elõlap/hátlap funkció 

használja.
❒ A [Kiválasztott módban] opció kiválasztása esetén a fedõlapbeállítások csak 

akkor jelennek meg, ha beállította a fedõlap vagy a közteslap funkciót.
❒ A [Végig] opció kiválasztásakor a fedõlapadagoló tálca mindig megjelenik.
❒ A Másolási mód Kétoldalas értékre csak a [Kiválasztott módban] opció 

kiválasztásakor állítható be.

Referencia
Másoló kezelési útmutató
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❖ Közteslapadagoló tálca
Megadhatja és megjelenítheti a közteslapok beállításához használt 
papíradagoló tálcát. A papíradagoló kiválasztása után megadható a 
megjelenítési idõ és a kétoldalas másolás módja is.

Megjegyzés
❒ Alapbeállítás: 

� Programozandó adagoló: Ki
❒ A [Kiválasztott módban] opció kiválasztása esetén a közteslapbeállítások 

csak akkor jelennek meg, ha beállította a fedõlap vagy a közteslap 
funkciót.

Referencia
 Másoló kezelési útmutató

❖ Nyomtató kézi papírmérete
Megadhatja a kézi adagolóban található papír méretét, ha a számítógéprõl 
nyomtat adatokat.
� A tálcák a következõ papírtípusok használatát támogatják:

A3L, B4 JISL, A4K, A4L, B5 JISK, B5 JISL, A5K, A5L, A6L, 
11" × 17"L, 81/2" × 14"L, 81/2" × 11"K, 81/2" × 11"L, 51/2" × 81/2"L, 
71/4" × 101/2"K, 71/4" × 101/2"L, 8" × 13"L, 81/2" × 13"L, 81/4" × 13"L, 
41/8" × 91/2"L, 37/8" × 71/2"L, C5 EnvL, C6 EnvL, DL EnvL, 8KL, 
16KK, 16KL

Megjegyzés
❒ Alapbeállítás: A4K
❒ Függõlegesen 90,0 és 297,0 mm (3,6"-11,7"), míg vízszintesen 148,0 és 

600,0 mm (5,9"-23,6") állíthat be papírméretet.

Idõzítõ beállításai

❖ Automatikus kikapcsolás idõzítõ
A feladat befejezése után, meghatározott idõ elteltát követõen a készülék 
automatikusan kikapcsol, hogy takarékoskodjon az energiával. A funkció 
neve "Automatikus kikapcsolás". 
Az automatikus kikapcsolást követõen a készülék "Kikapcsolt módba" vagy 
"Készenléti módba" vált. Adja meg az Automatikus kikapcsolási idõzítõnek, 
hogy az utolsó munka után hány perccel kapcsoljon ki a készülék.
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Megjegyzés
❒ Alapértelmezett érték: 1 perc
❒ Adjon meg egy idõtartamot 10 másodperc és 240 perc között a 

számgombok segítségével
❒ �Kikapcsolt módból� vagy �Készenléti módból� a készülék 10 

másodpercen belül áll vissza munkára kész állapotba.
❒ Hibaüzenet megjelenésekor az Automatikus kikapcsolás mód lehet, hogy 

nem mûködik.
❒ A készülék nem feltétlenül kapcsol "Készenléti módba� a beállított idõ 

után, ha a fõkapcsolót még csak most kapcsolta fel, és a másoló funkciótól 
eltérõ funkciók még a beindulás folyamatában vannak.

❖ Panelkikapcsolási idõzítõ
Beállíthatja azt az idõtartamot, amennyit a készülék vár az utolsó másolás 
vagy más mûvelet befejezése után, mielõtt kikapcsolná a panelt.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezett érték: 1 perc
❒ Adjon meg egy idõtartamot 10 másodperc és 240 perc között a 

számgombok segítségével

❖ Rendszer automatikus alaphelyzetbe hozása idõzítõ
A Rendszer alaphelyzetbe hozás beállítása automatikusan kapcsolja a 
kapcsolja a Funkció prioritásnál beállított képernyõre. Ha nincsenek 
mûveletek folyamatban, vagy amikor a megszakított feladatot törli. Ezzel a 
beállítással adható meg a rendszer alaphelyzetbe állási idõköze. Lásd 62. 
oldal �Funkció prioritás�.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezett beállítás: Be, 60 másodperc
❒ A számgombok segítségével 10 perc és 999 másodperc közötti érték 

állítható be.

❖ Másoló/Dokumentumszerver automatikus alaphelyzetbe hozása idõzítõ 
(másoló/Dokumentumszerver)
Meghatározza az eltelt idõt, mielõtt a másoló és a Dokumentumszerver mód 
visszaáll alaphelyzetbe.

Megjegyzés
❒ Ha a [Ki] opció van kijelölve, a készülék nem vált át automatikusan a 

felhasználói kód bevitelét kérõ képernyõre.
❒ Alapértelmezett beállítás: Be, 60 másodperc
❒ A számgombok segítségével 10 perc és 999 másodperc közötti érték 

állítható be.
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❖ Fax automatikus alaphelyzetbe hozása idõzítõ
Meghatározza az eltelt idõt, mielõtt a fax mód visszaáll alaphelyzetbe.

Megjegyzés
❒ Alapbeállítás: 30 másodperc
❒ A számgombok segítségével 30 perc és 999 másodperc közötti érték 

állítható be.

❖ Nyomtató automatikus alaphelyzetbe hozása idõzítõ
Meghatározza az eltelt idõt, mielõtt a nyomtató funkció visszaáll 
alaphelyzetbe.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezett beállítás: Be, 60 másodperc
❒ Ha a [Ki] opció van kijelölve, a készülék nem vált át automatikusan a 

felhasználói kód bevitelét kérõ képernyõre.
❒ A számgombok segítségével 10 perc és 999 másodperc közötti érték 

állítható be.

❖ Szkenner automatikus alaphelyzetbe hozása idõzítõ
Meghatározza az eltelt idõt, mielõtt a szkenner funkció visszaáll 
alaphelyzetbe.

Megjegyzés
❒ Ha a [Ki] opció van kijelölve, a készülék nem vált át automatikusan a 

felhasználói kód bevitelét kérõ képernyõre.
❒ Alapértelmezett beállítás: Be, 60 másodperc 
❒ A számgombok segítségével 10 perc és 999 másodperc közötti érték 

állítható be.

❖ Dátum beállítása
A számgombok segítségével állítsa be a másoló belsõ órájának a dátumát.

Megjegyzés
❒ Az év, a hónap és a nap megadása között a [←] és [→] gombok 

megnyomásával tud váltani.

❖ Idõ beállítása
A számgombok segítségével állítsa be a másoló belsõ órájának az idejét.

Megjegyzés
❒ Az órák, a percek és a másodpercek között a [←] és [→] gombok 

segítségével tud váltani.
❒ Adja meg az idõt 24�órás formátumban (1 másodperces lépésekben).
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❖ Automatikus kilépési idõzítõ
Megadhatja, hogy a készülék kiléptesse-e a felhasználót, ha az egy adott idõ 
elteltével nem használta a készüléket.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezett beállítás: Be, 60 másodperc
❒ Ha a [Be] lehetõséget választotta, a számgombok segítségével 

10 másodperc és 999 másodperc közötti érték állítható be egy 
másodperces lépésekben

Rendszergazdai eszközök
Az Adminisztrátori eszközöket a rendszergazdák használják. Ezen beállítások 
módosítása érdekében forduljon a rendszergazdához.
Javasolt az Adminisztrátori hitelesítés elvégzése az Adminisztrátori eszközök 
beállítása elõtt.
Lásd: Biztonsági útmutató.

❖ Felhasználói hitelesítés kezelése
� Felhasználói kód hitelesít.

A Felhasználói kód hitelesítése használatával korlátozhatja az elérhetõ 
funkciókat, és figyelemmel kísérheti azok használatát.
Amikor a Felhasználói kód hitelesít. funkciót használja, regisztrálja a 
felhasználói kódot.
Lásd 89. oldal �Hitelesítési információ�.
� Másoló
� Dokumentumszerver
� Fax
� Szkenner
� Nyomtató
� Nyomtató: Számítógépes vezérlés

Megjegyzés
❒ A Nyomtató számítógépes vezérlése funkcióval megtekintheti a 

nyomtatómeghajtó segítségével megadott kódoknak megfelelõ 
nyomtatási naplót.

� Alapvetõ hitelesítés
� Windows hitelesítése
� LDAP hitelesítése
� Integrált szerver hitelesítés
� Ki
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Megjegyzés
❒ Alapbeállítás: Ki

Referencia
A Basic hitelesítésre, a Windows hitelesítésére, az LDAP hitelesítésre és az 
Integrált szerver hitelesítésre vonatkozó tudnivalókat lásd Biztonsági 
útmutató.

❖ Adminisztrátori hitelesítés kezelése
Lásd: Biztonsági útmutató.

❖ Adminisztrátor eltárolása/módosítása
Lásd: Biztonsági útmutató.

❖ Költséghely számláló kezelés
Megadhatja, mely funkciókat szeretne azonosító (költséghely számláló) 
segítségével kezelni.

❖ Kiterjesztett védelem
Meghatározhatja, hogy szeretné-e használni a kiterjesztett védelmi 
funkciókat. A kiterjesztett védelmi funkcióval kapcsolatos további 
tudnivalókat lásd Biztonsági útmutató.

❖ Számláló megjelenítése/nyomtatása
A különbözõ számlálók megtekintését és kinyomtatását teszi lehetõvé.
� Számláló megjelenítése/nyomtatása

Az egyes funkciók számlálóinak megjelenítése (Összes, Másoló, Fax, 
Nyomtató, A3/DLT, Kétoldalas, Tûzés).

� Számlálólista nyomtatása
Az egyes funkciók számlálóinak kinyomtatása.

� A számlálólista kinyomtatása
A Nyomja meg a {Felhasználói eszközök/Számláló} gombot.
B Nyomja meg a [Rendszerbeállítások] gombot.
C Nyomja meg a [Adminisztrátori eszk.] gombot.
D Nyomja meg a [Számláló megjelenítése/nyomtatása] gombot.
E Nyomja meg a [Számlálólista nyomtatása] gombot.

F Nyomja meg a {Start} gombot.
G Nyomja meg a [Kilépés] gombot.
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❖ Felhasználói kódonkénti számláló megjelenítése/törlése/nyomtatása
A nyomtatási számok felhasználói kódonkénti bontásban megtekinthetõek és 
kinyomtathatóak, valamint az értékük le is nullázható.

Megjegyzés
❒ Nyomja meg a [U] és [T] gombot az összes nyomtatási szám 

megjelenítéséhez. 
❒ A példányszám különbözhet a Számláló megjelenítése/nyomtatása alatt 

látható számláló értékétõl.
� Nyomtató számláló az összes felhasználó egyesítésével

Az összes felhasználóhoz tartozó számlálóérték kinyomtatása.
� Számláló törlése az összes felhasználó egyesítésével

Az összes felhasználóhoz tartozó számlálóérték megadása.
� Nyomtató számláló felhasználónként

Az összes felhasználóhoz tartozó számlálóérték kinyomtatása.
� Számlálóértékek törlése felhasználónként

Az összes felhasználóhoz tartozó számlálóérték megadása.

Megjegyzés
❒ Lista nyomtatásához minden felhasználóhoz lásd: 93. oldal �A Számláló 

kinyomtatása az egyes felhasználói kódok szerint�.

❖ Címlista kezelése
Hozzáadhat a Címlistához, illetve módosíthatja vagy törölheti a Címlista 
adatait. A részleteket lásd 81. oldal �Címlista�.
� [Regisztrálás/Módosítás]

Neveket és felhasználói kódokat is tárolhat, illetve módosíthat.
� Nevek

Nevet, gombkijelzést, regisztrációs számot és megnevezés kiválasztást is 
tárolhat.

� Hit. info.
Felhasználói kódot tárolhat, és meghatározhatja az egyes felhasználói 
kódok által elérhetõ funkciókat. Tárolhat továbbá felhasználóneveket és 
jelszavakat, melyek e-mail küldéséhez, fájlok mappákba küldéséhez vagy 
az LDAP-szerver eléréséhez használatosak.

� Védelem
Tárolhat védelmi kódot.

� Fax célállomás
Regisztrálható egy faxszám, nemzetközi átviteli mód, fax fejléc, 
címkebeszúrás, IP fax célállomás és protokoll.

� E-mail
Tárolhat e-mail címet.

� Mappa
Tárolhatja a protokollt, útvonalat, felhasználónevet, jelszót, portszámot és 
szervernevet.
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� H.ad csop.hoz
A Címlistában tárolt neveket csoportokba rendezheti.

� [Törlés]
Törölhet egy nevet a Címlistából.

Megjegyzés
❒ Maximum 2000 nevet tárolhat.
❒ Maximum 100 felhasználókód tárolható. Ha opcionális felhasználói 

azonosító bõvítõegységet add hozzá, akár 500 felhasználói kódot is 
regisztrálhat.

❒ Felhasználókódok a SmartDeviceMonitor for Admin programból is 
tárolhatók. (nyomtató opció szükséges)

❒ A Web Image Monitor opció segítségével a Címjegyzékben adatokat is 
regisztrálhat, illetve kezelhet.. Lásd a Web Image Monitor súgóját.

❖ Címjegyzék: Csoport programozás / módosítás / törlés
A Címlistában regisztrált neveket egy csoporthoz adhatja.
Ezt követõen könnyedén kezelheti az egyes csoportokhoz tartozó neveket. 
A részleteket lásd 131. oldal �Nevek tárolása csoporthoz�.
� [Regisztrálás/Módosítás]

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

� [Törlés]
Törölhet egy csoportot.

Megjegyzés
❒ Legfeljebb 100 csoportot hozhat létre.
❒ A Web Image Monitor segítségével csoportosíthatja is a felhasználókat. 

További tudnivalókat lásd a Web Image Monitor súgójában.

❖ Címjegyzék: Továbbküldési kérelem programozás / módosítás / törlés
Fax módban a Továbbküldési kérelem funkcióhoz fax célállomásokat 
regisztrálhat.
A mûveleteket részletesen lásd 143. oldal �Továbbküldési kérelem 
regisztrálása�.
� Programozás / Módosítás

Ez a lehetõség új továbbküldési kérelmeket és fogadó állomásokat 
regisztrál, esetleg módosítja a továbbküldési kérelmek nevét, a kódnevet, 
a megnevezés kiválasztását, a regisztrációs számot, a fax célállomást, az IP 
fax célállomást vagy az e-mail címet.

� [Törlés]
Törli a továbbküldési kérelmet.

Megjegyzés
❒ Maximum 10 kértelmet tud rögzíteni.
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❖ Címjegyzék: Sorrend módosítása
Módosíthatja a Címlistában szereplõ nevek sorrendjét.

Megjegyzés
❒ Az elemek sorrendje egy adott lapon belül felcserélhetõ, de az elemek más 

lapra nem helyezhetõk át. Nem lehet például egy elemet áthelyezni a 
�TERV� ([OPQ]) lapról a �NAPI� ([CD]) lapra.

A Nyomja meg a {Felhasználói eszközök/Számláló} gombot.
B Nyomja meg a [Rendszerbeállítások] gombot.
C Nyomja meg a [Adminisztrátori eszk.] gombot, majd a [TKöv.] gombot.
D Nyomja meg a [Címlista: sorrend módosítása] gombot.
E Nyomja meg az áthelyezni kívánt névhez tartozó gombot.

Megjegyzés
❒ Név kijelöléséhez használhatja a számgombokat is.

F Nyomja meg a név gombját azon a helyen, ahová a kijelölt elem 
áthelyezését kívánja.

A E. lépésben kijelölt név átkerül a F. lépésben kijelölt helyre, és a többi 
név gombjai is helyet változtatnak ennek megfelelõen.

Megjegyzés
❒ Név kijelöléséhez használhatja a számgombokat is.

❖ Címjegyzék nyomtatása: Célállomás lista
Kinyomtathatja a Címlistában szereplõ célállomás listát. 
� Nyomtatás az 1. megnevezés sorrendjében

Kinyomtatja a Címjegyzéket 1. megnevezés sorrendjében.
� Nyomtatás az 2. megnevezés sorrendjében

Kinyomtatja a Címjegyzéket 2. megnevezés sorrendjében.
� Nyomtatás az 3. megnevezés sorrendjében

Kinyomtatja a Címjegyzéket 3. megnevezés sorrendjében.
� Csoporthívó lista nyomtatása

Kinyomtatja a csoportos Címjegyzéket.
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A Válassza ki a nyomtatási formátumot.
B A kétoldalas lapok listájának kinyomtatásához válassza a [Kétoldalas 

nyomtatás] opciót.
C Nyomja meg a {Start} gombot.

A készülék kinyomtatja a listát.

❖ Címjegyzék: Megnevezés szerkesztése
A megnevezés szerkesztésével könnyebbé válik a kívánt felhasználók 
kikeresése.
A Nyomja meg a {Felhasználói eszközök/Számláló} gombot.
B Nyomja meg a [Rendszerbeállítások] gombot.
C Nyomja meg a [Adminisztrátori eszk.] gombot, majd a [TKöv.] gombot.
D Nyomja meg a [Címlista: megnevezés szerkesztése] gombot.
E Nyomja meg a módosítandó megnevezés gombját.

F Adjon meg egy új nevet, majd nyomja meg a következõ gombot: [OK].
G Nyomja meg a [OK] gombot.

❖ Címjegyzék: Megnevezés kiválasztása
Egy név kiválasztásához meghatározhatja a megnevezést.

Megjegyzés
❒ Alapbeállítás: Megnevezés 1

❖ Fájlok automatikus törlése a Dokumentumszerveren
Meghatározhatja, hogy a Dokumentumszerveren tárolt dokumentumokat 
törölje-e a készülék egy adott idõ után.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: Igen, 3 nap elteltével
❒ Ha a [Igen] opciót választja, a késõbbiekben eltárolt dokumentumok egy 

bizonyos idõ elteltével törlõdnek.
❒ A [Nem] opció kiválasztásakor a dokumentumok nem törlõdnek 

automatikusan.
❒ A [Igen] lehetõség kiválasztásakor adja meg a napok számát 1 és 180 között 

(1 napos lépésekben).
❒ Az alapbeállítás három nap, ami azt jelenti, hogy a dokumentumok a 

tárolás után három nappal (72 órával) törlõdnek.
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❖ Az összes fájl törlése a Dokumentumszerveren
Törölheti a Dokumentumszerveren tárolt fájlokat, ideértve a 
Próbanyomtatásra, Bizalmas nyomtatásra, Fenntartott nyomtatásra és Tárolt 
nyomtatásra tárolt fájlokat is a nyomtató funkció alatt.

Megjegyzés
❒ A dokumentumok még jelszavas védelem esetén is törlõdnek.
❒ Megjelenik egy jóváhagyást kérõ üzenet. Ha valóban törölni kívánja az 

összes dokumentumot, nyomja meg a következõ gombot: [Igen].

❖ LDAP szerver tárolás/módosítás/törlés
Lásd: Hálózati útmutató.

❖ LDAP szerver használata
Meghatározhatja, hogy szeretné-e használni az LDAP szervert a kereséshez.

Megjegyzés
❒ Alapbeállítás: Ki
❒ Amikor az LDAP szerver használata Ki lehetõségre van kapcsolva, ay 

[LDAP keresése] nem jelenik meg a keresõképernyõn.

❖ AOF (Mindig BE)
Meghatározhatja, hogy kívánja-e használni az Automatikus kikapcsolás 
funkciót.

Megjegyzés
❒ Alapbeállítás: Be

❖ Firmware verzió
Ellenõrizheti a készülékre telepített szoftverek verzióját.

❖ Hálózati védelmi szint
Részletes információért a funkció beállításához forduljon a 
rendszergazdához.

❖ Visszaállási idõ csökkentése
Meghatározhatja, hogy szeretné-e csökkenteni a visszaállási idõt.
A [Be] gomb megnyomásakor a visszaállási idõ csökken.
A [Ki] gomb megnyomásával a visszaállási idõ nõ, és a készülék 
energiafelhasználása csökken.

Megjegyzés
❒ Alapbeállítás: Ki
❒ Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha a másoló egység és a merevlemez 

telepítve van a készülékre.
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❖ Összes napló törlése
Részletes információért a funkció beállításához forduljon a 
rendszergazdához.

❖ A naplóátvitel beállítása
Részletes információért a funkció beállításához forduljon a 
rendszergazdához.

❖ Jogosulatlan másolás ellenõrzése
Részletes információért a funkció beállításához forduljon a 
rendszergazdához.
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5. Címek és felhasználók regisztrálása
a Fax/Szkenner funkciókhoz
Címlista

Adatok, pl. felhasználók neveinek vagy e-mail címeinek a Címlistában történõ 
tárolásával könnyedén kezelheti azokat.

Fontos
❒ A Címlista adatait a merevlemez tárolja. Merevlemez-hiba esetén adatvesztés 

következhet be. A gyártó nem vállal felelõsséget az adatvesztésbõl eredõ 
károkért.

Megjegyzés
❒ Használhatja a Web Image Monitor funkciót is neveknek a Címjegyzékbe 

való regisztrálásához. A SmartDeviceMonitor for Admin segítségével több 
nevet is tárolhat egy mûvelettel.

❒ A Címjegyzék adatairól a [Címkezelõ eszköz] segítségével a 
SmartDeviceMonitor for Admin alatt készíthet biztonsági mentést. Javasolt a 
biztonsági mentés elvégzése a Címjegyzék használatakor.

❒ A SmartDeviceMonitor for Admin használatához a nyomtató opció 
szükséges.

Referencia
További tudnivalókat a Web Image Monitor használatáról lásd a Web Image 
Monitor súgóját.
A SmartDeviceMonitor for Admin segédprogrammal kapcsolatos 
részletekért és telepítésének módjáról lásd: Nyomtató kezelési útmutató.
A mûködési útmutatót lásd: SmartDeviceMonitor for Admin Súgó.

A Címlistában az alábbi tételeket tárolhatja és kezelheti: 

❖ Név
Tárolhatja a felhasználó és a gombkijelzés neveit. Ez alapvetõ információ a 
felhasználók készüléken történõ kezeléséhez.
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❖ Hitelesítési információ
Tárolhat felhasználói kódokat abból a célból, hogy korlátozza a bizonyos 
felhasználók által elérhetõ funkciókat, és ellenõrizze, mely funkciókat 
használják. Tárolhat továbbá belépési felhasználói neveket és belépési 
jelszavakat, melyek e-mail küldéséhez, fájlok mappákba küldéséhez vagy az 
LDAP-szerver eléréséhez használatosak.

❖ Fax célállomás
Regisztrálhat faxszámokat, vonalat, fax fejléceket, illetve kiválaszthatja a 
címkebeszúrást.
IP fax használatakor regisztrálhatja az IP fax célállomást, és kiválaszthatja a 
protokollt.
� Fax célállomás

� IP fax célállomás

❖ E-mail
A Címlistában tárolhat e-mail célállomásokat is.
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❖ Mappa
Tárolhatja a protokollt, az útvonal nevét és a szerver nevét.
� SMB

� FTP

� NCP

❖ Védelem
Meghatározhat védelmi kódokat, melyek megakadályozzák, hogy 
illetéktelenek használjanak egy feladói nevet vagy hozzáférjenek a 
mappákhoz.

❖ H.ad csop.hoz
A könnyebb kezelés érdekében a tárolt e-mail és mappa célállomásokat 
csoportokba rendezheti.
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Nevek kezelése a Címlistában

Ha elõzetesen tárol egy nevet és gombkijelzést, egyszerûen megadhatja az e-
mail és mappa célállomásokat a névgombok kiválasztásával.
Lásd 86. oldal �Nevek regisztrálása�.

Fax küldése Közvetlen hívóval

Regisztráljon faxszámot a Címjegyzékbe, így azt csak a fax küldésekor a kezdõ 
képernyõn megjelenõ fax célállomás kiválasztásával is megadhatja. Amikor a 
címkebeszúrás �BE� opcióra van állítva, a feladó neve és a standard üzenet a 
faxüzeneten kinyomtatásra kerül, amikor azt a vonal másik végén megkapják.
A Címjegyzékben IP fax célállomások regisztrálásával megadhat egy 
célállomást egyszerûen úgy is, hogy kiválasztja azt a kezdõ faxképernyõn 
megjelenõ célállomások közül.
A regisztrált IP fax számok a feladó IP fax számaiként használhatóak és 
nyomtathatóak.
Lásd 96. oldal �Fax célállomás�.

E-mail küldése a Közvetlen hívóval

Ha elõzetesen tárolt e-mail címeket a Címlistában, könnyedén megadhatja az e-
mail célállomásokat oly módon, hogy egy dokumentum Internet fax funkcióval 
történõ küldése esetén kiválasztja a célállomást a fax kezdõ képernyõjén.
Úgy is megadhat e-mail címet, hogy kiválasztja a kezdõ szkenner képernyõn 
megjelenõ célállomást, amikor a szkenner funkcióval dokumentumot küld.
A tárolt e-mail címeket a feladó címeként használhatja, és a feladó címe 
automatikusan megjelenik az e-mail fejlécének �Feladó� mezõjében.
Lásd 109. oldal �E-mail célállomás�.

Szkennelt fájlok közvetlen küldése megosztott mappába

Az útvonalnév, felhasználói név és jelszó tárolását követõen egyszerûen 
kapcsolódhat a megosztott mappához azáltal, hogy a kezdõ képernyõn látható 
célállomást választja ki, valahányszor a szkenner funkció segítségével küld 
fájlokat megosztott mappába. 
A mappa Windows alatt történõ megosztásához válassza az SMB protokollt.
A mappa FTP szerveren történõ megosztásához válassza az FTP protokollt.
A mappa NetWare szerveren történõ regisztrálásához válassza az NCP 
protokollt.
Lásd 113. oldal �Mappák regisztrálása�.
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A készülékrõl a megosztott mappákba történõ illetéktelen hozzáférés 
megakadályozása

A védelmi kód tárolását követõen meghatározhatja a védelem tárgyát, így 
megakadályozhatja, hogy egy e-mail célállomást engedély nélkül használjanak.
Megakadályozhatja a regisztrált mappákhoz történõ illetéktelen hozzáférést. 
Lásd 139. oldal �Védelmi kód tárolása�.

A felhasználók és a készülékhasználat kezelése

Regisztráljon felhasználói kódokat, hogy korlátozza, illetve ellenõrizze az alábbi 
funkciók használatát:
� Másoló
� Dokumentumszerver
� Fax
� Szkenner
� Nyomtató
Lásd 89. oldal �Hitelesítési információ�.
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Nevek regisztrálása

A felhasználói név hasznos eszköz a célállomás kiválasztásához, amikor faxokat 
vagy e-maileket küld. Azt mappa célállomásként is használhatja.

Név regisztrálása

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

B Nyomja meg a [Rendszerbeállítások] gombot.

C Nyomja meg a [Adminisztrátori eszk.] gombot, majd a [TKöv.] gombot.

D Nyomja meg a [Címlista kezelése] gombot.

E Nyomja meg a [Új tárolás] gombot.

F Nyomja meg a Név jobb oldalán látható [Módosítás] gombot.
Megjelenik a névmegadási képernyõ.

G Adja meg a nevet, majd nyomja meg a következõ gombot: [OK].

Megjegyzés
❒ A nevet használhatja a Dokumentumszerver dokumentumaihoz is. 

A Dokumentumszerverrel kapcsolatos tudnivalókat lásd 39. oldal 
�A Dokumentszerver használata�.

❒ Akár 2000 programot is regisztrálhat, illetve azoknak adhat regisztrációs 
számot 00001 és 50000 között.

❒ A regisztrációs számok eredetileg automatikusan hozzárendelésre 
kerülnek, de késõbb azokat meg is változtathatja. A regisztrációs szám 
módosításához nyomja meg a [Módosítás] gombot a �Regisztrációs szám� 
jobb oldalán, majd a számgombok segítségével adja meg az új számot.

Referencia
191. oldal �Szöveg bevitele�
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H Nyomja meg a használni kívánt besorolásnak megfelelõ gombot a 
következõ szakaszban: Válasszon megnevezést.

Megjegyzés
❒ A választható gombok a következõk:

� [Gyak.]� Az elsõként megjelenõ laphoz adódik hozzá.
� [AB], [CD], [EF], [GH], [IJK], [LMN], [OPQ], [RST], [UVW], [XYZ], [1] to [10]� 

A kiválasztott megnevezésben lévõ tételek listájához hozzáadva.
❒ Kiválaszthatja a [Gyak.] elemet, és minden megnevezéshez még egy oldalt.

I Ha további neveket szeretne tárolni, nyomja meg a [Regisztrálás folytatása] 
gombot, majd ismételje meg a mûveletet a fenti F lépéstõl.

J Nyomja meg a [OK] gombot.

K Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

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

Egy regisztrált név módosítása

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

B Nyomja meg a [Rendszerbeállítások] gombot.

C Nyomja meg a [Adminisztrátori eszk.] gombot, majd a [TKöv.] gombot.

D Nyomja meg a [Címlista kezelése] gombot.

E Válassza ki a módosítani kívánt, regisztrált nevet.
Nyomja meg a név gombját, vagy a számgombok segítségével adja meg a 
tárolt számot

Megjegyzés
❒ Ha megnyomja a  elemet, kereshet a tárolt nevek, felhasználói kódok, a 

fax számok, a mappanevek, az e-mail címek vagy az IP fax célállomások 
között.
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A név vagy gombkijelzés módosítása

ANyomja meg a következõt a név vagy gombkijelzés jobb oldalán: 
[Módosítás].

B Adja meg a nevet vagy gombjelzést, majd nyomja meg a [OK] gombot.

Referencia
191. oldal �Szöveg bevitele�

Regisztrációs szám módosítása

ANyomja meg a [Módosítás] gombot a �Regisztrációs szám� mezõ jobb 
oldalán.

B Adja meg az új regisztrációs számot a számgombok segítségével, majd 
nyomja meg a [#] gombot.

Megnevezés módosítása

ANyomja meg a használni kívánt besorolásnak megfelelõ gombot a 
következõ szakaszban: Válasszon megnevezést.

F Nyomja meg a [OK] gombot.

G Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

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

Egy regisztrált név törlése
Ha töröl egy nevet, az adott névhez társított adatok, mint például e-mail címek, 
fax számok, a mappa neve és az IP fax célállomás, ugyancsak törlésre kerülnek.

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

B Nyomja meg a [Rendszerbeállítások] gombot.

C Nyomja meg a [Adminisztrátori eszk.] gombot, majd a [TKöv.] gombot.

D Nyomja meg a [Címlista kezelése] gombot.

E Nyomja meg a [Törlés] gombot.

F Jelölje ki a törölni kívánt nevet.
Nyomja meg a gombot, vagy a számgombok segítségével adja meg a tárolt 
számot

G Nyomja meg a [Igen] gombot.

H Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

I Nyomja meg a {Felhasználói eszközök/Számláló} gombot.
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Hitelesítési információ

Regisztráljon felhasználói kódokat, hogy korlátozza, illetve ellenõrizze az alábbi 
funkciók használatát:
� Másoló
� Dokumentumszerver
� Fax
� Szkenner
� Nyomtató

Megjegyzés
❒ A fax funkció segítségével a Dokumentumszerveren tárolt 

dokumentumokról készült példányszám az egyes felhasználói kódok 
viszonylatában számlálásra kerül. Így ellenõrizheti bármely felhasználó 
tevékenységét.

❒ A szkenner funkció segítségével beolvasott példányok számát a készülék 
minden felhasználói kódra vonatkozóan tárolja. Így ellenõrizheti bármely 
felhasználó tevékenységét.

❒ Ha automatikusan szeretné regisztrálni a nyomtató-illesztõprogram 
felhasználói kódot, válassza a [Nyomtató: PC-kontroll] beállítást a nyomtató 
számára a Felhasználói kód hitelesít. funkciónál. A Felhasználói eszközökben 
beállított felhasználói kódok alkalmazásához állítsa be a 
nyomtatómeghajtóhoz a Felhasználói eszközökben regisztrált felhasználói 
kódokat. Lásd 89. oldal �Hitelesítési információ�.

Referencia
A felhasználói kódoknak a nyomtató-illesztõprogram számára való 
beállítására vonatkozó részleteket lásd: Nyomtató kezelési útmutató vagy a 
nyomtató-illesztõprogram súgója.

Fontos
❒ Minden egyes felhasználókódhoz ugyanazok a funkciók tartoznak. Ha 

módosít vagy töröl egy felhasználói kódot, az ahhoz tartozó korlátozások és 
felügyeleti adatok érvényessége megszûnik.
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Új felhasználói kód regisztrálása

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

B Nyomja meg a [Rendszerbeállítások] gombot.

C Nyomja meg a [Adminisztrátori eszk.] gombot, majd a [TKöv.] gombot.

D Nyomja meg a [Címlista kezelése] gombot.

E Nyomja meg a tárolni kívánt névnek megfelelõ gombot, vagy adja meg a 
tárolási számot a számgombok segítségével.

Megjegyzés
❒ Egytõl nyolc számjegyig terjedõ fwlhasználói kódot adhat meg.
❒ A név regisztrálásához lásd 86. oldal �Nevek regisztrálása�.

F Nyomja meg a [Hit. info.] gombot.

G A számgombok segítségével adja meg a felhasználói kódot, majd nyomja 
meg a [#] gombot.

Megjegyzés
❒ Ha eltéveszti, nyomja meg a [Törlés] vagy a {Törlés/Stop} gombot, és írja be 

a ismét a kódot.
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H Nyomja meg kétszer az alábbi gombot: [TKöv.].

I Válassza ki a felhasználói kóddal használandó funkciókat a következõbõl: 
Elérhetõ funkciók.

J Nyomja meg a [OK] gombot.

Megjegyzés
❒ Ha további felhasználói kódokat szeretne tárolni, ismételje meg a 

mûveletet a E lépéstõl.

K Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

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

Felhasználói kód módosítása

Megjegyzés
❒ A számlálóérték a felhasználói kód módosítása esetén sem törlõdik. 

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

B Nyomja meg a [Rendszerbeállítások] gombot.

C Nyomja meg a [Adminisztrátori eszk.] gombot, majd a [TKöv.] gombot.

D Nyomja meg a [Címlista kezelése] gombot.

E Válassza ki a felhasználót, akinek a felhasználói kódját módosítani 
kívánja.
Nyomja meg a név gombját, vagy a számgombok segítségével adja meg a 
tárolt számot

Megjegyzés
❒ Ha megnyomja a  elemet, a felhasználóra kereshet a tárolt nevek, 

felhasználói kódok, a fax számok, a mappanevek, az e-mail címek vagy az 
IP fax célállomások között.

❒ A név, gombjelzés és megnevezés módosításához lásd 87. oldal �Egy 
regisztrált név módosítása�.

F Nyomja meg a [Hit. info.] gombot.
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G Nyomja meg a [Módosítás] gombot, majd a számgombok segítségével adja 
meg az új felhasználókódot

H Nyomja meg a [#] gombot.

Az elérhetõ funkciók módosítása

ANyomja meg kétszer az alábbi gombot: [TKöv.].
BNyomja meg a gombot az adott funkció kiválasztásához, illetve 

engedélyezéséhez.

Megjegyzés
❒ Nyomja meg a gombot a kijelöléshez, melynek következtében 

engedélyezve lesz a funkció. A jelölés megszüntetéséhez nyomja meg 
újra a kijelölt gombot.

I Nyomja meg a [OK] gombot.

J Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

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

Felhasználói kód törlése

Megjegyzés
❒ A felhasználói kód törlését követõen a számláló is automatikusan törlõdik.
❒ Név Címlistából történõ teljes törlésével kapcsolatban lásd: 88. oldal �Egy 

regisztrált név törlése�.

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

B Nyomja meg a [Rendszerbeállítások] gombot.

C Nyomja meg a [Adminisztrátori eszk.] gombot, majd a [TKöv.] gombot.

D Nyomja meg a [Címlista kezelése] gombot.

E Válassza ki azt a nevet, melynek kódját törölni szeretné.
Nyomja meg a név gombját, vagy a számgombok segítségével adja meg a 
tárolt számot
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F Nyomja meg a [Hit. info.] gombot.

G A felhasználói kód törléséhez nyomja meg a [Módosítás] gombot, majd 
nyomja meg a [#] gombot.

H Nyomja meg a [OK] gombot.

I Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

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

A Számláló megjelenítése az egyes felhasználói kódok szerint

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

B Nyomja meg a [Rendszerbeállítások] gombot.

C Nyomja meg a [Adminisztrátori eszk.] gombot.

D Nyomja meg a [Számláló megj./törlés/nyomtatás felhasználónként] gombot.

E Válassza a [Nyomtató számláló], [Küldés számláló] vagy [Szkenner számláló] 
opciót.
Minden felhasználó kód alatt megjelenik a hozzá tartozó egyedi 
funkciószámláló.

A Számláló kinyomtatása az egyes felhasználói kódok szerint

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

B Nyomja meg a [Rendszerbeállítások] gombot.

C Nyomja meg a [Adminisztrátori eszk.] gombot.

D Nyomja meg a [Számláló megj./törlés/nyomtatás felhasználónként] gombot.
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E Jelölje ki a kívánt felhasználókódot a képernyõ bal oldaláról.

Megjegyzés
❒ Az oldalon található összes felhasználói kód kijelöléséhez nyomja meg az 

alábbi gombot: [Összes kijelölése].

F A Felhasználónként elem alatt nyomja meg az alábbi gombot: [Számlálólista 
nyomtatása].

Megjegyzés
❒ Adja meg a felhasználói kódot, majd nyomja meg a [#] gombot, ha a 

felhasználói kód már tárolva van.

G Az alábbi helyeken válassza ki a nyomtatni kívánt funkcióhasználatot: 
[Nyomtató számláló], [Küldés számláló] és [Szkenner számláló].

H Nyomja meg a [Nyomtatás] gombot.

Az összes felhasználói kódhoz tartozó másolatok számának kinyomtatása

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

B Nyomja meg a [Rendszerbeállítások] gombot.

C Nyomja meg a [Adminisztrátori eszk.] gombot.

D Nyomja meg a [Számláló megj./törlés/nyomtatás felhasználónként] gombot.

E Az Összes felhasználó elem alatt nyomja meg az alábbi gombot: 
[Számlálólista nyomtatása].

Megjegyzés
❒ Adja meg a felhasználói kódot, majd nyomja meg a [#] gombot, ha a 

felhasználói kód már tárolva van.
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F Az alábbi helyeken válassza ki a nyomtatni kívánt funkcióhasználatot: 
[Nyomtató számláló], [Küldés számláló] és [Szkenner számláló].

G Nyomja meg a [Nyomtatás] gombot.

A példányszám törlése

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

B Nyomja meg a [Rendszerbeállítások] gombot.

C Nyomja meg a [Adminisztrátori eszk.] gombot.

D Nyomja meg a [Számláló megj./törlés/nyomtatás felhasználónként] gombot.

E Jelölje ki a törölni kívánt felhasználókódot.

Egy adott felhasználói kódhoz tartozó nyomtatott példányok számának 
törlése

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

Megjegyzés
❒ Az oldalon található összes felhasználói kód kijelöléséhez nyomja meg 

az alábbi gombot: [Összes kijelölése].
B A Felhasználói kódonként elem alatt nyomja meg a [Törlés] gombot.
C Válassza ki a funkcióhasználatot, melyet törölni kíván a [Nyomtató 

számláló], [Küldés számláló] és [Szkenner számláló] lehetõségekbõl.
DNyomja meg a [OK] gombot.

Az összes felhasználói kódhoz tartozó másolatok számának törlése

A Az Összes felhasználó elem alatt nyomja meg az alábbi gombot: [Törlés].

B Válassza ki a funkcióhasználatot, melyet törölni kíván a [Nyomtató 
számláló], [Küldés számláló] és [Szkenner számláló] lehetõségekbõl.

CNyomja meg a [OK] gombot.

F Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

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

Regisztrálja a fax célállomást, így nem szükséges minden alkalommal megadnia 
a fax számot, és a fax funkció segítségével elküldheti a már beszkennelt 
dokumentumokat.
A regisztrálható fax célállomások számáról további tudnivalókat lásd Fax 
kezelési útmutató <Alapvetõ funkciók>.
� Könnyû kiválasztani a fax célállomást, ha a fax célállomáshoz regisztrálja a 

�Név� és a �Gombjelzés� lehetõségeket.
� Fax célállomásokat úgy regisztrálhat, hogy azokat kiválasztja az újratárcsázás 

funkcióból.
� Fax célállomásokat csoportként is regisztrálhat.
A regisztrált fax számok a feladó fax számaiként használhatóak.
A fax célállomások két típusa különböztethetõ meg az alábbiak szerint.
� Fax célállomás

Válassza ezt a lehetõséget, hogy a telefonos hálózaton faxot küldjön.
� IP fax

Válassza ezt a lehetõséget, hogy a készüléknek a TCP/IP hálózaton faxot 
küldjön.

Korlátozások
❒ Más hálózaton nem küldhet faxot a készüléknek, ha a hálózatot tûzfal 

védi.

❖ Fax célállomás
A fax célállomásra az alábbi elemeket programozhatja be:
� Fax szám

A célállomás fax számát tárolja. Legfeljebb 128 karakterbõl álló fax számot 
adhat meg. A számban szereplõ összes számjegyet meg kell adnia. 

� SUB kód
A SUB kód regisztrálása lehetõvé teszi a Bizalmas küldés használatát, 
hogy olyan más fax készülékekre küldjön üzeneteket, melyek támogatják 
a �SUB kód� néven ismert hasonló funkciót. Lásd Fax kezelési útmutató 
<Speciális funkciók>.

� SEP kód
A SEP kód regisztrálása lehetõvé teszi a Lehívó fogadás használatát, hogy 
olyan más készülékektõl fogadhasson faxokat, melyek támogatják a 
Lehívó fogadás funkciót. Lásd Fax kezelési útmutató <Speciális funkciók>.

� Vonal
Ha az opcionális kiegészítõ G3 interfészegység telepítve van, 
célállomásonként kiválaszthatja a vonal típusát.

� Fax fejléc
Kiválaszthatja, hogy a másik fél által fogadott üzeneteken fax fejléc 
jelenjen meg. Az alapértelmezett: �1. név�. Lásd Fax kezelési útmutató 
<Speciális funkciók>.
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� Címkebeszúrás
Használja a címkebeszúrást, hogy a célállomáson kinyomtatott lapon 
olyan információk jelenjenek meg, mint a célállomás neve. Az adatok az 
alábbiak szerint kerülnek nyomtatásra:
� Célállomás neve: A [Fax célállomás] lehetõség alatt meghatározott 

célállomás név elõtt a "Kapja" szó jelenik meg a lap felsõ részén.
� Standard üzenet: A "Célállomás neve" alatt a regisztrált kétsoros 

mondat kerül kinyomtatásra.

Korlátozások
❒ A funkció használatához állítsa be a Címkebeszúrást [Be] lehetõségre, 

amikor a fax célállomásokat programozza, és válassza a [Regisztrált név] 
opciót, amikor fax dokumentumokat küld.

Megjegyzés
❒ A fax fejléc és a címkebeszúrás ugyancsak nyomtatásra kerül, amikor a 

fax funkció segítségével e-mailen küld dokumentumokat.
❒ A készüléken regisztrált standard üzeneteken kívül bármely standard 

üzenet programozható. Lásd Fax kezelési útmutató <Speciális funkciók>.
� Nemzetközi átviteli mód

Amikor a Nemzetközi átviteli módot [Be] lehetõségre állítja, a készülék 
adatátvitele pontosabb, mivel az átivteli sebesség lelassul. Viszont a 
kommunikációs idõ hosszabb lesz.

❖ IP fax célállomás
Az IP fax célállomásra az alábbi elemeket programozhatja be:

Megjegyzés
❒ Ez a beállítás csak akkor mûködik, ha az IP fax funkciót választja ki.
� IP fax

Regisztrálja az IP fax célállomást. Legfeljebb 128 karakterbõl álló nevet 
adhat meg. Ezt a beállítást az IP fax használatakor el kell végezni.

� SUB kód
A SUB kód regisztrálása lehetõvé teszi a Bizalmas küldés használatát, 
hogy olyan más fax készülékekre küldjön üzeneteket, melyek támogatják 
a �SUB kód� néven ismert hasonló funkciót. Lásd Fax kezelési útmutató 
<Speciális funkciók>.

� SEP kód
A SEP kód regisztrálása lehetõvé teszi a Lehívó fogadás használatát, hogy 
olyan más készülékektõl fogadhasson faxokat, melyek támogatják a 
Lehívó fogadás funkciót. Lásd Fax kezelési útmutató <Speciális funkciók>.

� Protokoll kiválasztása
Válassza ki a protokollt az IP fax átvitelhez.
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Fax célállomás regisztrálása

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

B Nyomja meg a [Rendszerbeállítások] gombot.

C Nyomja meg a [Adminisztrátori eszk.] gombot, majd a [TKöv.] gombot.

D Nyomja meg a [Címlista kezelése] gombot.

E Jelölje ki a nevet, amelynek a célállomását regisztrálni szeretné.
Nyomja meg a név gombját, vagy a számbillentyûzet segítségével adja meg a 
tárolt számot.

Megjegyzés
❒ Ha megnyomja a  elemet, kereshet a tárolt nevek, felhasználói kódok, a 

fax számok, a mappanevek, az e-mail címek vagy az IP fax célállomások 
között.

❒ A név, gombjelzés és megnevezés regisztrálásával kapcsolatban lásd 86. 
oldal �Nevek regisztrálása�.

F Nyomja meg a [Fax céláll.] gombot.

G Adja meg a fax számot a számgombok segítségével, majd nyomja meg a 
[OK] gombot a Fax szám lehetõség alatt.

HU ZFFH220E
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A vonal kiválasztásához

ANyomja meg a [Vál. vonalat] gombot.

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

A SUB kód programozásához

ANyomja meg a [Spec. beállítások] gombot, majd válassza a [SUB kód] opciót.
BNyomja meg a [Módosítás] gombot a TX SUB kód alatt.
C A számgombok segítségével adja meg a SUB kódot, majd nyomja meg a 

[OK] gombot.
D A jelszó megadásához nyomja meg a [Módosítás] gombot a Jelszó (SID) 

opció alatt.
E Adja meg a jelszót a számgombok segítségével, majd nyomja meg az 

[OK] gombot.
FNyomja meg a [OK] gombot.

A SEP kód programozásához

ANyomja meg a [Spec. beállítások] gombot, majd válassza a [SEP kód] opciót.
BNyomja meg a [Módosítás] gombot az RX SEP kód alatt.
C A számgombok segítségével adja meg a SEP kódot, majd nyomja meg a 

[OK] gombot.
D A jelszó megadásához nyomja meg a [Módosítás] gombot a Jelszó (PWD) 

opció alatt.
E Adja meg a jelszót a számgombok segítségével, majd nyomja meg az 

[OK] gombot.
FNyomja meg a [OK] gombot.

A Nemzetközi átviteli mód beállításához

ANyomja meg a [Módosítás] gombot a Nemzetközi átivteli mód alatt.
B Válassza a [Ki] vagy az [Be] beállítást, majd nyomja meg az [OK] gombot.
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A fax fejléc kiválasztásához

Megjegyzés
❒ Regisztrálhatja a fax fejlécet a Fax információk programozása opciónál a 

Fax funkciókra vonatkozó rendszerbeállítások alatt. Lásd Fax kezelési 
útmutató <Alapvetõ funkciók>.

ANyomja meg a [Módosítás] gombot a Fax fejléc alatt.
B Válassza a [1. név] vagy az [2. név] beállítást, majd nyomja meg az [OK] 

gombot.

A címkebeszúrás beállítása

Amikor a címkebeszúrás BE opcióra van állítva, a feladó neve és a standard 
üzenet a faxüzeneten kinyomtatásra kerül, amikor azt a vonal másik végén 
megkapják.
ANyomja meg a [Módosítás] gombot a Címkebeszúrás alatt.
B Válassza a [Be] opciót.
CNyomja meg a [Módosítás] gombot a 2. sor alatt.
D Válasszon ki egy standard üzenetet, mely a második sorba kerül 

nyomtatásra. Az egyéni üzenet bélyegzéséhez nyomja meg a [Egyéni 
üzenet] gombot.

E Adja meg az üzenetet, majd nyomja meg a [OK] gombot.

Referencia
191. oldal �Szöveg bevitele�

FNyomja meg a [OK] gombot.
GNyomja meg a [Módosítás] gombot a 3. sor alatt.
H Válassza ki a standard üzenetet, majd nyomja meg az [OK] gombot.
INyomja meg a [OK] gombot.

H Nyomja meg a [OK] gombot.

Megjegyzés
❒ Egy már regisztrált csoporthoz hozzáadhatja ezt a fax célállomást. Lásd 

131. oldal �Nevek tárolása csoporthoz�.

I Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

J Nyomja meg a {Felhasználói eszközök/Számláló} gombot.
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Regisztrált fax célállomás módosítása

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

B Nyomja meg a [Rendszerbeállítások] gombot.

C Nyomja meg a [Adminisztrátori eszk.] gombot, majd a [TKöv.] gombot.

D Nyomja meg a [Címlista kezelése] gombot.

E Jelölje ki a nevet, amelynek a célállomását módosítani szeretné.
Nyomja meg a név gombját, vagy a számbillentyûzet segítségével adja meg a 
tárolt számot.

Megjegyzés
❒ Ha megnyomja a  elemet, kereshet a tárolt nevek, felhasználói kódok, a 

fax számok, a mappanevek, az e-mail címek vagy az IP fax célállomások 
között.

❒ A név, gombjelzés és megnevezés módosításához lásd 87. oldal �Egy 
regisztrált név módosítása�.

F Nyomja meg a [Fax céláll.] gombot.

GMódosítsa a beállításokat.

A Fax szám módosításához

A A Fax szám alatt nyomja meg a [Módosítás] gombot.

B Adja meg az új fax számot a számgombok segítségével, majd nyomja 
meg a [OK] gombot.

Vonal módosítása

ANyomja meg a [Vál. vonalat] gombot.

B Válassza ki a vonalat.
CNyomja meg a [OK] gombot.
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A SUB kód módosításához

ANyomja meg a [Spec. beállítások] gombot.
BNyomja meg a [SUB kód] gombot.
CNyomja meg a [Módosítás] gombot a TX SUB kód alatt.
D Adja meg az új SUB kódot, majd nyomja meg a [OK] gombot.
E A jelszó módosításához nyomja meg a [Módosítás] gombot a Jelszó (SID) 

opció alatt.
F Adja meg az új jelszót, majd nyomja meg a következõ gombot: [OK].
GNyomja meg a [OK] gombot.

A SEP kód módosításához

ANyomja meg a [Spec. beállítások] gombot.
BNyomja meg a [SEP kód] gombot.
CNyomja meg a [Módosítás] gombot az RX SEP kód alatt.
D Adja meg az új SEP kódot, majd nyomja meg a [OK] gombot.
E A jelszó módosításához nyomja meg a [Módosítás] gombot a Jelszó 

(PWD) opció alatt.
F Adja meg az új jelszót, majd nyomja meg a következõ gombot: [OK].
GNyomja meg a [OK] gombot.

A Fax fejléc módosításához

ANyomja meg a [Módosítás] gombot a Fax fejléc alatt.
B Adja meg az új fax fejlécet, majd nyomja meg a [OK] gombot.

A címkebeszúrás módosításához

ANyomja meg a [Módosítás] gombot a Címkebeszúrás alatt.
BNyomja meg a [Módosítás] gombot a 2. sor alatt.
C Válassza ki az új standard üzenetet, vagy nyomja meg a [Egyéni üzenet] 

gombot az új üzenet megadásához.
DNyomja meg a [OK] gombot.
ENyomja meg a [Módosítás] gombot a 3. sor alatt.
F Válassza ki az új standard üzenetet, majd nyomja meg az [OK] gombot.
GNyomja meg a [OK] gombot.
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H Nyomja meg a [OK] gombot.

Megjegyzés
❒ A név, gombjelzés és megnevezés módosításához lásd 87. oldal �Egy 

regisztrált név módosítása�.

I Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

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

Regisztrált fax célállomás törlése

Megjegyzés
❒ Ha olyan célállomást töröl, mely meghatározott kézbesítési célállomás, 

például a célállomás regisztrált Személyes postaládájába az üzenetek nem 
érkeznek meg. Mindenképpen ellenõrizze a beállításokat a fax funkcióban, 
mielõtt bármelyik célállomást törölné.

❒ Egy név teljes törléséhez lásd 88. oldal �Egy regisztrált név törlése�.

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

B Nyomja meg a [Rendszerbeállítások] gombot.

C Nyomja meg a [Adminisztrátori eszk.] gombot, majd a [TKöv.] gombot.

D Nyomja meg a [Címlista kezelése] gombot.

E Jelölje ki a nevet, amelynek a célállomását törölni szeretné.
Nyomja meg a név gombját, vagy a számbillentyûzet segítségével adja meg a 
tárolt számot.

Megjegyzés
❒ Ha megnyomja a  elemet, kereshet a tárolt nevek, felhasználói kódok, a 

fax számok, a mappanevek, az e-mail címek vagy az IP fax célállomások 
között.

❒ A név, gombjelzés és megnevezés törléséhez lásd 88. oldal �Egy regisztrált 
név törlése�.

F Nyomja meg a [Fax céláll.] gombot.

G A Fax szám alatt nyomja meg a [Módosítás] gombot.

H Nyomja meg a [Össz. törlés] gombot, majd a [OK] gombot.
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I Nyomja meg a [OK] gombot.

J Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

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

IP fax célállomás regisztrálása

Referencia
Az IP fax küldésével kapcsolatos további tudnivalókat lásd Fax kezelési 
útmutató <Alapvetõ funkciók>.

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

B Nyomja meg a [Rendszerbeállítások] gombot.

C Nyomja meg a [Adminisztrátori eszk.] gombot, majd a [TKöv.] gombot.

D Nyomja meg a [Címlista kezelése] gombot.

E Jelölje ki a nevet, amelynek az IP fax célállomását regisztrálni szeretné.
Nyomja meg a név gombját, vagy a számbillentyûzet segítségével adja meg a 
tárolt számot.

Megjegyzés
❒ Ha megnyomja a  elemet, kereshet a tárolt nevek, felhasználói kódok, a 

fax számok, a mappanevek, az e-mail címek vagy az IP fax célállomások 
között.

❒ A név, gombjelzés és megnevezés regisztrálásával kapcsolatban lásd 86. 
oldal �Nevek regisztrálása�.

F Nyomja meg a [Fax céláll.] gombot.

G Nyomja meg a [IP-Fax] gombot.
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H Nyomja meg a [Módosítás] gombot.

I  Adja meg az IP fax célállomást, majd nyomja meg a [OK] gombot.

A SUB kód programozásához

ANyomja meg a [Spec. beállítások] gombot, majd válassza a [SUB kód] opciót.
BNyomja meg a [Módosítás] gombot a TX SUB kód alatt.
C A számgombok segítségével adja meg a SUB kódot, majd nyomja meg a 

[OK] gombot.
D A jelszó megadásához nyomja meg a [Módosítás] gombot a Jelszó (SID) 

opció alatt.
E Adja meg a jelszót a számgombok segítségével, majd nyomja meg az 

[OK] gombot.
FNyomja meg a [OK] gombot.

A SEP kód programozásához

ANyomja meg a [Spec. beállítások] gombot, majd válassza a [SEP kód] opciót.
BNyomja meg a [Módosítás] gombot az RX SEP kód alatt.
C A számgombok segítségével adja meg a SEP kódot, majd nyomja meg a 

[OK] gombot.
D A jelszó megadásához nyomja meg a [Módosítás] gombot a Jelszó (PWD) 

opció alatt.
E Adja meg a jelszót a számgombok segítségével, majd nyomja meg az 

[OK] gombot.
FNyomja meg a [OK] gombot.

A protokoll kiválasztásához

A Válassza a [H.323] vagy a [SIP] gombot.

J Nyomja meg a [OK] gombot.
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Regisztrált IP fax célállomás módosítása

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

B Nyomja meg a [Rendszerbeállítások] gombot.

C Nyomja meg a [Adminisztrátori eszk.] gombot, majd a [TKöv.] gombot.

D Nyomja meg a [Címlista kezelése] gombot.

E Válassza ki a nevet, amelynek az IP fax célállomását módosítani szeretné.
Nyomja meg a név gombját, vagy a számgombok segítségével adja meg a 
tárolt számot

Megjegyzés
❒ Ha megnyomja a  elemet, a felhasználóra kereshet a tárolt nevek, 

felhasználói kódok, a fax számok, a mappanevek, az e-mail címek vagy az 
IP fax célállomások között.

❒ A név, gombjelzés és megnevezés módosításához lásd 87. oldal �Egy 
regisztrált név módosítása�.

F Nyomja meg a [Fax céláll.] gombot.

G Nyomja meg a [IP-Fax] gombot.

HMódosítsa a beállításokat.

Az IP fax célállomás módosításához

ANyomja meg a [Módosítás] gombot az IP fax célállomás opció alatt.
B Adja meg az új célállomást a számgombok segítségével, majd nyomja 

meg a [OK] gombot.

A SUB kód módosításához

ANyomja meg a [Spec. beállítások] gombot.
BNyomja meg a [SUB kód] gombot.
CNyomja meg a [Módosítás] gombot a TX SUB kód alatt.
D Adja meg az új SUB kódot, majd nyomja meg a [OK] gombot.
E A jelszó módosításához nyomja meg a [Módosítás] gombot a Jelszó (SID) 

opció alatt.
F Adja meg az új jelszót, majd nyomja meg a következõ gombot: [OK].
GNyomja meg a [OK] gombot.
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A SEP kód módosításához

ANyomja meg a [Spec. beállítások] gombot.
BNyomja meg a [SEP kód] gombot.
CNyomja meg a [Módosítás] gombot az RX SEP kód alatt.
D Adja meg az új SEP kódot, majd nyomja meg a [OK] gombot.
E A jelszó módosításához nyomja meg a [Módosítás] gombot a Jelszó 

(PWD) opció alatt.
F Adja meg az új jelszót, majd nyomja meg a következõ gombot: [OK].
GNyomja meg a [OK] gombot.

A protokoll módosítása

A Válassza a [H.323] vagy a [SIP] gombot.

I Nyomja meg a [OK] gombot.

Regisztrált IP fax célállomás törlése

Megjegyzés
❒ Ha olyan célállomást töröl, mely meghatározott kézbesítési célállomás, 

például a célállomás regisztrált Személyes postaládájába az üzenetek nem 
érkeznek meg. Mindenképpen ellenõrizze a beállításokat a fax funkcióban, 
mielõtt bármelyik célállomást törölné.

❒ Egy név teljes törléséhez lásd 88. oldal �Egy regisztrált név törlése�.

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

B Nyomja meg a [Rendszerbeállítások] gombot.

C Nyomja meg a [Adminisztrátori eszk.] gombot, majd a [TKöv.] gombot.

D Nyomja meg a [Címlista kezelése] gombot.

E Jelölje ki a nevet, amelynek az IP fax célállomását törölni szeretné. Nyomja 
meg a név gombját, vagy a számbillentyûzet segítségével adja meg a tárolt 
számot.

Megjegyzés
❒ Ha megnyomja a  elemet, kereshet a tárolt nevek, felhasználói kódok, a 

fax számok, a mappanevek, az e-mail címek vagy az IP fax célállomások 
között.

❒ A név, gombjelzés és megnevezés törléséhez lásd 88. oldal �Egy regisztrált 
név törlése�.
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F Nyomja meg a [Fax céláll.] gombot.

G Nyomja meg a [IP-Fax] gombot.

H A Fax szám alatt nyomja meg a [Módosítás] gombot.

I Nyomja meg a [Össz. törlés] gombot, majd a [OK] gombot.

J Nyomja meg a [OK] gombot.

K Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

L Nyomja meg a {Felhasználói eszközök/Számláló} gombot.
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E-mail célállomás

Regisztrálja az e-mail címeket, így nem szükséges minden alkalommal 
megadnia a használni kívánt e-mail címet, és e-mailen is elküldheti a szkennelt 
fájlokat a szkenner vagy a fax funkcióról.
� Könnyû kiválasztani az e-mail célállomást, ha az e-mail célállomáshoz 

regisztrálja a �Név� és a �Gombjelzés� lehetõségeket.
� Egy célállomásnak megfelelõ e-mail cím csoportként is regisztrálható.
� Az e-mail címet a feladó címeként is használhatja, ha szkennelt fájlokat 

szeretne küldeni szkenner módban. Ha igényli, védelmi kódot is 
meghatározhat a küldõ címéhez azt megakadályozandó, hogy illetéktelen 
férjenek hozzá. Lásd 139. oldal �Védelmi kód tárolása�.

Megjegyzés
❒ Kiválaszthatja a címet az LDAP szerverrõl, majd tárolhatja a Címlistában. 

�Szkennelt fájlok küldése e-mailben�, Szkenner kezelési útmutató.
❒ Beállíthatja úgy a készüléket, hogy az Átvitel eredmény jelentést e-mailen, 

amikor az átvitel megtörtént. Lásd Fax kezelési útmutató <Speciális funkciók>.

E-mail célállomás regisztrálása

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

B Nyomja meg a [Rendszerbeállítások] gombot.

C Nyomja meg a [Adminisztrátori eszk.] gombot, majd a [TKöv.] gombot.

D Nyomja meg a [Címlista kezelése] gombot.

HU ZFFH220E
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E Jelölje ki a regisztrálni kívánt e-mail címnek megfelelõ nevet.
Nyomja meg a név gombját, vagy a számbillentyûzet segítségével adja meg a 
tárolt számot.

Megjegyzés
❒ Ha megnyomja a  elemet, kereshet a tárolt nevek, felhasználói kódok, a 

fax számok, a mappanevek, az e-mail címek vagy az IP fax célállomások 
között.

❒ A név, gombjelzés és megnevezés regisztrálásával kapcsolatban lásd 86. 
oldal �Nevek regisztrálása�.

F Nyomja meg a [E-mail] gombot.

G Az E-mail cím lehetõség alatt nyomja meg az alábbi gombot: [Módosítás].

H Adja meg az e-mail címet, majd nyomja meg a következõ gombot: [OK].

Megjegyzés
❒ Az email címhez maximum 128 karaktert vihet be.

E-mail cím bevitele

A Az e-mail cím bevitele.

BNyomja meg a [OK] gombot.

Az e-mail cím használata a küldõ e-mail címeként

E-mail cím bevitelekor az a feladó címeként használható.
ANyomja meg a [Védelem] gombot.
BNyomja meg a Név használata mint elem jobb oldalán látható [Küldõ] 

gombot.

Referencia
139. oldal �Védelmi kód tárolása�

CNyomja meg a [OK] gombot.
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I Ha Internet faxot kíván használni, adja meg, hogy alkalmazza-e a "Küldés 
az SMTP szerveren keresztül" opciót.

J Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

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

Megjegyzés
❒ Egy már regisztrált csoporthoz további e-mail célállomásokat is felvehet. 

Lásd 131. oldal �Nevek tárolása csoporthoz�.

Regisztrált e-mail célállomás módosítása

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

B Nyomja meg a [Rendszerbeállítások] gombot.

C Nyomja meg a [Adminisztrátori eszk.] gombot, majd a [TKöv.] gombot.

D Nyomja meg a [Címlista kezelése] gombot.

E Jelölje ki a módosítani kívánt e-mail címnek megfelelõ nevet.
Nyomja meg a név gombját, vagy a számgombok segítségével adja meg a 
tárolt számot

Megjegyzés
❒ Ha megnyomja a  elemet, kereshet a tárolt nevek, felhasználói kódok, a 

fax számok, a mappanevek, az e-mail címek vagy az IP fax célállomások 
között.

❒ A név, gombkijelzés és megnevezés módosításával kapcsolatban lásd: 87. 
oldal �Egy regisztrált név módosítása�.

F Nyomja meg a [E-mail] gombot.

G Az E-mail cím lehetõség alatt nyomja meg az alábbi gombot: [Módosítás].

H Adja meg az e-mail címet, majd nyomja meg a következõ gombot: [OK].

Referencia
191. oldal �Szöveg bevitele�

I Nyomja meg a [OK] gombot.
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J Ha Internet faxot kíván használni, adja meg, hogy alkalmazza-e a "Küldés 
az SMTP szerveren keresztül" opciót.

K Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

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

Regisztrált e-mail célállomás törlése
Egy név teljes törléséhez lásd 88. oldal �Egy regisztrált név törlése�.

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

B Nyomja meg a [Rendszerbeállítások] gombot.

C Nyomja meg a [Adminisztrátori eszk.] gombot, majd a [TKöv.] gombot.

D Nyomja meg a [Címlista kezelése] gombot.

E Jelölje ki a törölni kívánt e-mail címnek megfelelõ nevet.
Nyomja meg a név gombját, vagy a számbillentyûzet segítségével adja meg a 
tárolt számot.

Megjegyzés
❒ Ha megnyomja a  elemet, kereshet a tárolt nevek, felhasználói kódok, a 

fax számok, a mappanevek, az e-mail címek vagy az IP fax célállomások 
között.

❒ A név, gombjelzés és megnevezés törléséhez lásd 88. oldal �Egy regisztrált 
név törlése�.

F Nyomja meg a [E-mail] gombot.

G Az E-mail cím lehetõség alatt nyomja meg az alábbi gombot: [Módosítás].

H Nyomja meg a [Össz. törlés] gombot, majd a [OK] gombot.

I Nyomja meg a [OK] gombot.

J Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

K Nyomja meg a {Felhasználói eszközök/Számláló} gombot.
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Mappák regisztrálása

Egy megosztott mappa tárolásával közvetlenül küldhet az adott mappába 
fájlokat.
Három típusú protokollt használhat: 
� SMB

Fájlok megosztott Windows mappába történõ küldéséhez
� FTP

A fájlok FTP szerverre történõ küldéséhez.
� NCP

Használja a fájlok NetWare szerverre történõ küldéséhez.

Megjegyzés
❒ A protokollokkal, szervernevekkel és mappaszintekkel kapcsolatos 

részletekért forduljon a rendszergazdához.
❒ Megakadályozhatja, hogy illetéktelenek férjenek hozzá a készüléken 

található mappákhoz. Lásd 139. oldal �Védelmi kód tárolása�.
❒ Csak az SMB, FTP vagy NCP közül választhat. Ha a beállítások végrehajtását 

követõen protokollt vált, minden korábban bevitt tétel törlõdik.

Referencia
A hálózati beállításokról a Hálózati útmutató talál további tudnivalókat.
A Szkennelés mappába funkcióval kapcsolatos további részleteket az 
alábbiban olvashatja: Szkenner kezelési útmutató.

SMB használata a csatlakozáshoz

Megjegyzés
❒ Egy mappa FTP szerveren történõ tárolásával kapcsolatban lásd: 119. oldal 

�FTP használata a csatlakozáshoz�.
❒ Egy mappa NetWare szerveren történõ regisztrálásával kapcsolatban lásd 

125. oldal �NCP használata a csatlakozáshoz�.
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SMB mappa tárolása

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

B Nyomja meg a [Rendszerbeállítások] gombot.

C Nyomja meg a [Adminisztrátori eszk.] gombot, majd a [TKöv.] gombot.

D Nyomja meg a [Címlista kezelése] gombot.

E Válassza ki a nevet, amelynek a mappáját regisztrálni szeretné.
Nyomja meg a név gombját, vagy a számbillentyûzet segítségével adja meg a 
tárolt számot.

Megjegyzés
❒ Ha megnyomja a  elemet, kereshet a tárolt nevek, felhasználói kódok, a 

fax számok, a mappanevek, az e-mail címek vagy az IP fax célállomások 
között.

❒ A név, gombjelzés és megnevezés regisztrálásával kapcsolatban lásd 86. 
oldal �Nevek regisztrálása�.

F Nyomja meg a [Hit. info.] gombot, majd a [TKöv.] gombot.

G Nyomja meg a Mappa hitelesítés elem jobb oldalán látható [Másik hit. inf. 
meghat.] gombot.

Megjegyzés
❒ Ha a [Nem adja meg] elem van kiválasztva, a Fájlátvitel Alapértelmezett 

felhasználói név/jelszó (küld.) pontban megadott SMB felhasználói név és 
SMB jelszó lesz érvényben. A hálózati beállításokról további tudnivalókat 
lásd Hálózati útmutató.

❒ Ha Felhasználói hitelesítés van megadva, forduljon a rendszergazdához.
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H A Belépési név megadásához nyomja meg az alábbi gombot: [Módosítás].

I Adja meg a belépési nevet, majd nyomja meg a következõ gombot: [OK].

Megjegyzés
❒ A felhasználói névhez maximum 64 karaktert vihet be.

Referencia
191. oldal �Szöveg bevitele�

J A Belépési jelszó alatt nyomja meg az alábbi gombot: [Módosítás].

K Adja meg a jelszót, majd nyomja meg a következõ gombot: [OK].

Megjegyzés
❒ A jelszóhoz maximum 64 karaktert vihet be.

L Adja meg a jelszót ismét a visszaigazoláshoz, majd nyomja meg az [OK] 
gombot.

M Nyomja meg a [Mappa] gombot.

N Gyõzõdjön meg arról, hogy a [SMB] van kiválasztva.

Megjegyzés
❒ Egy mappa meghatározásához kézileg adhatja meg az útvonalat vagy a 

hálózaton történõ böngészéssel is kikeresheti a mappát.

Referencia
115. oldal �A mappa helyének meghatározása kézi úton�
116. oldal �A mappa kikeresése a Hálózat keresése opció használatával�

A mappa helyének meghatározása kézi úton

A Az Útvonal elem alatt nyomja meg az alábbi gombot: [Módosítás]. 
B Adja meg a mappa helyének megfelelõ útvonalat.

Megjegyzés
❒ Az útvonalat az alábbi formátum szerint adja meg: 

�\\Szervernév\Megosztási név\Útvonalnév�.
❒ IP-címet is megadhat.
❒ Legfeljebb 128 karakterbõl álló útvonalat adhat meg.
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CNyomja meg a [OK] gombot.

Megjegyzés
❒ Ha az útvonal bevitelének formátuma nem megfelelõ, hibaüzenet 

jelenik meg. Nyomja meg az alábbi gombot: [Kilépés], majd adja meg 
ismét az útvonalat.

A mappa kikeresése a Hálózat keresése opció használatával

ANyomja meg a [Hálózat keresése] gombot.
Megjelennek az azonos hálózatot használó kliens számítógépek.

Megjegyzés
❒ Ha a F - L lépésekben már megadott egy felhasználói nevet és jelszót, a 

Hálózat keresése képernyõn csak azok a kliens számítógépek jelennek 
meg, melyekhez rendelkezik hozzáféréssel.

B Válasszon ki egy kliens számítógépet.

Megjelennek a kliensgépen található megosztott mappák nevei.

Megjegyzés
❒ Az [Egy szinttel feljebb] gomb megnyomásával válthat a szintek között.

C Jelölje ki a tárolni kívánt felhasználót.
Megjelenik a Bejelentkezési képernyõ.

Megjegyzés
❒ Ha jogosított felhasználói névvel és jelszóval lépett be, a Bejelentkezési 

képernyõ nem jelenik meg. Lépjen tovább a F. lépésre.
D Adja meg a felhasználói nevet.

Megjegyzés
❒ Ez az a felhasználói név legyen, mely rendelkezik hozzáféréssel a 

mappához.
E Adja meg a felhasználói jelszót, majd nyomja meg a [OK] gombot.

Ismét megjelenik a Hálózat keresése képernyõ.

Megjegyzés
❒ Ha a felhasználói név vagy jelszó bevitelének formátuma nem 

megfelelõ, hibaüzenet jelenik meg. Nyomja meg a [Kilépés] gombot, 
majd ismét adja meg a felhasználói nevet és jelszót.

FNyomja meg a [OK] gombot.
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O Az útvonal ellenõrzéséhez nyomja meg az alábbi gombot: [Kapcsolat 
tesztelése].

P Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

Megjegyzés
❒ Ha a kapcsolat tesztelése nem sikerül, ellenõrizze a beállításokat, majd 

próbálkozzon ismét.

Q Nyomja meg a [OK] gombot.

R Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

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

Egy regisztrált mappa módosítása

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

B Nyomja meg a [Rendszerbeállítások] gombot.

C Nyomja meg a [Adminisztrátori eszk.] gombot, majd a [TKöv.] gombot.

D Nyomja meg a [Címlista kezelése] gombot.

E Jelölje ki a kívánt nevet, amelynek a mappáját módosítani szeretné.
Nyomja meg a felhasználói név gombját, vagy a számgombok segítségével 
adja meg a tárolt számot

Megjegyzés
❒ Ha megnyomja a  elemet, kereshet a tárolt nevek, felhasználói kódok, a 

fax számok, a mappanevek, az e-mail címek vagy az IP fax célállomások 
között.

❒ A név, gombkijelzés és megnevezés módosításával kapcsolatban lásd: 87. 
oldal �Egy regisztrált név módosítása�.

F Nyomja meg a [Mappa] gombot.

G Jelölje ki a módosítani kívánt tételeket.
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A protokoll módosítása

ANyomja meg a [FTP] vagy [NCP] gombot.

BMegjelenik egy jóváhagyást kérõ üzenet. Nyomja meg a [Igen] gombot.

Megjegyzés
❒ A protokoll módosítása hatálytalanítja az elõzõ protokoll alatt érvényes 

beállításokat.
C Adja meg ismét mindegyik tételt. 

Referencia
120. oldal �FTP mappa regisztrálásához�.
125. oldal �NCP mappa regisztrálásához�

Tételek módosítása SMB alatt

A Az Útvonal elem alatt nyomja meg az alábbi gombot: [Módosítás].
B Adja meg az új útvonalat, ahol a mappa található, majd nyomja meg az 

alábbi gombot: [OK].

Megjegyzés
❒ Az új mappa meghatározásához használhatja a Hálózat keresése 

lehetõséget is. A részleteket lásd 116. oldal �A mappa kikeresése a 
Hálózat keresése opció használatával�.

H Az útvonal ellenõrzéséhez nyomja meg az alábbi gombot: [Kapcsolat 
tesztelése].

I Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

Megjegyzés
❒ Ha a kapcsolat tesztelése nem sikerül, ellenõrizze a beállításokat, majd 

próbálkozzon ismét.

J Nyomja meg a [OK] gombot.

K Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

L Nyomja meg a {Felhasználói eszközök/Számláló} gombot.
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Regisztrált mappa törlése

Megjegyzés
❒ Egy név teljes törléséhez lásd 88. oldal �Egy regisztrált név törlése�.

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

B Nyomja meg a [Rendszerbeállítások] gombot.

C Nyomja meg a [Adminisztrátori eszk.] gombot, majd a [TKöv.] gombot.

D Nyomja meg a [Címlista kezelése] gombot.

E Jelölje ki a nevet, amelynek a mappáját törölni szeretné.
Nyomja meg a név gombját, vagy a számbillentyûzet segítségével adja meg a 
tárolt számot.

Megjegyzés
❒ Ha megnyomja a  elemet, kereshet a tárolt nevek, felhasználói kódok, a 

fax számok, a mappanevek, az e-mail címek vagy az IP fax célállomások 
között.

❒ A név, gombjelzés és megnevezés törléséhez lásd 88. oldal �Egy regisztrált 
név törlése�.

F Nyomja meg a [Mappa] gombot.

G Nyomja meg a protokollt, mely aktuálisan nincsen kijelölve.
Megjelenik egy jóváhagyást kérõ üzenet.

H Nyomja meg a [Igen] gombot.

I Nyomja meg a [OK] gombot.

J Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

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

FTP használata a csatlakozáshoz

Megjegyzés
❒ Egy Windows alatt konfigurált megosztott mappa regisztrálásával 

kapcsolatban lásd: 113. oldal �SMB használata a csatlakozáshoz�.
❒ Egy mappa NetWare szerveren történõ regisztrálásával kapcsolatban lásd 

125. oldal �NCP használata a csatlakozáshoz�.
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FTP mappa regisztrálásához

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

B Nyomja meg a [Rendszerbeállítások] gombot.

C Nyomja meg a [Adminisztrátori eszk.] gombot, majd a [TKöv.] gombot.

D Nyomja meg a [Címlista kezelése] gombot.

E Válassza ki a nevet, amelynek a mappáját regisztrálni szeretné.
Nyomja meg a név gombját, vagy a számbillentyûzet segítségével adja meg a 
tárolt számot.

Megjegyzés
❒ Ha megnyomja a  elemet, kereshet a tárolt nevek, felhasználói kódok, a 

fax számok, a mappanevek, az e-mail címek vagy az IP fax célállomások 
között.

❒ A név, gombjelzés és megnevezés regisztrálásával kapcsolatban lásd 88. 
oldal �Egy regisztrált név törlése�.

F Nyomja meg a [Hit. info.] gombot, majd a [TKöv.] gombot.

G Nyomja meg a Mappa hitelesítés elem jobb oldalán látható [Másik hit. inf. 
meghat.] gombot.

Megjegyzés
❒ Ha a [Nem adja meg] elem van kiválasztva, a Fájlátvitel Alapértelmezett 

felhasználói név/jelszó (küld.) pontban megadott SMB felhasználói név és 
SMB jelszó lesz érvényben. A hálózati beállításokról további tudnivalókat 
lásd Hálózati útmutató.

❒ Ha Felhasználói hitelesítés van megadva, forduljon a rendszergazdához.

HU ZFFH220E
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H A Belépési név megadásához nyomja meg az alábbi gombot: [Módosítás].

I Adja meg a belépési nevet, majd nyomja meg a következõ gombot: [OK].

Megjegyzés
❒ A felhasználói névhez maximum 64 karaktert vihet be.

Referencia
191. oldal �Szöveg bevitele�

J A Belépési jelszó alatt nyomja meg az alábbi gombot: [Módosítás].

K Adja meg a jelszót, majd nyomja meg a következõ gombot: [OK].

Megjegyzés
❒ A jelszóhoz maximum 64 karaktert vihet be.

L Adja meg a jelszót ismét a visszaigazoláshoz, majd nyomja meg az [OK] 
gombot.

M Nyomja meg a [Mappa] gombot.

N Nyomja meg a [FTP] gombot.

O A Szervernév alatt nyomja meg az alábbi gombot: [Módosítás].

P Adja meg a szervernevet, majd nyomja meg a következõ gombot: [OK].

Megjegyzés
❒ Legfeljebb 64 karaktert adhat meg.

Q Az Útvonal elem alatt nyomja meg az alábbi gombot: [Módosítás]. 
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R Adja meg az útvonalat.

Megjegyzés
❒ Megadhat egy abszolút útvonalat az alábbi formátum alapján: �/

felhasználó/gazda/felhasználónév�; vagy egy relatív útvonalat az alábbi 
formátum alapján: �könyvtár/alkönyvtár�.

❒ Ha üresen hagyja az útvonal helyét, a belépési könyvtár az aktuális 
munkakönyvtár lesz.

❒ IP-címet is megadhat.
❒ Legfeljebb 128 karakterbõl álló útvonalat adhat meg.

S Nyomja meg a [OK] gombot.

Megjegyzés
❒ A portszám módosításához a Port szám alatt nyomja meg az alábbi 

gombot: [Módosítás]. A számgombok segítségével adja meg a port számot, 
majd nyomja meg a [#] gombot. 

❒ 1 és 65535 közötti értéket adhat meg.

T Az útvonal ellenõrzéséhez nyomja meg az alábbi gombot: [Kapcsolat 
tesztelése].

U Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

Megjegyzés
❒ Ha a kapcsolat tesztelése nem sikerül, ellenõrizze a beállításokat, majd 

próbálkozzon ismét.

V Nyomja meg a [OK] gombot.

W Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

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

Egy regisztrált mappa módosítása

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

B Nyomja meg a [Rendszerbeállítások] gombot.

C Nyomja meg a [Adminisztrátori eszk.] gombot, majd a [TKöv.] gombot.

D Nyomja meg a [Címlista kezelése] gombot.
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E Jelölje ki a kívánt nevet, amelynek a mappáját módosítani szeretné.
Nyomja meg a név gombját, vagy a számgombok segítségével adja meg a 
tárolt számot

Megjegyzés
❒ Ha megnyomja a  elemet, a felhasználóra kereshet a tárolt nevek, 

felhasználói kódok, a fax számok, a mappanevek, az e-mail címek vagy az 
IP fax célállomások között.

❒ A név, gombkijelzés és megnevezés módosításával kapcsolatban lásd: 87. 
oldal �Egy regisztrált név módosítása�.

F Nyomja meg a [Mappa] gombot.

G Jelölje ki a módosítani kívánt tételeket.

A protokoll módosítása

ANyomja meg az [SMB] vagy a [NCP] gombot.

BMegjelenik egy jóváhagyást kérõ üzenet. Nyomja meg a [Igen] gombot.

Megjegyzés
❒ A protokoll módosítása hatálytalanítja az elõzõ protokoll alatt érvényes 

beállításokat.
C Adja meg ismét mindegyik tételt. 

Referencia
114. oldal �SMB mappa tárolása�.
125. oldal �NCP mappa regisztrálásához�

Tételek módosítása FTP alatt

A A Port szám alatt nyomja meg a [Módosítás] gombot.
B Adja meg az új port számot, majd nyomja meg a következõ gombot: [#].
C A Szervernév alatt nyomja meg az alábbi gombot: [Módosítás].
D Adja meg az új szervernevet, majd nyomja meg a következõ gombot: 

[OK].
E Az Útvonal elem alatt nyomja meg az alábbi gombot: [Módosítás].
F Adja meg az új útvonalat, majd nyomja meg a következõ gombot: [OK].
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H Az útvonal ellenõrzéséhez nyomja meg az alábbi gombot: [Kapcsolat 
tesztelése].

I Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

Megjegyzés
❒ Ha a kapcsolat tesztelése nem sikerül, ellenõrizze a beállításokat, majd 

próbálkozzon ismét.

J Nyomja meg a [OK] gombot.

K Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

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

Regisztrált mappa törlése

Megjegyzés
❒ Egy név teljes törléséhez lásd 88. oldal �Egy regisztrált név törlése�.

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

B Nyomja meg a [Rendszerbeállítások] gombot.

C Nyomja meg a [Adminisztrátori eszk.] gombot, majd a [TKöv.] gombot.

D Nyomja meg a [Címlista kezelése] gombot.

E Jelölje ki a nevet, amelynek a mappáját törölni szeretné.
Nyomja meg a név gombját, vagy a számbillentyûzet segítségével adja meg a 
tárolt számot.

Megjegyzés
❒ Ha megnyomja a  elemet, kereshet a tárolt nevek, felhasználói kódok, a 

fax számok, a mappanevek, az e-mail címek vagy az IP fax célállomások 
között.

❒ A név, gombjelzés és megnevezés törléséhez lásd 88. oldal �Egy regisztrált 
név törlése�.

F Nyomja meg a [Mappa] gombot.

G Nyomja meg a protokollt, mely aktuálisan nincsen kijelölve.
Megjelenik egy jóváhagyást kérõ üzenet.

H Nyomja meg a [Igen] gombot.

I Nyomja meg a [OK] gombot.

J Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

K Nyomja meg a {Felhasználói eszközök/Számláló} gombot.
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NCP használata a csatlakozáshoz

Megjegyzés
❒ Egy Windows alatt konfigurált megosztott mappa regisztrálásával 

kapcsolatban lásd 113. oldal �SMB használata a csatlakozáshoz�
❒ Egy mappa FTP szerveren történõ tárolásával kapcsolatban lásd 119. oldal 

�FTP használata a csatlakozáshoz�

NCP mappa regisztrálásához

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

B Nyomja meg a [Rendszerbeállítások] gombot.

C Nyomja meg a [Adminisztrátori eszk.] gombot, majd a [TKöv.] gombot.

D Nyomja meg a [Címlista kezelése] gombot.

E Nyomja meg a tárolni kívánt névnek megfelelõ gombot, vagy adja meg a 
tárolási számot a számbillentyûzet segítségével.

Megjegyzés
❒ Név Címlistában történõ tárolásához lásd: 86. oldal �Név regisztrálása�.

F Nyomja meg a [Hit. info.] gombot, majd a [TKöv.] gombot.

HU ZFFH220E
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G Nyomja meg a Mappa hitelesítés elem jobb oldalán látható [Másik hit. inf. 
meghat.] gombot.

Megjegyzés
❒ Ha a [Nem adja meg] elem van kiválasztva, a Fájlátvitel Alapértelmezett 

felhasználói név/jelszó (küld.) pontban megadott SMB felhasználói név és 
SMB jelszó lesz érvényben. A hálózati beállításokról további tudnivalókat 
lásd Hálózati útmutató.

❒ Ha Felhasználói hitelesítés van megadva, forduljon a rendszergazdához.

H A Belépési név megadásához nyomja meg az alábbi gombot: [Módosítás].

I Adja meg a belépési nevet, majd nyomja meg a következõ gombot: [OK].

Korlátozások
❒ A felhasználói névhez maximum 64 karaktert vihet be.

Megjegyzés
❒ Ha a "Csatlakozás típusát" a [NDS] opcióra állította, adja meg a felhasználói 

nevet, majd a kontextus megnevezését, ahol a felhasználói objektum 
található. Ha a felhasználói név �felhasználó� és a kontextus név 
�kontextus�, adja meg: �felhasználó.kontextus�

Referencia
191. oldal �Szövegbevitel�

J A Belépési jelszó alatt nyomja meg az alábbi gombot: [Módosítás].

K Adja meg a jelszót, majd nyomja meg a következõ gombot: [OK].

Korlátozások
❒ A jelszóhoz maximum 64 karaktert vihet be.

L Adja meg a jelszót ismét a visszaigazoláshoz, majd nyomja meg az [OK] 
gombot.

M Nyomja meg a [Mappa] gombot.

N Nyomja meg a [NCP] gombot.
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O Válassza ki a "Csatlakozás típusát".
Ha az NDS fán meg kívánja határozni a mappát, nyomja meg a [NDS] gombot. 
Ha a NetWare szerveren meg kívánja határozni a mappát, nyomja meg a 
[Kötés] gombot.

P Határozzon meg egy mappát.

Megjegyzés
❒ Egy mappa meghatározásához kézileg adhatja meg az útvonalat vagy a 

hálózaton történõ böngészéssel is kikeresheti a mappát.

Referencia
127. oldal �A mappa helyének meghatározása kézi úton�
128. oldal �A mappa kikeresése a Hálózat keresése opció használatával�

A mappa helyének meghatározása kézi úton

A Az Útvonal elem alatt nyomja meg az alábbi gombot: [Módosítás].
B Adja meg a mappa helyének megfelelõ útvonalat.

Megjegyzés
❒ Ha a "Csatlakozás típusát" [NDS] opcióra állítja, és az NDS fa neve "fa", 

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] opcióra állítja, és a NetWare szerver 
neve "szerver", a kötet neve "kötet", míg a mappanév "mappa", az 
útvonal pedig "\\szerver\kötet\mappa".

❒ Legfeljebb 128 karakterbõl álló útvonalat adhat meg.
CNyomja meg a [OK] gombot.
D Az útvonal ellenõrzéséhez nyomja meg az alábbi gombot: 

[Kapcsolat tesztelése].
ENyomja meg a [OK] gombot.

Megjegyzés
❒ Ha a kapcsolat tesztelése nem sikerül, ellenõrizze a beállításokat, majd 

próbálkozzon ismét.
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A mappa kikeresése a Hálózat keresése opció használatával

ANyomja meg a [Hálózat keresése] gombot.
Ha a "Csatlakozás típusát" [NDS] opcióra állítja, az NDS fa elemeinek listája 
megjelenik.
Ha a "Csatlakozás típusát" [Kötés] opcióra állítja, a NetWare szerver 
elemeinek listája megjelenik.

Megjegyzés
❒ Csak azok a mappák jelennek a [Hálózat keresése] alatt, melyek 

megjelenését engedélyezte.
❒ 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.
B Célállomás mappa keresése az NDS fán vagy a NetWare szerveren.

Megjegyzés
❒ Az [Egy szinttel feljebb] gomb megnyomásával válthat a szintek között.

C Jelölje ki a tárolni kívánt felhasználót.
DNyomja meg az [OK] gombot.

Q Nyomja meg a [OK] gombot.

R Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

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

Egy regisztrált mappa módosítása

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

B Nyomja meg a [Rendszerbeállítások] gombot.

C Nyomja meg a [Adminisztrátori eszk.] gombot, majd a [TKöv.] gombot.

D Nyomja meg a [Címlista kezelése] gombot.

E Válassza ki a módosítani kívánt mappa felhasználóját.
Nyomja meg a név gombját, vagy a számgombok segítségével adja meg a 
tárolt számot

Megjegyzés
❒ Ha megnyomja a  elemet, a felhasználóra kereshet a tárolt nevek, 

felhasználói kódok, a fax számok, a mappanevek, az e-mail címek vagy az 
IP fax célállomások között.

❒ A név, gombkijelzés és megnevezés módosításával kapcsolatban lásd: 87. 
oldal �Egy regisztrált név módosítása�.
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F Nyomja meg a [Mappa] gombot.

G Jelölje ki a módosítani kívánt tételeket.

A protokoll módosítása

ANyomja meg a [SMB] vagy [FTP] gombot.

BMegjelenik egy jóváhagyást kérõ üzenet. Nyomja meg a [Igen] gombot.

Megjegyzés
❒ A protokoll módosítása hatálytalanítja az elõzõ protokoll alatt érvényes 

beállításokat.
C Adja meg ismét mindegyik tételt.

Referencia
114. oldal �SMB mappa tárolása�.
120. oldal �FTP mappa regisztrálásához�.

Tételek módosítása NCP alatt

A Válassza ki a "Csatlakozás típusát".
B Az Útvonal elem alatt nyomja meg az alábbi gombot: [Módosítás].
C Adja meg az új útvonalat, ahol a mappa található, majd nyomja meg az 

alábbi gombot: [OK].

Megjegyzés
❒ Az új mappa meghatározásához használhatja a Hálózat keresése 

lehetõséget is. A részleteket lásd 128. oldal �A mappa kikeresése a 
Hálózat keresése opció használatával�.

H Az útvonal ellenõrzéséhez nyomja meg az alábbi gombot: [Kapcsolat 
tesztelése].

I Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

Megjegyzés
❒ Ha a kapcsolat tesztelése nem sikerül, ellenõrizze a beállításokat, majd 

próbálkozzon ismét.

J Nyomja meg a [OK] gombot.

K Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

L Nyomja meg a {Felhasználói eszközök/Számláló} gombot.
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Regisztrált mappa törléséhez

Megjegyzés
❒ Egy név teljes törléséhez lásd 88. oldal �Egy regisztrált név törlése�.

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

B Nyomja meg a [Rendszerbeállítások] gombot.

C Nyomja meg a [Adminisztrátori eszk.] gombot, majd a [TKöv.] gombot.

D Nyomja meg a [Címlista kezelése] gombot.

E Válassza ki a törlendõ mappa felhasználóját.
Nyomja meg a név gombját, vagy a számbillentyûzet segítségével adja meg a 
tárolt számot.

F Nyomja meg a [Mappa] gombot.

G Nyomja meg a protokollt, mely aktuálisan nincsen kijelölve.
Megjelenik egy jóváhagyást kérõ üzenet.

H Nyomja meg a [Igen] gombot.

I Nyomja meg a [OK] gombot.

J Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

K Nyomja meg a {Felhasználói eszközök/Számláló} gombot.
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Nevek tárolása csoporthoz

A nevek csoporthoz rendelése segítségével egyszerûen kezelheti az egyes 
csoportok e-mail címeit és mappáit.
Nevek hozzáadásához egy adott csoporthoz elõzetesen tárolnia kell a csoportot.

Megjegyzés
❒ Legfeljebb 100 csoportot hozhat létre.
❒ Amikor a Szkennelés mappába funkciót használja, nem küldhet szkennelt 

fájlt a több mint 50 tárolt mappával rendelkezõ csoporthoz.
❒ Védelmi kódot is meghatározhat azt megakadályozandó, hogy illetéktelenek 

férjenek hozzá egy csoport mappáihoz. A részleteket lásd 139. oldal �Védelmi 
kód tárolása�.

Új csoport regisztrálása

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

B Nyomja meg a [Rendszerbeállítások] gombot.

C Nyomja meg a [Adminisztrátori eszk.] gombot, majd a [TKöv.] gombot.

D Nyomja meg a [Címlista: Csoport regisztrálás/módosítás/törlés] gombot.

E Nyomja meg a [Új tárolás] gombot.

HU ZFFH220E
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F A Csoportnév alatt nyomja meg az alábbi gombot: [Módosítás].

G Adja meg a csoportnevet, majd nyomja meg a következõ gombot: [OK].
A Gombkijelzés nevét a készülék automatikusan beállítja.

Referencia
191. oldal �Szöveg bevitele�

H Szükség szerint nyomja meg a Válasszon címet elem alatti megnevezés 
gombot. 

Megjegyzés
❒ A választható gombok a következõk:

� [Gyak.]� Az elsõként megjelenõ laphoz adódik hozzá.
� [AB], [CD], [EF], [GH], [IJK], [LMN], [OPQ], [RST], [UVW], [XYZ], [1] to [10]� 

A kiválasztott megnevezésben lévõ tételek listájához hozzáadva.
❒ Kiválaszthatja a [Gyak.] elemet, és minden megnevezéshez még egy oldalt.

I Ha módosítani szeretné a gombkijelzést, nyomja meg a Gombkijelzés alatt 
található alábbi gombot: [Módosítás]. Adja meg a gombkijelzést, majd 
nyomja meg az alábbi gombot: [OK].

J Nyomja meg a [OK] gombot.

K Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

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

Nevek tárolása csoporthoz
A Címlistában tárolt neveket csoportokba rendezheti.
Új nevek tárolásakor egyidejûleg csoportokat is tárolhat.

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

B Nyomja meg a [Rendszerbeállítások] gombot.

C Nyomja meg a [Adminisztrátori eszk.] gombot, majd a [TKöv.] gombot.

D Nyomja meg a [Címlista kezelése] gombot.
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E Válassza ki a csoporthoz tárolni kívánt nevet.
Nyomja meg a név gombját, vagy a számbillentyûzet segítségével adja meg a 
tárolt számot.

Megjegyzés
❒ Ha megnyomja a  elemet, kereshet a tárolt nevek, felhasználói kódok, a 

fax számok, a mappanevek, az e-mail címek vagy az IP fax célállomások 
között.

F Nyomja meg a [H.ad csop.hoz] gombot.

G Jelölje ki a csoportot, amelyhez a nevet fel szeretné venni.

Megjegyzés
❒ Ha megnyomja az alábbi elemet: , akkor a csoportnév megadásával 

kereshet ki egy csoportot.
A kiválasztott csoport gombja kijelölve látszik, és a név hozzárendelése 
megtörténik.

A név eltávolításához ismét kattintson a kijelölt csoportra.

H Nyomja meg a [OK] gombot.

I Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

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

Csoportokhoz tartozó nevek megjelenítése
Ellenõrizheti az egyes csoportokhoz tartozó neveket vagy csoportokat.

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

B Nyomja meg a [Rendszerbeállítások] gombot.

C Nyomja meg a [Adminisztrátori eszk.] gombot, majd a [TKöv.] gombot.
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D Nyomja meg a [Címlista: Csoport regisztrálás/módosítás/törlés] gombot.

E Jelölje ki az ellenõrizni kívánt tagokat tartalmazó csoportot.

F Nyomja meg a [Regisztrált felh./csoport] gombot.
Minden tárolt név kijelzésre kerül.

G Nyomja meg a [OK] gombot.

H Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

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

Név eltávolítása egy csoportból

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

B Nyomja meg a [Rendszerbeállítások] gombot.

C Nyomja meg a [Adminisztrátori eszk.] gombot, majd a [TKöv.] gombot.

D Nyomja meg a [Címlista kezelése] gombot.

E Válassza ki a csoportból eltávolítani kívánt nevet.
Nyomja meg a név gombját, vagy a számbillentyûzet segítségével adja meg a 
tárolt számot.

F Nyomja meg a [H.ad csop.hoz] gombot.

G Válassza ki a csoportot, melybõl el szeretné távolítani a nevet.
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Megjegyzés
❒ A kijelöléssel rendelkezõ gombot olyan csoportokat jelölnek, melyekben 

az adott név tárolva van.
A név eltávolítása a csoportból megtörtént.

H Nyomja meg a [OK] gombot.

I Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

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

Csoport nevének módosítása

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

B Nyomja meg a [Rendszerbeállítások] gombot.

C Nyomja meg a [Adminisztrátori eszk.] gombot, majd a [TKöv.] gombot.

D Nyomja meg a [Címlista: Csoport regisztrálás/módosítás/törlés] gombot.

E Nyomja meg a módosítandó csoport gombját.

F Adja meg az adatokat.

A csoportnév vagy gombkijelzés módosítása

A Csoporthívó neve vagy a Nyomógombkijelzo mellett meg az alábbi 
gombot: [Módosítás].

B Adja meg az új csoportnevet vagy gombkijelzést, majd nyomja meg a 
következõ gombot: [OK].

Megnevezés módosítása

ANyomja meg a Válasszon címet elem alatti megnevezés gombot.
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A regisztrációs szám módosítása

A A Regisztrációs szám elem alatt nyomja meg az alábbi gombot: 
[Módosítás].

B A számbillentyûzet segítségével adja meg az új regisztrációs számot.
CNyomja meg a [#] gombot.

G Nyomja meg a [OK] gombot.

H Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

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

Csoport törlése

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

B Nyomja meg a [Rendszerbeállítások] gombot.

C Nyomja meg a [Adminisztrátori eszk.] gombot, majd a [TKöv.] gombot.

D Nyomja meg a [Címlista: Csoport regisztrálás/módosítás/törlés] gombot.

E Nyomja meg a [Törlés] gombot.

F Nyomja meg a törlendõ csoport gombját.

G Nyomja meg a [Igen] gombot.

H Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

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

Csoport hozzáadása egy másik csoporthoz
Hozzárendelhet egy csoportot egy másik csoporthoz.

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

B Nyomja meg a [Rendszerbeállítások] gombot.

C Nyomja meg a [Adminisztrátori eszk.] gombot, majd a [TKöv.] gombot.

D Nyomja meg a [Címlista: Csoport regisztrálás/módosítás/törlés] gombot.

E Válassza ki a csoportot, melyet egy másik csoporthoz kíván rendelni.
Nyomja meg a csoport gombját, vagy a számbillentyûzet segítségével adja 
meg a tárolt számot.
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F Nyomja meg a [H.ad csop.hoz] gombot.

G Válassza ki a csoportot, melyhez hozzáadni szeretne.

A kiválasztott csoport gombja kijelölve látszik, és a csoport hozzárendelése 
megtörténik.

H Nyomja meg a [OK] gombot.

I Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

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

Egy csoporton belül lévõ csoport törlése

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

B Nyomja meg a [Rendszerbeállítások] gombot.

C Nyomja meg a [Adminisztrátori eszk.] gombot, majd a [TKöv.] gombot.

D Nyomja meg a [Címlista: Csoport regisztrálás/módosítás/törlés] gombot.

E A csoporton belül a törölni kívánt elemekre.
Nyomja meg a csoport gombját, vagy a számgombok segítségével adja meg a 
regisztrált számot.

F Nyomja meg a [H.ad csop.hoz] gombot.
Azon csoportok gombja, melyeket belül a csoport regisztrálva van, 
kiemelésre kerül.
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G Jelölje ki a törölni kívánt csoportokat.

H Nyomja meg a [OK] gombot.

A csoportgomb kijelölése megszûnik, és a csoport törlésre kerül.
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Védelmi kód tárolása

A védelmi kód segítségével megakadályozhatja a hozzáférést a feladók 
neveihez vagy mappáihoz.
Az alábbiak védellmére használhatja ezt a funkciót:
� Mappák

Megakadályozhatja a mappákhoz történõ illetéktelen hozzáférést.
� Feladói nevek

Megakadályozhatja a feladók neveinek illetéktelen használatát.

Megjegyzés
❒ A levél feladói nevének védelméhez elõtte regisztrálni kell a felhasználói 

kódot. További részleteket lásd 89. oldal �Hitelesítési információ�.

Védelmi kód regisztrálása egy felhasználóhoz

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

B Nyomja meg a [Rendszerbeállítások] gombot.

C Nyomja meg a [Adminisztrátori eszk.] gombot, majd a [TKöv.] gombot.

D Nyomja meg a [Címlista kezelése] gombot.

HU ZFFH220E
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E Válassza ki a nevet, amelynek a védelmi kódját regisztrálni szeretné.
Nyomja meg a név gombját, vagy a számbillentyûzet segítségével adja meg a 
tárolt számot.

Megjegyzés
❒ Ha megnyomja a  elemet, kereshet a tárolt nevek, felhasználói kódok, a 

fax számok, a mappanevek, az e-mail címek vagy az IP fax célállomások 
között.

❒ A név, gombjelzés és megnevezés regisztrálásával kapcsolatban lásd 86. 
oldal �Nevek regisztrálása�.

F Nyomja meg a [Védelem] gombot.

G A Név használata mint elem alatt nyomja meg az alábbi gombok egyikét: 
[Célállomás] vagy [Küldõ].

Megjegyzés
❒ Egyszerre mindkét [Célállomás] és [Küldõ] gombot kiválaszthatja.

H A Védelem tárgya elem alatt nyomja meg az alábbi gombot: [Mappa 
célállomás] vagy [Küldõ].

Megjegyzés
❒ Egyszerre mindkét [Mappa célállomás] és [Küldõ] gombot kiválaszthatja.

I A Védelmi kód alatt nyomja meg az alábbi gombot: [Módosítás].
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J A számgombok segítségével adja meg a védelmi kódot, majd nyomja meg 
a [#] gombot.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés szerint nincs védelmi kód meghatározva.
❒ A védelmi kódot legfeljebb nyolc számjeggyel határozhatja meg. 

Megadhatja a �Védelem� lehetõséget védelmi kód meghatározása nélkül 
is.

K Nyomja meg a [OK] gombot.

L Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

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

Védelmi kód regisztrálása egy csoportfelhasználóhoz

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

B Nyomja meg a [Rendszerbeállítások] gombot.

C Nyomja meg a [Adminisztrátori eszk.] gombot, majd a [TKöv.] gombot.

D Nyomja meg a [Címlista: Csoport regisztrálás/módosítás/törlés] gombot.

E Nyomja meg a védeni kívánt csoportnak megfelelõ gombot, vagy adja meg 
a regisztrált számot a számgombok segítségével.

F Nyomja meg a [Védelem] gombot.

G A Védelem tárgya elem alatt nyomja meg az alábbi gombot: [Mappa 
célállomás].

H A Védelmi kód alatt nyomja meg az alábbi gombot: [Módosítás].
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I A számgombok segítségével adja meg a védelmi kódot, majd nyomja meg 
a [#] gombot.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés szerint nincs védelmi kód meghatározva.
❒ A védelmi kódot legfeljebb nyolc számjeggyel határozhatja meg. 

Megadhatja a �Védelem� lehetõséget védelmi kód meghatározása nélkül 
is.

J Nyomja meg a [OK] gombot.

K Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

L Nyomja meg a {Felhasználói eszközök/Számláló} gombot.
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Továbbküldési kérelem regisztrálása

Jelen rész leírja, hogyan regisztrálhatja a használandó Átviteli állomást és a 
Fogadó állomást a fax funkció Továbbküldési kérelem lehetõségénél.

Megjegyzés
❒ Mielõtt használni tudná a Továbbküldési kérelem opciót, programoznia kell 

a Lehívó azonosítót és be kell állítania az Átviteli jelentést. Lásd Fax kezelési 
útmutató <Speciális funkciók>.

❖ Átviteli állomás
Arra a készülékre utal, amely fogadja a Továbbküldési kérelmet, hogy a 
bejövõ üzenetet egy másik célállomásra továbbítsa.

❖ Fogadó állomás
Arra faxra vagy számítógépre utal, mely fogadja az üzenetet az Átviteli 
állomásról.

Korlátozások
❒ Amikor az üzenet faxon továbbítódik, az Átviteli állomás gyártójának meg 

kell egyeznie ennek a készüléknek a gyártójával, továbbá rendelkeznie kell az 
Átviteli állomás funkcióval.

❒ Amikor az üzenet e-mailen továbbítódik, az Átviteli állomás gyártójának 
meg kell egyeznie ennek a készüléknek a gyártójával, továbbá egyszerre kell 
rendelkeznie az Átviteli állomás és az Internet fax funkciókkal.

❒ Nem használhatja a Továbbküldési kérelmet anélkül, hogy programozná a 
Kérelmezõ fél fax számát vagy e-mail címét az Átviteli állomás 
Címjegyzékébe.

Megjegyzés
❒ A Kérelmezõ fél (jelen készülék) és az Átviteli állomások lehívó 

azonosítóinak meg kell egyezniük egymással.
❒ Átviteli állomásonként 30 Fogadó állomás lehetséges. Ha egy Átviteli állomás 

csoportot határoz meg, a csoport egyetlen fogadónak számít. 
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Átviteli állomás/Fogadó állomás regisztrálása

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

B Nyomja meg a [Rendszerbeállítások] gombot.

C Nyomja meg a [Adminisztrátori eszk.] gombot, majd a [TKöv.] gombot.

D Nyomja meg a [Címlista: Továbbítási kérelem tárolás/módosítás/törlés] gombot.

E Nyomja meg a [Új tárolás] gombot.

F Állítsa be a Továbbküldési kérelemhez kapcsolódó információkat.

A Továbbküldési kérelem nevének és gombjelzésének a regisztrálásához

ANyomja meg a [Módosítás] gombot a Továbbküldési kérelem neve vagy 
gombjelzése alatt.
Megjelenik a névmegadási képernyõ.

B Adja meg a Továbbküldési kérelem nevét vagy gombjelzését, majd 
nyomja meg a [OK] gombot.

Referencia
191. oldal �Szöveg bevitele�
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Megnevezés kiválasztásához

A Egy Továbbküldési kérelem nevének egy adott megnevezésseé való 
összekapcsolásához nyomja meg a megnevezés gombot a Megnevezés 
kiválasztása alatt.

Megjegyzés
❒ A választható gombok a következõk:

� [Gyak.]� Az elsõként megjelenõ laphoz adódik hozzá.
� [AB], [CD], [EF], [GH], [IJK], [LMN], [OPQ], [RST], [UVW], [XYZ], [1] to 

[10]� A kiválasztott megnevezésben lévõ tételek listájához 
hozzáadva.

❒ Kiválaszthatja a [Gyak.] elemet, és minden megnevezéshez még egy 
oldalt.

G Nyomja meg a [Fax céláll.] gombot.

H Adja meg az adatokat. Lásd G lépés, 98. oldal �Fax célállomás 
regisztrálása�.

I Nyomja meg a [E-mail] gombot.

J Adja meg az adatokat. Lásd 109. oldal �E-mail célállomás regisztrálása�.

K Nyomja meg a [IP-Fax] gombot.

L Adja meg az adatokat. Lásd I�J lépés, 104. oldal �IP fax célállomás 
regisztrálása�.

M Nyomja meg a [Fogadóállomás] gombot.

N Adja meg a Fogadó állomásokat.

Megjegyzés
❒ A Fogadó állomások meghatározásakor használja a Közvetlen hívó 

gombokban vagy az Átviteli állomás csoportjaiban tárolt számokat.
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Közvetlen hívás

ANyomja meg a [qKözvetlenhívó] gombot.
B A számgombok segítségével adja meg az Átviteli állomás Közvetlen 

hívójában tárolt számokat.
Például az Átviteli állomás 01. Közvetlen hívójában tárolt célállomás 
kiválasztásához adja meg a {0}{1} számokat.

C További Fogadó állomás meghatározásához nyomja meg a [Hozzáadás] 
gombot.

Rövid hívás

ANyomja meg a [qpRövidhívó] gombot.
B Írja be a Rövid hívás számát a számgombok segítségével.

Például az Átviteli állomás 12. Rövid hívójában tárolt célállomás 
kiválasztásához adja meg a {1}{2} számokat.

Csoporthívás

ANyomja meg a [qppCsoporthívó] gombot.
B A számgombok segítségével adja meg a Csoport számát.

Például az Átviteli állomás 04. Csoportjában tárolt célállomások 
kiválasztásához adja meg a {0}{4} számokat.

C További Fogadó állomás meghatározásához nyomja meg a [Hozzáadás] 
gombot.

OMiután meghatározta az összes Fogadó állomást, nyomja meg az [OK] 
gombot.

P Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

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

Regisztrált Átviteli állomás/Fogadó állomás módosítása

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

B Nyomja meg a [Rendszerbeállítások] gombot.

C Nyomja meg a [Adminisztrátori eszk.] gombot, majd a [TKöv.] gombot.

D Nyomja meg a [Címlista: Továbbítási kérelem tárolás/módosítás/törlés] gombot.

E Válassza ki a nevet, melynek az Átviteli állomását/Fogadó állomását 
módosítani kívánja.
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Nyomja meg a név gombját, vagy a számbillentyûzet segítségével adja meg a 
tárolt számot.

Megjegyzés
❒ Ha megnyomja a  elemet, kereshet a csoport név, a fax számok, az e-mail 

címek vagy az IP fax célállomások között.
❒ A név, gombkijelzés és megnevezés módosításával kapcsolatban lásd: 87. 

oldal �Egy regisztrált név módosítása�.

Megjegyzés
❒ Ha megnyomja a  elemet, keresheti a felhasználót a Továbbküldési 

kérelem neve, a fax szám vagy az e-mail cím szerint.

F Adja meg az adatokat.

A Továbbküldési kérelem nevének és gombjelzésének módosításához

ANyomja meg a [Módosítás] gombot a Továbbküldési kérelem neve vagy 
gombjelzése alatt.

B Adja meg a Továbbküldési kérelem nevét vagy gombjelzését, majd 
nyomja meg a [OK] gombot.

Megnevezés módosítása

ANyomja meg a Válasszon címet elem alatti megnevezés gombot.

A Fax állomás módosításához

ANyomja meg a [Fax céláll.] gombot.
Amikor az üzeneteket e-mailen küldi, menjen a A lépésre az "Az e-mailes 
átviteli állomás módosítása" címû részben.

B Állítsa be az Átviteli állomáshoz kapcsolódó információkat. Lásd 101. 
oldal �Regisztrált fax célállomás módosítása�.

Az IP fax állomás módosításához

ANyomja meg a [IP-Fax] gombot.
B Állítsa be az Átviteli állomáshoz kapcsolódó információkat. Lásd H 

lépés, 106. oldal �Regisztrált IP fax célállomás módosítása�.

Az e-mailes átviteli állomás módosítása

ANyomja meg a [E-mail] gombot.
B Állítsa be az Átviteli állomáshoz kapcsolódó információkat. Lásd G és H 

lépés, 111. oldal �Regisztrált e-mail célállomás módosítása�.
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A Fogadó állomás módosításához

ANyomja meg a [Fogadóállomás] gombot.
B Válassza ki a módosítani kívánt Fogadó állomást.
CNyomja meg a [Törlés] gombot a szám törléséhez, majd a számgombok 

segítségével adja meg az új számot.

G Nyomja meg a [OK] gombot.

H Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

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

Regisztrált Átviteli állomás/Fogadó állomás törlése

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

B Nyomja meg a [Rendszerbeállítások] gombot.

C Nyomja meg a [Adminisztrátori eszk.] gombot, majd a [TKöv.] gombot.

D Nyomja meg a [Címlista: Továbbítási kérelem tárolás/módosítás/törlés] gombot.

E Nyomja meg a [Törlés] gombot.

F Válassza ki a nevet, melynek az Átviteli állomását/Fogadó állomását 
törölni kívánja.
Nyomja meg a név gombját, vagy a számbillentyûzet segítségével adja meg a 
tárolt számot.

Megjegyzés
❒ Ha megnyomja a  elemet, kereshet a csoport név, a fax számok, az e-mail 

címek vagy az IP fax célállomások között.
❒ A név, gombjelzés és megnevezés törléséhez lásd 88. oldal �Egy regisztrált 

név törlése�.

G Nyomja meg a [Igen] gombot.

H Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

I Nyomja meg a {Felhasználói eszközök/Számláló} gombot.
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Hitelesítés regisztrálása

SMTP hitelesítés
A Címjegyzék minden tárolt felhasználójához regisztrálhat belépési nevet és 
belépési jelszót, melyek az SMTP szerverhez történõ hozzáféréshez 
szükségesek.

Referencia
Az SMTP szerver használata elõtt szüksége lesz egy programra. A részleteket 
lásd Hálózati útmutató.

Megjegyzés
❒ Ha a [Nem adja meg] van kijelölve az SMTP hitelesítéshez, az a Felhasználói 

név és Jelszó kerül alkalmazásra, amelyet a Fájlátvitel beállításainak SMTP 
hitelesítés opciójánál megadott. A hálózati beállításokról további 
tudnivalókat lásd Hálózati útmutató.

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

B Nyomja meg a [Rendszerbeállítások] gombot.

C Nyomja meg a [Adminisztrátori eszk.] gombot, majd a [TKöv.] gombot.

D Nyomja meg a [Címlista kezelése] gombot.

E Nyomja meg a regisztrálni kívánt névnek megfelelõ gombot, vagy adja 
meg a regisztrált számot a számgombok segítségével

Megjegyzés
❒ Név Címlistában történõ tárolásához lásd: 86. oldal �Nevek regisztrálása�.

HU ZFFH220E
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F Nyomja meg a [Hit. info.] gombot.

G Nyomja meg az SMTP hitelesítés jobb oldalán látható [Másik hit. inf. meghat.] 
Info gombot.

H A Belépési név megadásához nyomja meg az alábbi gombot: [Módosítás].

I Adja meg a belépési nevet, majd nyomja meg a következõ gombot: [OK].

Megjegyzés
❒ A felhasználói névhez maximum 64 karaktert vihet be.
❒ POP SMTP hitelesítés elõtt használata esetén maximum 63 alfanumerikus 

karaktert vihet be.

Referencia
191. oldal �Szöveg bevitele�

J A Belépési jelszó alatt nyomja meg az alábbi gombot: [Módosítás].

K Adja meg a jelszót, majd nyomja meg a következõ gombot: [OK].

Megjegyzés
❒ A jelszóhoz maximum 64 karaktert vihet be.

L Adja meg a jelszót ismét a visszaigazoláshoz, majd nyomja meg az [OK] 
gombot.

M Nyomja meg a [OK] gombot.

Megjegyzés
❒ Az SMTP hitelesítés beállításainak módosításához ismételje meg a H�M 

lépéseket.
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LDAP hitelesítése
A Címlista minden tárolt felhasználójához regisztrálhat belépési nevet és 
belépési jelszót, melyek az LDAP szerverhez történõ hozzáféréshez 
szükségesek.

Referencia
Az LDAP szerver használata elõtt szüksége lesz egy programra. A részleteket 
lásd Hálózati útmutató.

Megjegyzés
❒ Ha az LDAP hitelesítéshez a [Nem adja meg] opciót állította be, az 

Adminisztrátori eszközök képernyõ LDAP szerver Programozás/Módosítás 
oldalán megadott Felhasználói név és Jelszó beállítások érvényesek.További 
tudnivalókat lásd Hálózati útmutató.

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

B Nyomja meg a [Rendszerbeállítások] gombot.

C Nyomja meg a [Adminisztrátori eszk.] gombot, majd a [TKöv.] gombot.

D Nyomja meg a [Címlista kezelése] gombot.

E Nyomja meg a regisztrálni kívánt névnek megfelelõ gombot, vagy adja 
meg a regisztrált számot a számgombok segítségével

Megjegyzés
❒ Név Címlistában történõ tárolásához lásd: 86. oldal �Nevek regisztrálása�.

F Nyomja meg a [Hit. info.] gombot, majd a [TKöv.] gombot.

G Nyomja meg az LDAP hitelesítés jobb oldalán látható [Másik hit. inf. meghat.] 
gombot.
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H A Belépési név megadásához nyomja meg az alábbi gombot: [Módosítás].

I Adja meg a belépési nevet, majd nyomja meg a következõ gombot: [OK].

Megjegyzés
❒ A felhasználói névhez maximum 64 karaktert vihet be.

Referencia
191. oldal �Szöveg bevitele�

J A Belépési jelszó alatt nyomja meg az alábbi gombot: [Módosítás].

K Adja meg a jelszót, majd nyomja meg a következõ gombot: [OK].

Megjegyzés
❒ A jelszóhoz maximum 64 karaktert vihet be.

L Adja meg a jelszót ismét a visszaigazoláshoz, majd nyomja meg az [OK] 
gombot.

M Nyomja meg a [OK] gombot.

Megjegyzés
❒ Az LDAP hitelesítés beállításainak módosításához ismételje meg a H�M 

lépéseket.
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Ha a készülék nem a kívánt módon mûködik

Az alábbi táblázat a gyakori problémák és üzenetek magyarázatát tartalmazza. 
Ha más üzenetek jelennek meg, kövesse a megjelenõ utasításokat.

Megjegyzés
❒ Ha kívánt másolatokat a papírtípus, a papírméret vagy a papírkapacitás 

problémái miatt nem tudja elkészíteni, használjon ajánlott papírt. Lásd 204. 
oldal �Másolópapír�.

Általánosan

Probléma Okok Megoldások

Megjelenik az �Kérem, 
várjon.� elem

Ez az üzenet jelenik meg, ha 
bekapcsolja a 
mûködtetõkapcsolót vagy 
kicseréli a festékkazettát.

Várja meg, míg a készülék üzemkész 
állapotba áll.

Bár a készüléknek a 
fõkapcsolóval való 
bekapcsolásakor a másoló 
képernyõje megjelenik, 
nem kapcsolható át másik 
képernyõre a {Fax} vagy a 
{Szkenner} gomb 
megnyomásával.

A másoló funkción kívüli 
funkciók még nem állnak 
készen a használatra.

Várjon egy rövid ideig.

A készüléket éppen most 
kapcsolta be, a Felhasználói 
eszközök képernyõ 
megjelenik, de a 
Felhasználói eszközök 
menürõl bizonyos elemek 
hiányoznak.

A másoló funkción kívüli 
funkciók még nem állnak 
készen a használatra. A 
szükséges idõ a funkciótól 
függ. A funkciók 
megjelennek a Felhasználói 
eszközök menüben, amikor 
készen állnak a használatra.

Várjon egy rövid ideig.

A kijelzõ ki van kapcsolva. A kontraszt gomb sötét 
helyzetben van.

Állítsa a kontraszt gombot a világos 
helyzetbe, hogy megfelelõen 
láthassa a kijelzõ panelt.

A készülék 
energiatakarékos módban 
van.

Nyomja meg az {Energiatakarékos 
mód} gombot az Energiatakarékos 
módból törléséhez.

A mûködtetõkapcsoló ki 
van kapcsolva.

Kapcsolja be a mûködtetõkapcsolót.

Semmi nem történik, 
amikor a 
mûködtetõkapcsoló be van 
kapcsolva.

A fõkapcsoló ki van 
kapcsolva.

Kapcsolja be a fõkapcsolót.
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A memória megtelt. Túlságosan sok a szkennelt 
oldal vagy a tárolt fájl: a 
merevlemez kapacitása 
betelt.

Nyomja meg a [Fájl törlése] gombot a 
nem kívánt dokumentumok 
törléséhez.

A Funkció állapota lámpák 
pirosan világítanak.

Ha egy funkció mûködése 
megszakadt, az ahhoz 
tartozó lámpa piros fénnyel 
világít.

Nyomja meg a kijelzõhöz tartozó 
funkciógombot. Kövesse a 
kezelõpanelen megjelenõ 
utasításokat.

Elfelejtette a felhasználói 
kódját.

� Lépjen kapcsolatba a 
szervizképviselõvel.

Megjelenik a felhasználói 
kód megadási képernyõ.

A felhasználók által 
elérhetõ lehetõségeket a 
felhasználókezelés 
szabályozza.

Adja meg a (legfeljebb 8 
számjegybõl álló) felhasználói 
kódot, majd nyomja meg a [#] 
gombot.

Megjelenik a Hitelesítés 
képernyõ.

A Basic hitelesítés, 
Windows hitelesítés, LDAP 
hitelesítés vagy Integrált 
szerver hitelesítés be van 
állítva.

Adja meg belépési nevét és 
felhasználói jelszavát. Lásd 24. oldal 
�Amikor a Hitelesítés képernyõ 
jelenik meg�.

Az alábbi üzenet jelenik 
meg: �Nincs 
hozzáférési 
jogosultsága e 
funkció 
használatához.�.

A funkciók használata 
kizárólag hitelesített 
felhasználók számára 
lehetséges.

Lépjen kapcsolatba a 
rendszergazdával.

Bár érvényes felhasználói 
kódot adott meg, az alábbi 
üzenet továbbra is a 
kijelzõn marad: �Nincs 
hozzáférési 
jogosultsága e 
funkció 
használatához.�.

Ezzel a felhasználói kóddal 
nem használhatja a 
választott funkciót.

Nyomja meg az {Energiatakarékos 
mód} gombot. Ellenõrizze, hogy a 
kijelzõ elsötétül-e, majd nyomja meg 
ismét az {Energiatakarékos mód} 
gombot. Visszatér a felhasználói kód 
megadási képernyõ.

Amikor a másoló vagy a nyomtató 
funkcióval nyomtat, csak a 
nyomtatás befejezése után nyomja 
meg az {Energiatakarékos mód} 
opciót.

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

Kérdezze meg a felhasználói 
adminisztrátortól a helyes belépési 
nevet és jelszót.

A készülék nem tudja 
végrehajtani a hitelesítést.

Lépjen kapcsolatba a 
rendszergazdával.

Azokat 
kiválasztott 
fájlokat, 
melyekhez nincs 
jogosultsága, nem 
törölheti ki.

Megpróbált fájlokat törölni 
anélkül, hogy jogosultsága 
lenne arra.

A fájlt az a személy törölheti, aki 
létrehozta. Ha olyan fájlt kíván 
törölni, amelynek törlésére nincs 
jogosultsága, forduljon a fájl 
létrehozójához.

Probléma Okok Megoldások
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A fõkapcsoló jelzõfény nem 
kapcsol ki, hanem tovább 
villog a megnyomást 
követõen.

Ez a következõ esetekben 
fordulhat elõ:

� Az üveglap fedele vagy 
az ADF nyitva van.

� Adatcsere zajlik a 
készülék és egy külsõ 
berendezés között.

� A merevlemez aktív.

Zárja le az üveglap fedelét vagy az 
ADF-t, majd ellenõrizze, hogy a 
készülék nem kommunikál-e egy 
számítógéppel.

A készülék az eredeti 
képeket a papír hátoldalára 
nyomtatja.

Ellenõrizze, hogy 
megfelelõen helyezte-e be a 
papírt.

Töltse be helyesen a papírt. Töltsön 
papírt az 1�4. tálcába a nyomtatott 
oldalla felfelé, és a nagykapacitású 
papíradagolóba vagy a kézi 
lapadagoló tálcába nyomtatott 
oldallal lefelé. Lásd 159. oldal 
�Szabott tájolású vagy kétoldalas 
papír�.

Gyakran hibásan veszi be a 
gép a papírt.

A tálca oldalsó papírvezetõi 
lehet, hogy nem zárnak.

Ellenõrizze, hogy a oldalsó 
papírvezetõk zárnak-e. Lásd 168. 
oldal �Papírméret módosítása�.

A tálca végén lévõ 
papírvezetõ lehet, hogy 
nincs megfelelõen beállítva.

Ellenõrizze, hogy a tálca végén a 
papírvezetõ megfelelõen van-e 
beállítva. Lásd 168. oldal 
�Papírméret módosítása�.

Lehet, hogy olyan 
papírméretet töltött be, 
melyet a papírméret 
kiválasztó nem jelez.

Amikor automatikusan nem 
észlelhetõ papírt használ, 
alkalmazza a Tálca papírbeállítások 
opciót a papírméret beállításához. 
Lásd: 66. oldal �Tálca papírmérete: 
1�4 tálca� és 204. oldal 
�Másolópapír�.

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

Az elakadást jelzõ üzenet a 
kijelzõn marad a fedél 
szükséges felnyitásáig vagy 
lecsukásáig.

Távolítsa el az elakadt papírt, majd 
nyissa fel és csukja le az elülsõ 
fedelet. Lásd 163. oldal �x 
Papírelakadások megszüntetése�.

A hibaüzenet a kijelzõn 
marad még a 
fogyóeszközök kicserélését 
és/vagy az elakadt papír 
eltávolítását követõen is.

Ez akkor fordulhat elõ, ha a 
HDD nincs telepítve.

Nyomja meg a {Start} gombot. 

Nem tud kétoldalas 
módban nyomtatni.

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

Kétoldalas nyomtatáshoz másoló 
módban vagy a 
nyomtatómeghajtóval válassza ki az 
1�4. tálca valamelyikét.

A [1 oldalas másolat] opció 
van kiválasztva a 
Papírtípushoz: 1�4. tálca.

Válassza a [2 oldalas másolat] opciót a 
Papírtípushoz: 1�4. tálca. Lásd: 67. 
oldal �Papírtípus: 1�4. tálca� 

Probléma Okok Megoldások
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Dokumentumszerver

Probléma Megoldások

Megjelenik az "A szkennelt oldalak 
meghaladták a maximális 
számot. Szeretné fájlként 
tárolni a beszkennelt 
oldalakat?" elem.

A beolvasott oldalak száma meghaladja a 
Dokumentumszerver egy fájljának kapacitását.

A szkennelt oldalak fájlként való tárolásához 
nyomja meg a [Fájl tárolása] gombot. A szkennelt 
adatok fájlként kerülnek tárolásra a 
Dokumentumszerveren. Ha nem kíván szkennelt 
oldalakat tárolni, nyomja meg a [Nem] gombot. A 
szkennelt adatok törlõdnek.

Elfelejtette a jelszót. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

Nem emlékszik, mit tartalmaz egy fájl. Ellenõrizze a dátum- vagy az idõoszlopot a 
Dokumentumszerveren: Fájlok kiválasztása a 
nyomtatás képernyõre.

Az elsõ oldal nyomtatásával ellenõrizze a 
dokumentum tartalmát. Nyomja meg a 
dokumentum sorát a Dokumentumszerveren: 
Fájlok kiválasztása a nyomtatás képernyõre, majd 
nyomja meg a [Elsõ oldal nyomtatása] opciót és a 
{Start} gombot.

A memória gyakran megtelik. Törölje a felesleges fájlokat. A fájl kiválasztás 
képernyõn válassza ki a felesleges fájlokat, majd 
nyomja meg a [Törlés] gombot. Ha ez nem növeli a 
rendelkezésre álló memóriát, az alábbiak szerint 
járjon el. 

� Kapcsoljon a szkenner képernyõre, majd 
törölje a szkenner funkció alatt tárolt, 
felesleges fájlokat.

� Kapcsoljon a nyomtató képernyõre, majd 
törölje a Próbanyomtatás, Bizalmas nyomtatás, 
Fenntartott nyomtatás vagy Tárolt nyomtatás 
alatt tárolt, felesleges fájlokat.

Ellenõrizni akarja a nyomtatás minõségét 
nagyobb mennyiségû nyomtatási munka 
elkészítése elõtt.

Ellenõrizze a nyomtatás minõségét csak az elsõ 
oldal kinyomtatásával, melyet a {Próbamásolás} 
gombbal hajthat végre.

"Megjelenik az "Az eredeti 
beolvasása jelenleg egy" elem.

A másoló vagy szkenner funkció használatban 
van. A folyamatban levõ munka törléséhez elõbb 
nyomja meg a [Kilépés] gombot, majd nyomja meg 
a {Másoló} vagy a {Szkenner} gombot. Nyomja 
meg a {Törlés/Stop} gombot. Ha megjelenik az 
"Megnyomta a [Stop] gombot." üzenet, 
nyomja meg az [Stop] gombot.
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B Papír betöltése

Referencia
További tudnivalókat a papírtípusokról és papírméretekrõl lásd 204. oldal 
�Másolópapír�.

Papír betöltése a papíradagoló tálcákra

Megjegyzés
❒ Módosíthatja a papírméretet, lásd 168. oldal �Papírméret módosítása�.

A Húzza ki ütközésig a 
papíradagolót.

B Rendezze össze a papírokat, és 
töltse azokat a tálcába a 
másolandó oldallal felfelé.

Fontos
❒ Ha a papíradagoló tálcába úgy 

tölt papírt, hogy még van benne 
papír, elakadás történhet.

❒ Ne helyezzen be a jelölést 
meghaladó mennyiségû papírt.

❒ Amikor kis mennyiségû papírt 
tölt be, óvatosan járjon el, 
nehogy túlságosan összetolja az 
oldalsó papírvezetõket, mivel 
ekkor a papír futása nem lesz 
megfelelõ.

Speciális papír beállítása a 2. 
papíradagoló tálcán

A Töltse be a speciális papírt 
úggy, hogy az ne haladja meg a 
tálca szintjelzését.

Megjegyzés
❒ A betöltés elõtt pörgesse át a 

papírokat.
❒ Amikor az átlátszó papírhoz 

hasonló papírt használ, 
betöltés elõtt simítsa ki az 
összegyûrõdött vagy 
meghajlott lapokat.

C Finoman nyomja be a 
papíradagoló tálcát ütközésig.

ZEWY100E
ZEWY110E
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Papír töltése a nagykapacitású tálcára (opcionális)

Megjegyzés
❒ Mind a bal, mind a jobboldali tálcákra ugyanazt a méretû és tájolású papírt 

töltse.

A Húzza ki a nagykapacitású tálcát.

B Rendezze össze a papírokat, és töltse azokat a tálcába a másolandó oldallal 
felfelé.

Fontos
❒ Illessze a jobboldali papírköteg jobb szélét a tálca jobb széléhez.
❒ Illessze a baloldali papírköteg bal szélét a tálca bal széléhez.
❒ Ne helyezzen be a jelölést meghaladó mennyiségû papírt.

Megjegyzés
❒ A betöltés elõtt pörgesse át a papírokat.
❒ A betöltés elõtt simítsa ki az összegyûrõdött vagy meghajlott lapokat.

C Finoman nyomja be a papíradagoló tálcát ütközésig.

ZEWY010E

ZEWY020E
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Szabott tájolású vagy kétoldalas papír

Megszabott tájolású (fejjel lefelé) vagy kétoldalas papír (például fejléces papír, 
perforált papír vagy másolt lapok) nem feltétlenül nyomtatható helyesen, attól 
függõen, hogy az eredetik és a papír hogyan került a helyére. Válassza az [Igen] 
beállítást a Fejléces papír beállítása opciónál a Másoló/Dokumentumszerver 
funkciók alatt, majd helyezze be az eredetit és a papírt az alábbiak szerint 
(lásdMásoló kezelési útmutató. Amikor a nyomtató funkcióval nyomtat, a 
behelyezés tájolása ugyanaz. 
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D Festék pótlása
Amikor a D megjelenik, ideje a festéket pótolni.

R FIGYELMEZTETÉS:

R FIGYELEM:

R FIGYELEM:

R FIGYELEM:

R FIGYELEM:

R FIGYELEM:

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

beállítások elvesznek.
❒ Sürgõsen pótolja a festéket mindig, amikor a készülék erre figyelmeztet.
❒ A festékflakonokat ne rakja be, illetve távolítsa el ismételten. Ennek 

eredményeként a festék szivárogni fog.
❒ Ne rázza meg az eltávolított festékflakont. A bennmaradt festék kiszóródhat.

Megjegyzés
❒ Körülbelül még 50 másolatot készíthet, miután a �DA festék majdnem 

kifogyott.�és �Cserélje ki a festékkazettát.� üzenetek megjelennek, 
de hamarosan cserélje ki a festéket, hogy megelõze a rossz másolati 
minõséget.

Referencia
A festékkazetták tárolásáról részletesebben lásd: 182. oldal �festéktárolás�.

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

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

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

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

� Ha a festék vagy használt festék nyelés útján a szervezetbe kerül, igyon rá 
sok vizet. Szükség esetén hívjon orvost.

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

� Ha a festék a ruhájára fröccsen, hideg vízzel mossa ki, mert a forró víz 
rögzíti a festéket, és lehetetlenné teszi a folt eltávolítását.
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A festék eltávolítása

� 1: Nyissa ki a gép elülsõ fedelét.

� 2: Emelje fel a festéktartó kart.

� 3: Nyomja meg a zöld kart, majd óvatosan húzza ki a tartót.

� 4: Tolja vissza a festékflakont, hogy megemelje a tetejét, majd 
finoman húzza ki a flakont.
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A festék behelyezése

� 1: Tartsa az új flakont vízszintesen, majd ötször�hatszor rázza meg 
oldalsó irányban.

Megjegyzés
❒ A felrázás elõtt ne távolítsa el a fekete kupakot.

� 2: Távolítsa el a fekete kupakot.

Megjegyzés
❒ Ne távolítsa el a belsõ kupakot.

� 3: Helyezze a festékflakont a tartóra, majd a tetejét húzza elõre.

� 4: Tolja be a zöld kart kattanásig.

Megjegyzés
❒ A festék tartókarjának leeresztése elõtt gyõzõdjön meg róla, hogy 

teljesen betolta a festéktartót.

� 5: Engedje vissza a festéktartó kart az eredeti helyzetbe.

� 6: Zárja a készülék elülsõ fedelét.

SLOW
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x Papírelakadások megszüntetése

R FIGYELEM:

Fontos
❒ Az elakadt lapok eltávolítása közben ne kapcsolja ki a mûködtetõkapcsolót. 

Ha ezt teszi, akkor a másolási beállítások elvesznek.
❒ Az elakadás megelõzése érdekében semmilyen leszakadt papírdarabkát ne 

hagyjon a készülék belsejében.
❒ Ha gyakran elakad a papír, lépjen kapcsolatba a szervizképviselettel.

Megjegyzés
❒ Egynél több helyen is jelezhet a gép papírelakadást. Ekkor ellenõrizze az 

összes jelzett területet. Lásd az alábbi ábrákat: A, B, C, D, P, R, Y, Z
❒ A finiseren vagy az elsõ fedélen belül egy matricát talál, mely megmutatja, 

hogyan távolíthatja el az elakadt papírt.

� A készülék fixáló egysége nagyon forró lehet. Az elakadt papír 
eltávolításakor mindig járjon el körültekintõen.
163



Hibaelhárítás

164

6



x Papírelakadások megszüntetése

6

165



Hibaelhárítás

166

6



x Papírelakadások megszüntetése

6

167



Hibaelhárítás

168

6

Papírméret módosítása

Elõkészítés
Minden esetben válassza ki a papírméretet a Felhasználói eszközökkel és a 
papírméret kiválasztó gombbal. Ellenkezõ esetben a papír elakadhat. Lásd 66. 
oldal �Tálca papírmérete: 1�4 tálca�.

Fontos
❒ Ha szeretné megváltoztatni a nagykapacitású tálcához tartozó papírméretet, 

kérje a szervizképviselet segítségét.

Referencia
További tudnivalókat a papírtípusokról és papírméretekrõl lásd 204. oldal 
�Másolópapír�.

A papíradagoló tálca papírméretének a módosítása

A Gyõzõdjön meg arról, hogy a papíradagoló tálca jelenleg nincs 
használatban. Ezután lassan húzza ki a papíradagoló tálcát.

B Ha papírt talál a tálcán, azt távolítsa el.

C A kioldókar lenyomva tartásával állítsa be a hátsó papírvezetõt.

D Engedje ki az oldalsó kart.

ZEWY150E

ZEWY160E
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E A kioldókar lenyomva tartásával állítsa be az oldalsó papírvezetõket.

F Rendezze össze a papírokat, és töltse azokat a tálcába a másolandó oldallal 
felfelé.

Fontos
❒ Ne helyezzen be a jelölést meghaladó mennyiségû papírt.
❒ Gyõzõdjön meg róla, hogy a papírköteg illeszkedik a jobboldali vezetõhöz.

Megjegyzés
❒ A betöltés elõtt pörgesse át a papírokat.
❒ A betöltés elõtt simítsa ki az összegyûrõdött vagy meghajlott lapokat.

G A kioldókar lenyomva tartásával állítsa be az oldalsó papírvezetõket az új 
papírmérethez.

Fontos
❒ Amikor kis mennyiségû papírt tölt be, óvatosan járjon el, nehogy 

túlságosan összetolja az oldalsó papírvezetõket, mivel ekkor a papír futása 
nem lesz megfelelõ.

ZEWY170E

ZEWY180E

ZEWY190E
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H Zárja az oldalsó kart.

I A kioldókar lenyomva tartásával állítsa be a hátsó papírvezetõt az új 
papírmérethez.

J Állítsa be a papírméret kiválasztó gombot az új papírmérethez.

ZEWY200E

ZEWY210E

ZEWY220E
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Papírméret beállítása a papírméret kiválasztó gombon nem jelzett 
mérethez.

A Állítsa a papírméret kiválasztó gombot a p jelzésre.
BNyomja meg a {Felhasználói eszközök/Számláló} gombot.
CNyomja meg a [Rendszerbeállítások] gombot.
DNyomja meg a [Papíradag. beállításai] gombot.
ENyomja meg a [Adagoló papírmérete:1. adagoló], [Adagoló papírmérete:2. 

adagoló], [Adagoló papírmérete:3. adagoló] vagy [Adagoló papírmérete:4. 
adagoló] gombok egyikét.

F Válassza ki a kívánt méretet, majd nyomja meg az [OK] gombot.
GNyomja meg a [Kilépés] vagy {Felhasználói eszközök/Számláló} gombot a 

Felhasználói eszközökbõl való kilépéshez.

Referencia
66. oldal �Tálca papírmérete: 1�4 tálca�

K Finoman nyomja be a papíradagolót ütközésig.

L Ellenõrizze a kijelzõn látható papírméretet.
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d Tûzõkapcsok pótlása

Fontos
❒ Ha a javasolttól eltérõ tûzõkapocs-kazettát használ, az hibás tûzéshez vagy 

elakadásokhoz vezethet.

Referencia
A finiserek típusairól részletesebben lásd: 19. oldal �Külsõ opciók�.

500-lapos finiser

� 1: Nyissa ki az oldalsó fedelet.

� 2: Távolítsa el a kazettát.

� 3: A nyíl irányával megegyezõen távolítsa el az üres utántöltõt.

� 4: Tolja be az új utántöltõt kattanásig.

� 5: Húzza ki a szalagot.

ZEWJ000E

ZEWJ010E

ZEWJ020E

ZEWJ030E

ZEWJ040E
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1000-lapos finiser

� 6: Rakja vissza a kazettát.

� 7: Zárja az oldalsó fedelet.

� 1: Nyissa ki a finiser elsõ fedelét, és húzza ki a tûzõegységet.

� 2: Fogja meg a zöld kart, majd óvatosan húzza ki a kazettát.

� 3: A kazetta mindkét oldalát fogja.

� 4: Húzza fel a kazetta felsõ egységét.

� 5: A nyíl irányával megegyezõen távolítsa el az üres utántöltõt.

ZEWJ050E

ZGJS801E

ZGJS802E

ZGJS803E

ZGJS804E
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� 6: Igazítsa az új utántöltõn lévõ nyilakat a kazettán lévõ nyilakkal 
egy irányba, majd kattanásig tolja be az utántöltõt.

� 7: Óvatosan nyomja bele a felsõ egységet a kazettába.

� 8: Húzza ki a szalagot.

� 9: Tartsa a zöld kart, miközben kattanásig betolja a kazettát.

� 10: Tolja vissza a tûzõegységet, majd zárja be a finiser elsõ fedelét.

ZGJS805E

ZGJS806E

ZGJS807E

ZGJS808E
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Elakadt tûzõkapcsok eltávolítása

Megjegyzés
❒ A hullámos papír miatt a tûzõkapcsok elakadhatnak. Ennek elkerülésére 

fordítsa meg a papírt a tálcán. Ha nincs javulás, helyezzen be keményebb 
papírt.

❒ Amikor az 500-lapos finiser telepítve van, az elakadt tûzõkapcsok eltávolítása 
után a tûzõkapcsok az elsõ néhány alkalommal nem kerülnek kiadásra, ha a 
tûzõegységet elkezdi használni.

Referencia
A finiser típusát lásd 19. oldal �Külsõ opciók�.

500-lapos finiser

� 1: Nyissa ki az oldalsó fedelet.

� 2: Távolítsa el a kazettát.

� 3: Nyissa ki az elülsõ lemezt.

� 4: Távolítsa el az elakadt tûzõkapcsokat.

ZEWJ000E

ZEWJ010E

ZEWJ106E

ZEWJ107E
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1000-lapos finiser

� 5: Rakja vissza a kazettát.

� 6: Zárja az oldalsó fedelet.

� 1: Nyissa ki a finiser elsõ fedelét, és húzza ki a tûzõegységet.

� 2: Fogja meg a zöld kart, miközben óvatosan kihúzza a kazettát.

� 3: Nyissa ki a kazetta elülsõ lemezét.

� 4: Távolítsa el az elakadt tûzõkapcsokat.

ZEWJ108E

ZGJS801E

ZGJS802E

ZGJS813E
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� 5: Kattanásig húzza lefele a kazetta elülsõ lemezét.

� 6: Tartsa a zöld kart, miközben kattanásig betolja a kazettát.

� 7: Tolja vissza a tûzõegységet, majd zárja be a finiser elsõ fedelét.

ZGJS815E

ZGJS864E
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A bélyegzõpatron kicserélése

Amikor a bélyegzés halványodni kezd, cserélje ki a patront.

Megjegyzés
❒ Ezt a bélyegzõpatront a fax és a szkenner funkció használja.
❒ A készülékhez megadott patront használja.
❒ Ne próbáljon meg tintát tölteni a patronba. Egyébként a patron szivárogni 

fog.
❒ Vigyázzon, hogy ne kenje össze a kezét a patronban lévõ tintával.

A Nyissa ki az automatikus dokumentumadagoló egységet (ADF).

B Nyissa ki a bélyegzõ fedelét.

ZEXH070J

ZGNH011J
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C Húzza ki a régi bélyegzõkazettát.
Többször ütögesse meg a patron zárókarját. A patron kivehetõ. Távolítsa el a 
patront, miközben nyomva tartja a zárókart.

D Helyezze be az új bélyegzõpatront.
Annyire helyezze be a patront, hogy a fém részek már ne látszanak.

E Kattanásig nyomja vissza a bélyegzõ fedelét.

F Zárja az automatikus dokumentumadagoló egységet (ADF).

ZEXH080J

ZFGH090E

ZEXH100J
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7. Megjegyzések
81
1

Mit tegyen és mit ne

R FIGYELMEZTETÉS:

R FIGYELEM:

Fontos
❒ Kikapcsolással ne szakítsa meg az áramellátást addig, amíg a Be jelzõfény 

világít vagy villog. Ezzel károsíthatja a merevlemezt.
❒ A hálózati kábel kihúzása vagy a készülék fõkapcsolójának a lekapcsolása 

elõtt gyõzõdjön meg róla, hogy a maradék memóriahely 100%-on áll a kijelzõ 
szerint. Lásd: 27. oldal �A készülék kikapcsolása� és 28. oldal �A fõkapcsoló 
kikapcsolása�.

� Ha a készüléket hosszú idõn keresztül használja zárt légtérben, furcsa szag 
jelentkezhet a szobában. A saját kényelme érdekében javasoljuk, hogy a 
készüléket jól szellõzõ helyiségben használja.

� Ne érjen hozzá a fixáló egység körüli részekhez. Ezek a területek 
felmelegedhetnek

� Folyamatos szkennelés után az expozíciós üveglap felmelegedhet, ez 
azonban nem jelenti a készülék meghibásodását.

� A szellõzõnyílás körüli rész szintén felmelegedhet. Ezt a kibocsátott levegõ 
okozza, nem pedig valamilyen meghibásodás.

� Amikor nem használja a készüléket, és az készenléti módban van, kisebb zajt 
hallhat belülrõl. Ezt a képstabilizációs folyamat okozza, nem pedig 
valamilyen meghibásodás.

� Kikapcsolással ne szakítsa meg az áramellátást, amíg a készülék bármilyen 
mûveletet végez.

� Elõfordulhat, hogy a gép nem készít jó minõségû másolati képeket, ha a 
belsejében a gyors hõmérséklet változása miatt kicsapódás történik.

� Ne nyissa meg a készülék borítását addig, amíg a készülék bármilyen 
mûveletet végez. Ellenkezõ esetben a papír elakadhat.

� Bekapcsolt állapotban ne mozgassa a készüléket.
� Meghibásodás vagy a készülék nem megfelelõ használata esetén 

elveszhetnek a megadott beállítások. Készítsen jegyzeteket a beállításokról.
� A gyártó és a szállító nem vállal felelõsséget az olyan veszteségekért, illetve 

károsodásokért, melyek a készülék mechanikai meghibásodásából, a 
beállítások elvesztésébõl vagy a készülék használatából adódnak.

� Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön a készülék közelébe gyúlékony folyadék, 
gáz vagy spray. Tûz vagy áramütés következhet be.

� A készülék áthelyezése elõtt húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból. A készülék 
mozgatása közben ügyeljen arra, hogy a tápkábel a készülék alá szorulva 
ne sérülhessen meg.
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Festék

A festék kezelése

R FIGYELMEZTETÉS:

R FIGYELEM:

Fontos
❒ Ha az ajánlottól eltérõ típusú festéket használ, az meghibásodást okozhat.

Referencia
A festék hozzáadásához lásd: 160. oldal �D Festék pótlása�.

festéktárolás
A festék tárolása során mindig tartsa be az alábbi óvintézkedéseket:
� A festékkazettákat hûvös, száraz, közvetlen napfénytõl védett helyen tárolja.
� Tárolja sík felületen.

Használt festék

Megjegyzés
❒ A használt festéket nem lehet újra felhasználni.

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

� A festéket (akár új, akár használt) és a festékkazettákat tárolja 
gyermekektõl távol.
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A készülék elhelyezése

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

Optimális környezeti feltételek

R FIGYELEM:

R FIGYELEM:

� Hõmérséklet: 10�32°C (50�89,6°F) (54%-os páratartalom 32°C azaz 89,6°F 
hõmérsékleten)

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

� Erõs és egyenletes alapra helyezze.
� A megengedett szinteltérés legfeljebb 5 mm (azaz 0,2 hüvelyk) lehet mindkét 

irányban elölrõl hátra, illetve jobbról balra.
� Az esetleges ózonfelhalmozódás elkerülése érdekében biztosítsa, hogy a 

készülék nagy méretû és jól szellõzõ helyiségben kerüljön elhelyezésre, ahol 
a levegõ cserélõdése meghaladja a 30 m3/óra/személy értéket.

Kerülendõ környezeti feltételek

� Közvetlen napsugárzásnak, illetve más erõs fénynek (1500 luxnál erõsebb) 
kitett helyek.

� Közvetlenül a légkondicionálóból kiáramló hideg levegõ, illetve a fûtõtestbõl 
sugárzó meleg levegõ közelében. (A hõmérséklet hirtelen változása a 
készülék belsejében nedvességkicsapódást okozhat.)

� Olyan készülékekhez közeli helyek, amelyek ammóniát fejlesztenek, mint a 
diazo készülék.

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

� Párától és portól is óvja a készüléket. Máskülönben tûz vagy áramütés 
következhet be.

� Ne helyezze a készüléket instabil vagy döntött felületre. Ha ugyanis 
megbillen, sérülés követhezhet be.

� Ha zárt térben használja a készüléket, gyõzõdjön meg arról, hogy biztosított 
a folyamatos légmozgás.
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Mozgatás

R FIGYELEM:

Fontos
❒ A készülék mozgatásakor körültekintõen járjon el. Az alábbi 

óvintézkedéseket vegye figyelembe:
� Kapcsolja ki a fõkapcsolót. Lásd 28. oldal �A fõkapcsoló kikapcsolása�.
� Húzza ki a tápkábelt a fali csatlakozóaljzatból. Amikor a csatlakozódugót 

kihúzza hálózati csatlakozóból, a dugót fogja, hogy a vezeték ne sérüljön, 
és így mérsékelt maradjon a tûzesetek vagy áramütések kockázata.

� Zárjon le minden fedelet és papíradagoló tálcát, ideértve az elülsõ fedelet 
és a kézi adagolót is.

❒ A szkenner egységnél fogva soha ne mozgassa a készüléket. Tartsa 
vízszintben a készüléket, és óvatosan mozgassa azt, hogy ne rázkódjon vagy 
billenjen fel. A durva kezelés meghibásodáshoz, esetleg a merevlemez vagy a 
memória sérüléséhez vezethez, és így elveszhetnek a tárolt fájlok.

❒ Soha ne vegye le a tartókonzolt.
❒ Védje a készüléket az erõs ütõdésektõl. Az ütõdések károsíthatják a 

merevlemezt, ami a tárolt fájlok elvesztését okozhatja. Elõvigyázatosságként 
a fájlokat érdemes egy másik számítógépre átmásolni.

Táphálózati csatlakozás

R FIGYELMEZTETÉS:

R FIGYELEM:

� A készülék áthelyezése elõtt húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból. A készülék 
mozgatása közben ügyeljen arra, hogy a tápkábel a készülék alá szorulva 
ne sérülhessen meg.

� Csak a kézikönyv belsõ borítóján leírt tápellátáshoz csatlakoztassa a 
készüléket. A tápkábelt mindig közvetlenül a fali csatlakozóaljzatba 
csatlakoztassa, ne iktasson közbe hosszabbítót.

� Ügyeljen rá, hogy a tápkábel ne sérüljön meg, szakadjon el vagy érje 
bármilyen más külsõ hatás. Ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. Ne 
rántsa meg vagy hajlítsa a szükségesnél jobban. Az ilyen jellegû 
bánásmód ugyanis áramütés- vagy tûzveszélyes.

� A készülék áthelyezése elõtt húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból. A készülék 
mozgatása közben ügyeljen arra, hogy a tápkábel a készülék alá szorulva 
ne sérülhessen meg.
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R FIGYELEM:

� Ha a fõkapcsoló készenléti pozícióra van állítva, az opcionális 
antikondenzációs fûtõegységek be vannak kapcsolva. Vészhelyzetben húzza 
ki a készülék hálózati csatlakozó kábelét.

� Ha kihúzza a hálózati csatlakozó kábelt, az antikondenzációs fûtõegységek 
kikapcsolnak.

� Bizonyosodjon meg arról, hogy a csatlakozódugó stabilan rögzül a 
konnektorban.

� A feszültségingadozás legfeljebb 10% lehet.
� A konnektor a berendezés közelében, könnyen hozzáférhetõ helyen legyen.

Hozzáférés a készülékhez
Helyezze a készüléket az áramforráshoz közel, megfelelõ nagyságú szabad teret 
hagyva, az ábra szerint.

1. Hátoldal: legalább 1 cm 
(4 hüvelyk)

2. Jobb oldal: legalább 1 cm 
(4 hüvelyk)

3. Elõoldal: legalább 75 cm 
(29,6 hüvelyk)

4. Bal oldal: legalább 1 cm 
(4 hüvelyk)

Megjegyzés
❒ Kiegészítõ tartozékok felszerelése esetén, a szükséges hozzáférési felülettel 

kapcsolatban kérdezze meg a szerviz képviselõjét.

� Amikor a tápkábelt kihúzza a fali aljzatból, mindig a dugót fogja meg (ne a 
kábelt).

CP999EE
185



Megjegyzések

186

7

Karbantartás A készülék

Amennyiben az expozíciós üveglap, az üveglap fedele vagy az ADF szalagja 
szennyezett, a másolati tisztaság romolhat. Tisztítsa meg ezeket a részeket, ha 
szennyezettek.

❖ A készülék tisztítása
Puha, nedves ruhával törölje le a készüléket, majd a nedvesség eltávolítására 
használjon száraz ruhát.

Fontos
❒ Ne használjon vegyi tisztítószert vagy szerves oldószert, például hígítót vagy 

benzolt. Ezek az anyagok a készülékbe kerülve vagy a mûanyag részeket 
kimarva meghibásodást okozhatnak.

❒ Csak az ezen kézikönyvben kifejezetten említett részeket tisztítsa. A többi 
rész tisztítását a szerviz képviselõjével végeztesse el.

Az expozíciós üveglap tisztítása

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

Az expozíciós üveglap tisztítása

GDSH050J

ZGJS826E
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Az automatikus dokumentumadagoló tisztítása

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

GDSH130J
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Egyéb funkciók

Információ
Az információs szolgáltatásokból megtudhatja a szerviz és a festékrendelés 
telefonszámait. Forduljon a szerviz kapcsolattartó mérnökéhez a következõk 
ellenõrzése céljából:

❖ Fogyóeszközök
� Telefonszám a rendeléshez
� Festék
� Tûzés
� Átviteli bélyegzés neve

❖ A készülék karbantartása/javítása
� Telefonszám
� A készülék sorozatszáma

❖ Üzletkötõ
� Telefonszám

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

B Nyomja meg a [Tudakozódás] gombot.

A rendelkezésre álló információk megjelennek.

HU ZFFH220E
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A szükséges információ kinyomtatása

ANyomja meg a [Tudakozódási lista nyomtatása] gombot.

BNyomja meg a {Start} gombot.
A készülék kinyomtatja a rendelkezésre álló információt.

C Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

D Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

A kijelzõ nyelvének megváltoztatása
A kijelzõn megjelenõ információ nyelve megváltoztatható. Az alapértelmezett 
beállítás az angol nyelv.

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

B Nyomja meg az [Français] (Magyar) gombot.

A nyelv magyarra vált.

C Nyomja meg a [Exit] (Kilépés) gombot.
A menü magyarul jelenik meg.

HU ZFFH220E
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Számláló

Az összesített számláló megjelenítése
Megjelenítheti az összes funkcióhoz használt teljes számláló értéket.

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

B Nyomja meg a [Számláló] gombot.

C A számlálólista kinyomtatásához nyomja meg a [Számlálólista nyomtatása] 
gombot.

D Nyomja meg a {Start} gombot.
A készülék kinyomtatja a számlálólistát.

HU ZFFH220E
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Szöveg bevitele

A következõ szakasz a karakterek bevitelét ismerteti. A bevitt karakterek a 
beszúrási pontnál jelennek meg. Ha a beszúrási ponton már van egy karakter, a 
bevitt karakter az elõtt jelenik meg.

Használható karakterek
� Az angol ábécé betûi

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
� Szimbólumok
� Számjegyek

0123456789

Gombok

Megjegyzés
❒ Ha csak nagybetûket vagy kisbetûket kíván használni, a betûzárhoz nyomja 

meg a következõ gombot: [Caps Lock].

HU AHR039S
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Hogyan vigyünk be szöveget?

Betûk bevitele

A A kis- és nagybetûk közötti váltáshoz a következõ gombot nyomja meg: 
[Shift].

B Nyomja meg a beírni kívánt betûk gombjait.

Karakterek törlése

A Nyomja meg a [Backspace] vagy a [Össz. törlés] gombot a karakterek 
törléséhez.



9. Mûszaki adatok
Alapkészülék

❖ Konfiguráció:
Munkaasztal

❖ Fényérzékenységi típus:
OPC dob ( 30)

❖ Eredeti dokumentumok beolvasása:
CCD-n keresztüli egydimenziós, egyszínû szkennelési rendszer

❖ Másolási folyamat:
Száraz elektrosztatikus átviteli rendszer

❖ Elõhívás:
Száraz kétkomponensû mágneskefés elõhívó rendszer

❖ Fixáló egység:
Fûtõhengeres nyomásrendszer

❖ Felbontás:
600 dpi

❖ Expozíciós üveglap:
Stabil eredeti expozíciós típus

❖ Az eredeti dokumentum referenciahelye:
Bal hátsó sarok

❖ Bemelegedési idõ:
� Fõkapcsoló: 12 másodperc vagy kevesebb (20 °C, 68 °F)
� Mûködtetõ kapcsoló: 10 másodperc vagy kevesebb (20 °C, 68 °F)

❖ Eredeti dokumentumok:
Lap/könyv/tárgyak

❖ Az eredeti dokumentum maximális mérete:
A3L, 11" × 17"L
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❖ Másolópapír mérete:
� 1. tálca: A3L � A5L, 11" × 17"L � 51/2" × 81/2"L
� 2. tálca: A3L � A6L, 11" × 17"L � 51/2" × 81/2"L
� Kézi lapadagoló: A3L � A6L, 11" × 17"L � 51/2" × 81/2"L
� 2. tálca (egyéni méret):

Függõleges: 100 � 297 mm, 4,0" � 11,7"
Vízszintes: 148 � 432 mm, 5,9" � 17,0"

� Kézi (Egyéni méret):
Függõleges: 90 � 297 mm, 3,6" � 11,7"
Vízszintes: 148 � 600 mm, 5,9" � 23,6"

� Kétoldalas: A3L � A5L, 11" × 17"L � 51/2" × 81/2"L (nem lehet A5K 
méretre, 51/2" × 81/2" K)

� Nagykapacitású lapadagoló: A4K, 81/2" × 11"K

❖ A másolópapír tömege:
� 1. Papíradagoló tálca: 60 � 90 g/m2, 16 � 24 font
� 2. Papíradagoló tálca: 52 � 157 g/m2, 14 � 42 font
� Kézi lapadagoló: 52 � 157 g/m2, 14 � 42 font

❖ Nem lemásolható terület:
� Vezetõ él: 3 ± 2 mm vagy kevesebb
� hátsó él: 0,5 mm vagy több
� Baloldali él: 2 ± 1,5 mm vagy kevesebb
� Jobboldali él: 2 + 2,5/-1,5 mm vagy kevesebb

❖ Az elsõ másolat elkészültének ideje:
1., 2. típus: 4,4 másodperc vagy kevesebb
(A4K, 81/2" × 11"K, 100%, 100%-os méretarány, az 1. papíradagoló tálcáról, 
az expozíciós üveglapon, Szöveg módban, Automatikus fényerõsség mellett)

❖ Másolási sebesség: (1. típus)
� 15 másolat/perc (A3L, 11" × 17"L)
� 17 másolat/perc (B4 JISL)
� 25 másolat/perc (A4K, 81/2" × 11"K)

❖ Másolási sebesség: (2. típus)
� 17 másolat/perc (A3L, 11" × 17"L)
� 20 másolat/perc (B4 JISL)
� 30 másolat/perc (A4K, 81/2" × 11"K)
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❖ Másolási méretarány:
Elõre beállított másolási méretarányok:

Méretezés: 25%-tól 400%ig 1%-os lépésekben (25%-tól 200%-ig 1%-os 
lépésekben, amikor az eredetik az ADF-ben vannak).

❖ Maximális folyamatos másolás:
999 lap

❖ Papírkapacitás:
� 1., 2. tálca: 500 lap (80 g/m2, 20 font)
� Kézi adagoló: 100 lap (80 g/m2, 20 font)

❖ Áramfogyasztás:
� Csak az alapegység

Metrikus változat Hüvelykrendszerû 
(angolszász) változat

Nagyítás 400% 400%

200% 200%

141% 155%

122% 129%

115% 121%

Teljes méret 100% 100%

Kicsinyítés 93% 93%

82% 85%

75% 78%

71% 73%

65% 65%

50% 50%

25% 25%

1. típus 2. típus

Bemelegedés 1,27 kW 1,27 kW

Készenléti állapot kb. 150 W *2 kb. 150 W *2 

Nyomtatás közben kb. 700 W *2 kb. 800 W *2 

Maximum 1,05 kW 1,05 kW
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� A teljes rendszer *1 

*1 A teljes rendszer részei az alapegység, 1000-lapos finiser, duplex egység, ADF, 
kézi lapadagoló tálca, kicserélõ egység, 2. belsõ tálca, papíradagoló tálca 
egység, fax egység, bõvítõ memória, nyomtató egység, File Format Converter, 
IEEE 1284 interfészkártya, HDD és memóriaegység.

*2 A mérõszámok tényleges értékeket jelentenek.

❖ Méretek (Szélesség × Mélység × Magasság az üveglapig):
1., 2. típus: 550 × 604 × 980 mm, 21,7" × 23.8" ×38,6 "

❖ Az alapegységnek szükséges hely (Szélesség × Mélység):
1., 2. típus: 550 × 604 mm, 21,7" × 23,8"

❖ Zajkibocsátás *1 :
Hangerõszint: 
� Csak az alapegység

� A teljes rendszer *3 

Hangnyomásszint *2 :
� Csak az alapegység

� A teljes rendszer *3 

*1 A fenti mértékek az ISO 7779 szabványnak megfelelõen mért tényleges 
értékek.

*2 A mérések a gép mellett álló személy szemszögébõl készültek.
*3 A teljes rendszer részei az alapegység, ADF, 1000-lapos finiser, duplex egység, 

2. belsõ tálca és a papíradagoló tálca egység.

1. típus 2. típus

Bemelegedés 1,32 kW 1,32 kW

Készenléti állapot kb. 150 W *2 kb. 160 W *2 

Nyomtatás közben kb. 720 W *2 kb. 820 W *2 

Maximum 1,15 kW 1,15 kW

1. típus 2. típus

Készenléti állapot 40 dB (A) 40 dB (A)

Másolás 63 dB (A) 63 dB (A)

1. típus 2. típus

Készenléti állapot 44 dB (A) 44 dB (A)

Másolás 68,5 dB (A) 69 dB (A)

1. típus 2. típus

Készenléti állapot 34 dB (A) 34 dB (A)

Másolás 57 dB (A) 57 dB (A)

1. típus 2. típus

Készenléti állapot 38 dB (A) 38 dB (A)

Másolás 61 dB (A) 61 dB (A)
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❖ Tömeg:
1., 2. típus: Kb. 62 kg, 136,7 font

❖ Merevlemez:
20 GB vagy több
� A Dokumentumszerver kapacitása

3,6 gigabájt
� A tárolómemória kapacitása

3,2 gigabájt
� Egyéb elemek kapacitása

1,32 GB vagy több
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Opciók

Expozíciós üveglap
Engedje le az eredetikre a másoláshoz.

Automatikus Dokumentumadagoló

❖ Üzemmód:
ADF mód, Kötegelés mód, SADF mód, Különbözõ méretû eredetik mód, 
Egyéni méretû eredetik mód

❖ Eredeti dokumentum mérete:
� A3L � A5KL
� 11" × 17"L � 51/2" × 81/2"KL

❖ Eredeti dokumentum tömege:
� Egyoldalas eredetik: 40 � 128 g/m2 (11 � 34 font)
� Kétoldalas eredetik: 52 � 105 g/m2 (14 � 28 font) (Duplex)

❖ Eredetik maximális száma:
50 lap (80 g/m2, 20 font) vagy legfeljebb 11 mm (0,43")

❖ Maximális teljesítményfelvétel:
Kevesebb, mint 50 W (áramellátás az alapegységrõl)

❖ Méretek (Szélesség × Mélység × Magasság):
550 × 470 × 130 mm, 21,7" × 18,6" × 5,2"

❖ Tömeg:
Kb. 10 kg, 22,1 font

Megjegyzés
❒ A mûszaki adatok elõzetes értesítés nélküli változtatásának joga fenntartva.

500-lapos finiser

❖ Papírméret:
A3L, B4 JISL, A4KL, B5 JISK, 11" × 17"L, 11" × 14"L, 81/2" × 14"L, 
81/2" × 11"KL, 81/2" × 13"L, 8" × 101/2"K

❖ Papír tömege:
60 -128 g/m2, 16-34 font
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❖ Kötegelési kapacitás:
� 500 lap (A4K, 81/2" × 11"K vagy kisebb) (80 g/m2, 20 font)
� 250 lap (B4 JISL, 81/2" × 14"L vagy nagyobb) (80 g/m2, 20 font)

❖ Tûzési kapacitás:
� 30 lap (A4K, 81/2" × 11"K vagy kisebb) (80 g/m2, 20 font)
� 20 lap (B4 JISL, 81/2" × 14"L vagy nagyobb) (80 g/m2, 20 font)

❖ Tûzhetõ papírméret:
A3L, B4 JISL, A4KL, B5 JISK, 11" × 17"L, 11" × 15"L, 11" × 14"L, 
10" × 14"L, 10" × 15"L, 81/2" × 14"L, 81/2" × 13"L, 81/2" × 11"KL, 
8" × 101/2"K, 8" × 10"K, 101/2" × 71/4"K

❖ Tûzhetõ papírmennyiség tömege:
64 � 90 g/m2, 17 � 24 font

❖ Tûzési pozíció:
1. állás (fent balra)

❖ Áramfogyasztás:
48 W (áramellátás az alapegységrõl)

❖ Méretek (Szélesség × Mélység × Magasság):
350 × 490 × 230 mm, 13,8" × 19,3" × 9,1"

❖ Tömeg:
Kb. 10 kg, 22,1 font

1000-lapos finiser
Finiser felsõ tálcája:

❖ Papírméret:
A3L, B4 JISL, A4KL, B5 JISKL, A5KL, B6 JISL, A6L, PostcardL, 
11" × 17"L, 11" × 15"L, 11" × 14"L, 10" × 14"L, 10" × 15"L, 81/2" × 14"L, 
81/2" × 11"KL, 101/2" × 71/4"KL, 8" × 13"L, 81/2" × 13"L, 81/4" × 13"L, 
8" × 101/2"KL, 8" × 10"KL, 81/4" × 14"L, 51/2" × 81/2"KL

❖ Papír tömege:
60 � 157 g/m2, 16 � font

❖ Kötegelési kapacitás:
� 250 lap (A4K, 81/2" × 11"K vagy kisebb) (80 g/m2, 20 font)
� 50 lap (B4 JISL, 81/2" × 14"L vagy nagyobb) (80 g/m2, 20 font)
199



Mûszaki adatok

200

9

Finiser mozgó tálcája:

❖ Papírméret:
A3L, B4 JISL, A4KL, B5 JISKL, 11" × 17"L, 11" × 14"L, 81/2" × 14"L, 
81/2" × 11"KL, 101/2" × 71/4"L, 8" × 101/2"KL, 8" × 13L, 81/2" × 13"L, 
81/4" × 13"L, 81/4" × 14"L, 51/2" × 81/2" KL

❖ Papír tömege:
60 � 157 g/m2, 16 � font

❖ Kötegelési kapacitás:
� 1 000 lap (A4K, 81/2" × 11"K vagy kisebb) (80 g/m2, 20 font)
� 500 lap (B4 JISL, 81/2" × 14"L vagy nagyobb) (80 g/m2, 20 font)

❖ Tûzési kapacitás:
� 50 lap (A4K, 81/2" × 11"K vagy kisebb) (80 g/m2, 20 font)
� 30 lap (B4 JISL, 81/2" × 14"L vagy nagyobb) (80 g/m2, 20 font)

❖ Tûzhetõ papírméret:
A3L, B4 JISL, A4KL, B5 JISKL, 11" × 17"L, 11" × 15"L, 11" × 14"L, 
10" × 14"L, 10" × 15"L, 81/2" × 14"L, 81/2" × 11"KL, 101/2" × 71/4"KL, 
8" × 13"L, 81/2" × 13"L, 81/4" × 13"L, 8" × 101/2"KL, 8" × 10"KL,
81/4" × 14"L

❖ Tûzhetõ papírmennyiség tömege:
64 � 90 g/m2, 17 � 24 font

❖ Tûzési pozíció:
� 1 tûzés � 2 állás
� 2 tûzés � 2 állás

❖ Áramfogyasztás:
Kevesebb, mint 50 W (áramellátás az alapegységrõl)

❖ Méretek (Szélesség × Mélység × Magasság):
527 × 520 × 790 mm, 20,8" × 20,5" × 31,1"

❖ Tömeg:
Körülbelül 25 kg (55,2 font)

Eltolásos szortírozó tálca

❖ Papírkapacitás:
250 lap (A4K, 81/2" × 11"K vagy kisebb) (80 g/m2, 20 font)
125 lap (B4 JISL, 81/2" × 14" vagy nagyobb) (80 g/m2, 20 font)
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❖ Áramfogyasztás:
3,6 W (áramellátás az alapegységrõl)

❖ Méretek (Szélesség × Mélység × Magasság)
430 × 372 × 148 mm, 17" × 15" × 6"

❖ Tömeg:
Körülbelül 1,6 kg (3,5 font)

Duplex egység

❖ Papírméret:
A3L, B4 JISL, A4KL, B5 JISKL, A5L, 5 1/2" × 8 1/2"L, 
7 1/4" × 10 1/2"KL, 8" × 10"KL, 8 1/2" × 11"KL, 8" × 13"L, 8 1/2" × 13"L, 
81/2" × 14"L, 8 1/4" × 13"L, 11" × 17"L

❖ Papír tömege:
64 � 90 g/m2, 20 � 24 font

❖ Áramfogyasztás (maximum):
35 W (áramellátás az alapegységrõl)

❖ Méretek (Szélesség × Mélység × Magasság):
90 × 495 × 455 mm, 3,6" × 19,5" × 17,9"

❖ Tömeg:
Körülbelül 6 kg (13,3 font)

Kézi lapadagoló

❖ Papírméret:
� Szabvány méret: A3L � A6L, 11" × 17"L � 51/2" × 81/2"L
� Egyéni méret: Függõleges (90 � 297 mm, 3,6" � 11,7"), Vízszintes 

(148 � 600 mm, 5,9" � 23,6")

❖ Papír tömege:
52 � 157 g/m2, 14 � font

❖ Méretek (Szélesség × Mélység × Magasság):
296 × 495 × 163 mm, 11,7" × 19,5" × 6,5"

❖ Papírkapacitás:
52 � 90 g/m2, 16 � 20 font: 100 lap

❖ Tömeg:
Körülbelül 2,5 kg (5,6 font)
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Csatolóegység

❖ Méretek:
413 × 435 × 126 mm, 16,3" × 17,1" × 5,0"

❖ Tömeg:
3,6 kg, 7,9 font

2. belsõ tálca (1. lapadagoló tálca)

❖ Lapadagoló tálcák száma:
1

❖ Rendelkezésre álló papírméret:
A3L, B4 JISL, A4KL, B5 JISKL, A5K, 11" × 17"L, 81/4" × 14"L, 
81/2" × 14"L, 11" × 15"L, 11" × 14"L, 10" × 14"L, 10" × 15"L, 81/2" × 11"KL, 
101/2" × 71/4" KL, 8" × 13"L, 81/2" × 13"L, 81/4" × 13"L, 8" × 101/2"KL, 
8" × 10"KL, 51/2" × 81/2" L

❖ Papírkapacitás:
125 lap (80 g/m2, 20 font)

❖ Papír tömege:
60 � 90 g/m2 (16 � 24 font)

❖ Maximális teljesítményfelvétel:
Kevesebb, mint 15 W (áramellátás az alapegységrõl)

❖ Méretek (Szélesség × Mélység × Magasság):
530 × 410 × 120 mm, 20,9" × 16,2" × 4,7"

❖ Tömeg:
Körülbelül 1,1 kg (2,5 font)

Megjegyzés
❒ A mûszaki adatok elõzetes értesítés nélküli változtatásának joga 

fenntartva.
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Nagykapacitású lapadagoló tálca

❖ Papírméret:
A4K, 81/2" × 11"K

❖ Papír tömege:
60 � 90 g/m2, 16 � 24 font

❖ Papírkapacitás:
2 000 lap (80 g/m2, 20 font)

❖ Energiafogyasztás
Maximum 40 W (áramellátás az alapegységrõl)

❖ Méretek (Szélesség × Mélység × Magasság, kiegészítõ egység):
550 × 520 × 271 mm, 21,7" × 20,5" × 10,7"

❖ Tömeg:
Körülbelül 25 kg (55,2 font)

Megjegyzés
❒ A mûszaki adatok elõzetes értesítés nélküli változtatásának joga fenntartva.

Papíradagoló tálca egység

❖ Papír tömege:
60 � 90 g/m2 (16 � 24 font)

❖ Rendelkezésre álló papírméret:
A3L, B4 JISL, A4KL, B5 JISKL, A5L, 11" × 17"L, 81/2" × 14"L, 
81/2" × 11"KL, 51/2" × 81/2" L, 81/4" × 14"L, 11" × 14"L, 71/4" × 101/2" K, 
8" × 13"L, 8" × 101/2"KL, 81/2" × 13"L, 81/4" × 13"L

❖ Maximális teljesítményfelvétel:
Kevesebb, mint 30 W (áramellátás az alapegységrõl)

❖ Papírkapacitás:
500 lap (80 g/m2, 20 font) × 2 tálca

❖ Méretek (Szélesség × Mélység × Magasság):
550 × 520 × 271 mm, 21,7" × 20,5" × 10,7"

❖ Tömeg:
Körülbelül 25 kg (55,2 font)

Megjegyzés
❒ A mûszaki adatok elõzetes értesítés nélküli változtatásának joga 

fenntartva.
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Másolópapír

Ajánlott papírméretek és papírtípusok
Az alábbi korlátozások mindegyik adagolóra érvényesek:

Tálca típusa Papír típusa 
és tömege

Metrikus változat Hüvelykrendszerû változat Papír-
kapacitás

1. adagoló   60-90 g/m2 
(16-24 font)

A3L, B4 JISL, A4KL, B5 JISKL, A5L 500 lap

Papíradagoló 
tálca egység  
(opcionális)

 *1  11" ×17"L, 81/2" × 14"L, 81/2" × 11"KL, 
8" × 13"L, 81/2" × 13"L, 81/4" × 13"L, 
81/4" × 14"L, 11" × 14"L, 71/4" × 101/2"K, 
8" × 101/2"KL, 51/2" × 81/2"L, 8KL, 16KKL

 *2 Egyéni méret
Függõleges: 
140-297 mm
Vízszintes: 
182-432 mm

 *2 Egyéni méret
Függõleges: 5,6"-11,7"
Vízszintes: 7,3"-17,0"

2. adagoló   60-90 g/m2 
(16-24 font)
Vékony papír
52-60 g/m2 
(14-16 font)

A3L, B4 JISL, A4KL, B5 JISKL, A5L 500 lap

 *1  B6 JISL, A6L, 11" × 17"L, 81/2" × 14"L, 
81/2" × 11"KL, 51/2" × 81/2"L, 71/4" × 101/2" KL, 
8" × 13"L, 81/2" × 13"L, 81/4" × 13"L, 8" × 10"KL, 
81/4" × 14"L, 11" × 14"L, 8" × 101/2"KL, 
11" × 15"L, 10" × 14"L, 10" × 15"L, 8KL, 16KKL

 *2 Egyéni méret
Függõleges: 100-
297 mm
Vízszintes: 148-
432 mm

 *2 Egyéni méret
Függõleges: 4,0"-11,7"
Vízszintes: 5,9"-17,0"

2. adagoló   Vastag papír 
*11 

105-157 g/m2 
(28-42 font)

A3L, B4 JISL, A4KL, B5 JISKL, A5L  *7 

 *1  B6 JISL, A6L, 11" × 17"L, 81/2" × 14"L, 
81/2" × 11"KL, 51/2" × 81/2"L, 71/4" × 101/2" KL, 
8" × 13"L, 81/2" × 13"L, 81/4" × 13"L, 
8" × 10"KL, 81/4" × 14"L, 11" × 14"L, 
8" × 101/2"KL, 11" × 15"L, 10" × 14"L, 
10" × 15"L, 8KL, 16KKL

 *2 Egyéni méret
Függõleges: 100-
297 mm
Vízszintes: 148-
432 mm

 *2 Egyéni méret
Függõleges: 4,0"-11,7"
Vízszintes: 5,9"-17,00"

Átlátszó papír A3L, B4 JIS L, A4KL, B5 JISKL

Írásvetítõ 
fóliák

A4KL

Képeslapok 100 × 148 mm

Címke 
(öntapadó 
matricák)

B4 JISL, A4L

Boríték 37/8" × 71/2"L, 41/8" × 91/2"L, C5 EnvL, 
C6 EnvL, DL EnvL

�
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*1 Állítsa a papírméret kiválasztó gombot a p jelre, majd válassza ki a papírméretet a 
Rendszerbeállításokban. Lásd "Papírtípus".

*2 Állítsa a papírméret kiválasztó gombot a p jelre, majd adja meg a papírméretet. 
Lásd Másoló kezelési útmutató

*3 Helyezze a papírt a kézi lapadagoló tálcára, majd válassza ki a papírméretet. Lásd 
Másoló kezelési útmutató

*4 Helyezze a papírt a kézi lapadagoló tálcára, majd adja meg a papírméretet. Lásd 
Másoló kezelési útmutató
A 433 mm-nél nagyobb papír feltehetõleg elakad, begyûrõdik vagy nem megfelelõen 
kerül beadagolásra. Gyõzõdjön meg róla, hogy a papírt helyesen helyezte be, az 
egyenesen kerül beadagolásra.

kézi lapadagoló 
tálca   
(opcionális)

52-90 g/m2 
(14-24 font)
Vékony papír
52-60 g/m2 
(14-16 font)

A3L, B4 JISL, 11" × 17"L, 81/2" × 14"L, 
8" × 13"L, 81/2" × 13"L, 81/4" × 13"L, 
81/4" × 14"L, 11" × 14"L, 11" × 15"L, 10" × 14"L, 
10" × 15"L, 8KL

10 lap

A4KL, B5 JISKL, A5KL, B6 JISL 100 lap

 *3  A6L, 81/2" × 11"KL, 51/2" × 81/2"L, 
71/4" × 101/2"LK, 8" × 10"KL, 8" × 101/2"KL, 
16KKL

 *4 Egyéni méret
Függõleges: 90-
297 mm
Vízszintes: 148�
600 mm *12 

 *4 Egyéni méret
Függõleges: 3,6"-11,7"
Vízszintes: 5,9"�23,6" *12 

 *8 

kézi lapadagoló 
tálca   
(opcionális)

Vastag papír 
*11 

105-157 g/m2 
(28-42 font)

A3L, B4 JISL, 11" × 17"L, 81/2" × 14"L, 
8" × 13"L, 81/2" × 13"L, 81/4" × 13"L, 
81/4" × 14"L, 11" × 14"L, 11" × 15"L, 10" × 14"L, 
10" × 15"L, 8KL

10 lap

A4KL, B5 JISKL, A5KL, B6 JISL 40 lap

 *3  A6L, 81/2" × 11"KL, 51/2" × 81/2"L, 
71/4" × 101/2"KL, 8" × 10"KL, 8" × 101/2"KL, 
16KKL

 *4 Egyéni méret
Függõleges: 90-
297 mm
Vízszintes: 148�
600 mm *12 

 *4 Egyéni méret
Függõleges: 3,6"-11,7"
Vízszintes: 5,9"�23,6" *12 

 *10 

Átlátszó papír A3L, B4 JISL 10 lap

A4KL, B5 JISKL 40 lap *5 

Írásvetítõ 
fóliák

A4KL 10 lap *5 

Képeslapok 100 × 148 mm 40 lap *5 

Címke 
(öntapadó 
matricák)

B4 JISL, A4L 1 lap

Boríték 37/8" × 71/2"L, 41/8" × 91/2"L, C5 EnvL, C6 
EnvL, DL EnvL

�

LCT   
(opcionális)

60-90 g/m2 
(16-24 font)

A4K, 81/2" × 11"K *6 2000 
(1000 + 
1000) lap

Tálca típusa Papír típusa 
és tömege

Metrikus változat Hüvelykrendszerû változat Papír-
kapacitás
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*5 Javasolt egyszerre egy lap behelyezése.
*6 A papíradagoló tálca vezetõje rögzített. Amennyiben módosítani szeretné az ebbe az 

adagolóba behelyezett papír méretét, lépjen kapcsolatba a szerviz képviselõjével.
*7 Papír betöltésekor ügyeljen arra, hogy a papírmennyiség magassága ne haladja meg 

a 2. papíradagoló tálca alsó szintjelzését. Lásd 157. oldal �Speciális papír beállítása a 
2. papíradagoló tálcán�.

*8 Amikor a papírméret nagyobb, mint A4L, 10 lapot tölthet be.
*9 Amikor a papírméret kisebb, mint A4L, 100 lapot tölthet be.
*10 Amikor a vastag papír mérete nagyobb, mint A4L, 10 lapot tölthet be. Amikor a 

vastag papír mérete kisebb, mint A4L, 40 lapot tölthet be.
Másolópapír betöltésekor gyõzõdjön meg róla, hogy a köteg magassága nem haladja 
meg a határoló jelzést. Az egyidejûleg betölthetõ lapok maximális száma a 
papírvastagságtól és annak állapotától függ.

*11 Ha vastag (105 g/m2, 28 font vagy vastagabb) papírra kíván másolni, válassza a 
Vastag papír módot. Lásd Másoló kezelési útmutató.

*12 A papírméret egészen 600 mm-ig (23,6") rendelkezésre áll, ha az opcionális HDD 
telepítve van.

Fontos
❒ A nedves vagy meggyûrõdött papír elakadást okozhat.

Megjegyzés
❒ Amikor papírt tölt az 1�4. tálcába és a nagykapacitású lapadagolóba, 

helyezze be a papírt a másolandó oldallal felfelé.
❒ A kézi lapadagolóba papírt tölt, helyezze be a papírt a másolandó oldallal 

lelfelé.
❒ A kézi lapadagoló használatakor a papír javasolt tájolási iránya L.
❒ Ha kettõ vagy több adagolóba azonos méretû és azonos tájolású papírt 

helyez, a készülék automatikusan átvált a másik tálcára, amikor az éppen 
használatban lévõ tálcából kifogy a papír. Ezt a funkciót Automatikus 
adagolóváltásnak hívják. (Ha az egyik tálcánál újrafelhasznált vagy speciális 
papír a papírtípus beállítása, a többi adagolónál is azonos beállítást kell 
alkalmazni, különben az Automatikus adagolóváltás funkció nem mûködik.) 
Így még nagy mennyiségû másolat készítésekor is elkerülheti, hogy a 
másolási folyamatot meg kelljen szakítania a papír utántöltése miatt. Lásd 
Másoló kezelési útmutató

❒ A Rendszerbeállításokban kiválasztható papírtípusok csak általános 
besorolást jelentenek. A besorolásban lévõ összes papírtípusra a másolási 
minõség nem garantálható. További tudnivalókat lásd 207. oldal �Nem 
használható papír�.



Másolópapír
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Nem használható papír

R FIGYELEM:

Fontos
❒ A hibák elkerülése érdekében ne használja az alábbi papírok egyikét se:

� Tintasugaras nyomtatóba való papír
� Hõérzékeny faxpapír
� Mûnyomó papír
� Alumíniumfólia
� Indigópapír
� Konduktív papír
� Írásvetítõ fóliák színes nyomtatáshoz
� Perforált vonalakat tartalmazó papír
� Szegélyes papír

❒ Ne használjon olyan másolópapírt, amelyre már másolt, ellenkezõ esetben 
hiba fordulhat elõ.

Megjegyzés
❒ Az elakadások elkerülése érdekében ne használja az alábbi papírok egyikét 

se:
� Meghajlított, összehajtott vagy gyûrött papír
� Szakadt papír
� Csúszós papír
� Perforált papír
� Durva papír
� Vékony, nem eléggé merev papír
� Poros vagy piszkos felületû papír

❒ Ha durva rostú papírra készít másolatot, a másolati kép elmosódhat.

� Ne használjon alumínium fóliát, indigópapírt vagy más vezetõ tulajdonságú 
anyagot a tûzveszély vagy a készülék meghibásodásának elkerülése 
érdekében.
207
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9

Papír tárolása

Megjegyzés
❒ A papír tárolása során mindig tartsa be az alábbi óvintézkedéseket:

� Ne tárolja a papírt olyan helyen, ahol közvetlen napsugárzás érheti.
� Ne tároljon papírt nedves helyeken (a nedvességtartalom legyen 70% vagy 

kevesebb).
� Tárolja sík felületen.

❒ Ne tárolja a lapokat függõleges helyzetben.
❒ Magas hõmérsékletû és magas páratartalmú, vagy alacsony hõmérsékletû és 

alacsony páratartalmú környezetben nejlonzsákban tárolja a papírt.
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Csoport hozzáadása egy másik 

csoporthoz, 136
Csoport nevének módosítása, 135
Csoportokhoz tartozó nevek 

megjelenítése, 133
Csoport törlése, 136

D
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Elakadt tûzõkapcsok eltávolítása, 175
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Hálózat keresése, 116
Hitelesítési információ, 89
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Idõ beállítása, 71
Illesztõ egység, 19
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J
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Kézi adagoló, 19
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Kijelzõk, 21
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L

LCT, 203
LDAP szerver használata, 78
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törlés, 78

M

Mappák regisztrálása, 113
Másolópapír, 204
Megjegyzések, 181
Megjelenítés

felhasználói kódonkénti számláló, 74
Megszakítás gomb, 22
Mit tegyen és mit ne, 181
Mozgatás, 184
Mûködtetõkapcsoló, 22, 26
Mûszaki adatok, 193

1000-lapos finiser, 199
2. belsõ tálca (1. lapadagoló tálca), 202
alapkészülék, 193
Automatikus 

Dokumentumadagoló, 198
csatolóegység, 202
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Nagykapacitású lapadagoló tálca 

(LCT), 203
Papíradagoló tálca egység, 203

N

Nagykapacitású adagoló (LCT), 19
Nagykapacitású lapadagoló tálca, 203
NCP, 125
NCP használata a csatlakozáshoz, 125
Nevek regisztrálása, 86
Nevek tárolása csoporthoz, 131, 132
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Név regisztrálása, 86
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címjegyzék, 76
felhasználói kódonkénti számláló, 74

Nyomtatási prioritás, 62
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Opciók, 198
Összes napló törlése, 79
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Panelkikapcsolási idõzítõ, 70
Papír

betöltés, 157
módosítás, 168

Papíradagoló tálca, 18
Papíradagoló tálca egység, 19
Papíradagoló tálca prioritás

fax, 66
másoló, 66
nyomtató, 66

Papír betöltése, 157
papíradagoló tálca, 157

Papírelakadások, 163
Papírelakadások megszüntetése, 163
Papír eltávolítása jelzõfény, 18
Papírméret módosítása, 168
Papír módosítása, 168
Papírtípus

1�4. tálca, 67
kézi lapadagoló tálca, 67

Papír töltése
Nagykapacitású tálca, 158

Példányszám kijelzése, 62
Próbamásolat készítése gomb, 22
Program gomb, 22

R

Regisztrált Átviteli állomás/Fogadó 
állomás módosítása, 146

Regisztrált Átviteli állomás/Fogadó 
állomás törlése, 148

Regisztrált célállomás módosítása, 101
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módosítása, 111
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Regisztrált fax célállomás törlése, 103
Regisztrált IP fax célállomás 

módosítása, 106
Regisztrált mappa törlése, 119, 124
Regisztrált név módosítása, 87
Rendszer alapállapotba állása, 32
Rendszergazdai eszközök, 72

S

SMB, 113
SMB használata a csatlakozáshoz, 113
SMB mappa tárolása, 114
Start gomb, 22
Számgombok, 22
Számláló megjelenítése/nyomtatása, 73
Szellõzõnyílások, 17
Szöveg bevitele, 191

T

Tálca papírmérete, 66
Táphálózati csatlakozás, 184
Több funkciót felhasználó mûveletek, 31
Törlés

felhasználói kódonkénti számláló, 74
Törlés/Stop gomb, 22
Továbbküldési kérelem 

regisztrálása, 143
Tûzõkapcsok

elakadt tûzõkapcsok eltávolítása, 175
pótlás, 172

Tûzõkapcsok pótlása, 172

U

Új csoport regisztrálása, 131
Új felhasználói kód regisztrálása, 90

V

Védelem
célállomás, 139

Védelmi
kód, 139, 141

Védelmi kód regisztrálása egy 
csoportfelhasználóhoz, 141

Védelmi kód regisztrálása egy 
felhasználóhoz, 139

Védelmi kód tárolása, 139
Visszaállási idõ csökkentése, 78
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Web Image Monitor, 53
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Megfelelõségi nyilatkozat

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

Az IEC 60417 szabványnak megfelelõen a készülék az alábbi tápellátásra vonatkozó szimbólumokat 
használja:

a azt jelenti, hogy a készülék BEKAPCSOLT állapotban van.

c azt jelenti, hogy a készülék KÉSZENLÉTI állapotban van.
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