
Paper type: Wood Free 80g/m2, Paper Thickness=100 µm // Pages in book=224 // Print scale=81%
Gap (when printed at 81% scale)  = Pages in book  ×  Paper thickness  /  2  = 11.200001 mm

 2022/2027/2032
Felhasználói kézikönyv

Általános beállítási útmutató

 2022/2027/2032
Felha

szná
lói kézikönyv

Á
lta

lá
nos b

eá
llítá

si útm
uta

tó

RICOH COMPANY, LTD.
15-5, Minami Aoyama 1-chome,
Minato-ku, Tokyo 107-8544, Japan
Phone: +81-3-3479-3111

 2022/2027/2032

Felhasználói kézikönyv

Általános beállítási útmutató

A készülék megfelelõ és biztonságos használata érdekében elõbb olvassa el a biztonsági 
tudnivalókat.

Kezdeti lépések

Több funkciót felhasználó mûveletek

Dokumentum szerver

Felhasználói eszközök (Rendszer beállítások)

Hibaelhárítás

Megjegyzések

Szövegbevitel

Biztonság

Mûszaki adatok

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Overseas Affiliates
U.S.A.
RICOH CORPORATION
5 Dedrick Place
West Caldwell, New Jersey 07006
Phone: +1-973-882-2000

The Netherlands
RICOH EUROPE B.V.
Groenelaan 3, 1186 AA, Amstelveen
Phone: +31-(0)20-5474111

United Kingdom
RICOH UK LTD.
Ricoh House,
1 Plane Tree Crescent, Feltham,
Middlesex, TW13 7HG
Phone: +44-(0)20-8261-4000

Germany
RICOH DEUTSCHLAND GmbH
Mergenthalerallee 38-40,
65760 Eschborn
Phone: +49-(0)6196-9060

France
RICOH FRANCE S.A.
383, Avenue du Général de Gaulle
BP 307-92143 Clamart Cedex
Phone: +33-(0)-821-01-74-26

Spain
RICOH ESPAÑA S.A.
Avda. Litoral Mar, 12-14,
Blue Building, Marina Village,
08005 Barcelona
Phone: +34-(0)93-295-7600

Italy
RICOH ITALIA SpA
Via della Metallurgia 12,
37139 Verona
Phone: +39-045-8181500

China
RICOH CHINA CO.,LTD.
29/F., Lippo Plaza, No.222
Huai Hai Zhong Road,
Lu Wan District,
Shanghai P.C.:200021
Phone: +86-21-5396-6888

Singapore
RICOH ASIA PACIFIC PTE.LTD.
260 Orchard Road,
#15-01/02 The Heeren,
Singapore 238855
Phone: +65-6830-5888

Printed in The Netherlands

HU H B097-6548



Paper type: Wood Free 80g/m2, Paper Thickness=100 µm // Pages in book=224 // Print scale=81%
Gap (when printed at 81% scale)  = Pages in book  ×  Paper thickness  /  2  = 11.200001 mm

Konformitási nyilatkozat

“A termék megfelel az EMC 89/336/EEC direktíva és az azt módosító direktívák és a 73/23/EEC 
kisfeszültségû direktíva és az azt módosító direktívák követelményeinek.”

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

aaaa jelenti a tápfeszültség bekapcsolását.

cccc jelenti a készenléti helyzetet.

Bevezetés

A kézikönyv a termék részletes mûködtetési leírását tartalmazza. A termék lehetõségeinek maximális 
kihasználása céljából figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, és kövesse a benne található utasításokat. A 
kézikönyvet tartsa a készülék közelében, könnyen hozzáférhetõ helyen.

Figyelem!

A jelen kézikönyv tartalma minden elõzetes értesítés nélkül változhat. A vállalat semmilyen körülmények 
között nem felel a készülék kezelésébõl vagy mûködtetésébõl eredõ közvetlen, közvetett, különleges, eseti 
vagy következményi károkért.

Megjegyzések:

A kézikönyvben szereplõ egyes illusztrációk kissé eltérhetnek az Ön gépétõl.
Nem minden változat kapható minden országban. 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 kettõ 5 milliWattos 760-800 nanométer hullámhosszúságú GaAIAs lézerdióda 
található. 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.

Figyelmeztetés:

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

Megjegyzések:

A készülék típusneve nincs feltüntetve a következõ oldalakon. A kézikönyv elolvasása elõtt ellenõrizze saját 
készülékének típusát. (Részletes tudnivalók: 15. oldal “Készüléktípusok”.)
• 1-es típus: Aficio 2022
• 2-es típus: Aficio 2027
• 3-es típus: Aficio 2032
Néhány országban nem kapható minden típus. Erre vonatkozóan a helyi márkaképviselet adhat bõvebb 
információt.

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

A Ricoh eredeti Ricoh festék használatát ajánlja a jó minõségû fénymásolat eléréséhez.

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

Tápellátás

220 - 240V, 50/60Hz, 7A (vagy több)
Gyõzõdjön meg arról, hogy a tápkábelt a fentieknek megfelelõ elektromos hálózathoz csatlakoztatta. A 
tápellátásról részletesebben lásd: 168. oldal “Táphálózati csatlakozás”.
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Printed Matters

Bevezetés

A kézikönyv a termék részletes mûködtetési leírását tartalmazza. A termék lehetõségeinek maximális 
kihasználása céljából figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, és kövesse a benne található utasításokat. A 
kézikönyvet tartsa a készülék közelében, könnyen hozzáférhetõ helyen.

A készülék megfelelõ és biztonságos használatának érdekében elõbb olvassa el a biztonsági tudnivalókat.

Figyelem!

A jelen kézikönyv tartalma minden elõzetes értesítés nélkül megváltozhat. A vállalat semmilyen körülmények 
között nem felel a készülék kezelésébõl vagy mûködtetésébõl eredõ közvetlen, közvetett, különleges, eseti 
vagy következményi károkért.

Megjegyzések:

A kézikönyvben szereplõ egyes illusztrációk kissé eltérhetnek az Ön gépétõl.
Nem minden változat kapható minden országban. 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 kettõ 5 milliWattos 760-800 nanométer hullámhosszúságú GaAIAs lézerdióda 
található. 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.

Figyelmeztetés:

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

Megjegyzések:

A készülék típusneve nincs feltüntetve a következõ oldalakon. A kézikönyv elolvasása elõtt ellenõrizze saját 
készülékének típusát. (Részletes tudnivalók: 15. oldal “Készüléktípusok”.)
• 1. típus: DSm622
• 2. típus: DSm627
• 3. típus: DSm632
Néhány országban nem kapható minden típus. Erre vonatkozóan a helyi márkaképviselet adhat bõvebb 
információt.

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

A jó másolási minõség elérése érdekében a Rex-Rotary azt ajánlja, hogy eredeti Rex-Rotary festékport 
használjunk.

A Rex-Rotary nem vállal felelõsséget semmiféle károsodásért vagy kiadásért, amely abból fakadhat, hogy a 
felhasználó a Rex-Rotary irodai termékben nem eredeti Rex-Rotary, hanem egyéb alkatrészeket alkalmaz. 

Tápellátás

220 - 240V, 50/60Hz, 7A (vagy több)
Gyõzõdjön meg arról, hogy a tápkábelt a fentieknek megfelelõ elektromos hálózathoz csatlakoztatta. A 
tápellátásról részletesebben lásd: 168. oldal “Táphálózati csatlakozás”.
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Printed Matters

Bevezetés

A kézikönyv a termék részletes mûködtetési leírását tartalmazza. A termék lehetõségeinek maximális 
kihasználása céljából figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, és kövesse a benne található utasításokat. A 
kézikönyvet tartsa a készülék közelében, könnyen hozzáférhetõ helyen.

A készülék megfelelõ és biztonságos használatának érdekében elõbb olvassa el a biztonsági tudnivalókat.

Figyelem!

A jelen kézikönyv tartalma minden elõzetes értesítés nélkül megváltozhat. A vállalat semmilyen körülmények 
között nem felel a készülék kezelésébõl vagy mûködtetésébõl eredõ közvetlen, közvetett, különleges, eseti 
vagy következményi károkért.

Megjegyzések:

A kézikönyvben szereplõ egyes illusztrációk kissé eltérhetnek az Ön gépétõl.
Nem minden változat kapható minden országban. 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 kettõ 5 milliWattos 760-800 nanométer hullámhosszúságú GaAIAs lézerdióda 
található. 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.

Figyelmeztetés:

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

Megjegyzések:

A készülék típusneve nincs feltüntetve a következõ oldalakon. A kézikönyv elolvasása elõtt ellenõrizze saját 
készülékének típusát. (Részletes tudnivalók: 15. oldal “Készüléktípusok”.)
• 1. típus: DSm622
• 2. típus: DSm627
• 3. típus: DSm632
Néhány országban nem kapható minden típus. Erre vonatkozóan a helyi márkaképviselet adhat bõvebb 
információt.

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

A jó másolási minõség elérése érdekében a Gestetner azt ajánlja, hogy eredeti Gestetner festékport 
használjunk.

A Gestetner nem vállal felelõsséget semmiféle károsodásért vagy kiadásért, amely abból fakadhat, hogy a 
felhasználó a Gestetner irodai termékben nem eredeti Gestetner, hanem egyéb alkatrészeket alkalmaz. 

Tápellátás

220 - 240V, 50/60Hz, 7A (vagy több)
Gyõzõdjön meg arról, hogy a tápkábelt a fentieknek megfelelõ elektromos hálózathoz csatlakoztatta. A 
tápellátásról részletesebben lásd: 168. oldal “Táphálózati csatlakozás”.
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Printed Matters

Bevezetés

A kézikönyv a termék részletes mûködtetési leírását tartalmazza. A termék lehetõségeinek maximális 
kihasználása céljából figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, és kövesse a benne található utasításokat. A 
kézikönyvet tartsa a készülék közelében, könnyen hozzáférhetõ helyen.

A készülék megfelelõ és biztonságos használatának érdekében elõbb olvassa el a biztonsági tudnivalókat.

Figyelem!

A jelen kézikönyv tartalma minden elõzetes értesítés nélkül megváltozhat. A vállalat semmilyen körülmények 
között nem felel a készülék kezelésébõl vagy mûködtetésébõl eredõ közvetlen, közvetett, különleges, eseti 
vagy következményi károkért.

Megjegyzések:

A kézikönyvben szereplõ egyes illusztrációk kissé eltérhetnek az Ön gépétõl.
Nem minden változat kapható minden országban. 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 kettõ 5 milliWattos 760-800 nanométer hullámhosszúságú GaAIAs lézerdióda 
található. 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.

Figyelmeztetés:

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

Megjegyzések:

A készülék típusneve nincs feltüntetve a következõ oldalakon. A kézikönyv elolvasása elõtt ellenõrizze saját 
készülékének típusát. (Részletes tudnivalók: 15. oldal “Készüléktípusok”.)
• 1. típus: DSm622
• 2. típus: DSm627
• 3. típus: DSm632
Néhány országban nem kapható minden típus. Erre vonatkozóan a helyi márkaképviselet adhat bõvebb 
információt.

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

A jó másolási minõség elérése érdekében a Nashuatec azt ajánlja, hogy eredeti Nashuatec festékport 
használjunk.

A Nashuatec nem vállal felelõsséget semmiféle károsodásért vagy kiadásért, amely abból fakadhat, hogy a 
felhasználó a Nashuatec irodai termékben nem eredeti Nashuatec, hanem egyéb alkatrészeket alkalmaz. 

Tápellátás

220 - 240V, 50/60Hz, 7A (vagy több)
Gyõzõdjön meg arról, hogy a tápkábelt a fentieknek megfelelõ elektromos hálózathoz csatlakoztatta. A 
tápellátásról részletesebben lásd: 168. oldal “Táphálózati csatlakozás”.
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Printed Matters

Konformitási nyilatkozat

“A termék megfelel az EMC 89/336/EEC direktíva és az azt módosító direktívák és a 73/23/EEC 
kisfeszültségû direktíva és az azt módosító direktívák követelményeinek.”

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

aaaa jelenti a tápfeszültség bekapcsolását.

cccc jelenti a készenléti helyzetet.

Copyright © 2003
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Printed Matters

Bevezetés

A kézikönyv a termék részletes mûködtetési leírását tartalmazza. A termék lehetõségeinek maximális kihasználása 
céljából figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, és kövesse a benne található utasításokat. A kézikönyvet tartsa a 
készülék közelében, könnyen hozzáférhetõ helyen.

A készülék megfelelõ és biztonságos használatának érdekében elõbb olvassa el a biztonsági tudnivalókat.

Figyelem!

A jelen kézikönyv tartalma minden elõzetes értesítés nélkül megváltozhat. A vállalat semmilyen körülmények között 
nem felel a készülék kezelésébõl vagy mûködtetésébõl eredõ közvetlen, közvetett, különleges, eseti vagy 
következményi károkért.

Megjegyzések:

A kézikönyvben szereplõ egyes illusztrációk kissé eltérhetnek az Ön gépétõl.
Nem minden változat kapható minden országban. 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 kettõ 5 milliWattos 760-800 nanométer hullámhosszúságú GaAIAs lézerdióda 
található. 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.

Figyelmeztetés:

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

Megjegyzések:

A készülék típusneve nincs feltüntetve a következõ oldalakon. A kézikönyv elolvasása elõtt ellenõrizze saját 
készülékének típusát. (Részletes tudnivalók: 15. oldal “Készüléktípusok”.)
• 1. típus: IS 2122
• 2. típus: IS 2127
• 3. típus: IS 2132
Néhány országban nem kapható minden típus. Erre vonatkozóan a helyi márkaképviselet adhat bõvebb információt.

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

A jó másolási minõség elérése érdekében az Infotec azt ajánlja, hogy eredeti Infotec festékport használjunk.

Az Infotec nem vállal felelõsséget semmiféle károsodásért vagy kiadásért, amely abból fakadhat, hogy a 
felhasználó az Infotec irodai termékben nem eredeti Infotec, hanem egyéb alkatrészeket alkalmaz. 

Tápellátás

220 - 240V, 50/60Hz, 7A (vagy több)
Gyõzõdjön meg arról, hogy a tápkábelt a fentieknek megfelelõ elektromos hálózathoz csatlakoztatta. A tápellátásról 
részletesebben lásd: 168. oldal “Táphálózati csatlakozás”.

Ez az információ jelenlegi ismereteinken alapul, és általános megjegyzésekkel szolgál termékeinkkel és azok 
használatával kapcsolatban.
Ezért nem értelmezhetõ úgy, hogy az garantálja a leírt termékek bizonyos tulajdonságait, vagy azok alkalmasságát 
konkrét felhasználás során.
Minden létezõ ipari tulajdonjogot figyelembe kell venni. Termékeink minõségét Általános Eladási Feltételeink 
garantálják.
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Konformitási nyilatkozat

“A termék megfelel az EMC 89/336/EEC direktíva és az azt módosító direktívák és a 73/23/EEC 
kisfeszültségû direktíva és az azt módosító direktívák követelményeinek.”

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

aaaa jelenti a tápfeszültség bekapcsolását.

cccc jelenti a készenléti helyzetet.

Copyright © 2003
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Kézikönyvek a készülékhez

A következõ kézikönyvekben a készülék mûködtetésének leírása található. Az 
egyes funkciókról lásd a kézikönyv releváns részét.

Megjegyzés
❒ A kézikönyvek készüléktípusonként változóak.
❒ Adobe Acrobat Reader: a kézikönyvek PDF fájlban történõ megtekintéséhez 

szükségesek.
❒ Két CD-ROM-ot kap a készülékhez: 

• CD-ROM 1 "Operating Instructions for Printer/Scanner"
• CD-ROM 2 "Scanner Driver & Document Management Utilities"

❖❖❖❖ Általános beállítási útmutató (ez a kézikönyv)
Áttekintést ad a géprõl és leírja Rendszer beállítások(papíradagolók, 
Rendszergazda eszk.stb.) Dokumentum szerver a funkciókat és a 
hibaelhárítás menetét.
Lapozza fel a kézikönyvben a Címjegyzékhez tartozó eljárásokat, pl. a 
faxszámok, e-mail címek és felhasználó kódok rögzítését.

❖❖❖❖ Hálózati útmutató (PDF fájl - CD-ROM1)
Bemutatja a készülék és a számítógépek konfigurációját hálózati 
környezetben.

❖❖❖❖ Fénymásoló-kézikönyv
Bemutatja a készülék fénymásoló funkciójának mûködését, funkcióit és a 
hibák elhárítását.

❖❖❖❖ Faxkézikönyv <Alapvetõ funkciók
Bemutatja a készülék faxfunkciójának mûködését, funkcióit és a hibák 
elhárítását.

❖❖❖❖ Faxkézikönyv <Speciális funkciók>
Bemutatja a fõ felhasználók számára a speciális funkciókat és beállításokat.

❖❖❖❖ Nyomtatókézikönyv 1
Leírja Rendszer beállítások és a gép nyomtató funkciójához tartozó 
mûveleteket.

❖❖❖❖ Nyomtatókézikönyv 2 (PDF fájl - CD-ROM1) 
Bemutatja a készülék nyomtató funkciójának mûködését, funkcióit és a hibák 
elhárítását.

❖❖❖❖ Szkennerkézikönyv (PDF fájl - CD-ROM1) 
Bemutatja a készülék szkenner funkciójának mûködését, funkcióit és a hibák 
elhárítását.
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❖❖❖❖ DeskTopBinder V2 Lite kézikönyve
A DeskTopBinder V2 Lite segédprogram a "Scanner Driver & Document 
Management Utilities" feliratú CD lemezen található.
• DeskTopBinder V2 Lite Telepítési útmutató (PDF fájl - CD-ROM2) 

Részletesen bemutatja a DeskTopBinder V2 Lite szoftver mûködési 
környezetét és telepítését. Ez az útmutató a [Setup] párbeszédablakból 
jeleníthetõ meg a DeskTopBinder V2 Lite telepítésekor.

• DeskTopBinder V2 Lite Kezelési útmutató (PDF fájl - CD-ROM2) 
Bemutatja a DeskTopBinder V2 Lite mûködését és áttekintést ad a 
funkcióiról. Ez az útmutató bekerül a [Start] menübe a DeskTopBinder V2 
Lite telepítésekor.

• Auto Document Link útmutató (PDF fájl - CD-ROM2) 
Bemutatja a DeskTopBinder V2 Lite szoftverrel együtt telepített Auto 
Document Link programot. Ez az útmutató bekerül a [Start] menübe a 
DeskTopBinder V2 Lite telepítésekor.

❖❖❖❖ ScanRouter V2 Lite kézikönyve
A ScanRouter V2 Lite segédprogram a "Scanner Driver & Document 
Management Utilities" feliratú CD lemezen található.
• ScanRouter V2 Lite Telepítési útmutató (PDF fájl - CD-ROM2) 

Részletesen bemutatja a ScanRouter V2 Lite szoftver mûködési 
környezetét és telepítését. Ez az útmutató a [Setup] párbeszédablakból 
jeleníthetõ meg a ScanRouter V2 Lite telepítésekor.

• ScanRouter V2 Lite Management Guide (PDF fájl - CD-ROM2) 
Bemutatja a kézbesítõ szerver kezelését és mûködését, valamint áttekintést 
ad a ScanRouter V2 Lite funkcióiról. Ez az útmutató bekerül a [Start] 
menübe a ScanRouter V2 Lite telepítésekor.

❖❖❖❖ Egyéb kézikönyvek
• PS3 kiegészítés (PDF fájl - CD-ROM1)
• A Unix kiegészítés (beszerezhetõ a márkakereskedõktõl vagy letölthetõ 

PDF fájlként a weboldalunkról.)
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Mire használhatja ezt a készüléket?

A következõkben bemutatjuk ennek a készüléknek a funkcióit és azokat a 
releváns kézikönyveket, amelyek részletes információkat tartalmaznak ezekrõl 
a funkciókról.
A *-gal jelölt termékek kiegészítõk. A kiegészítõ termékek részleteit lásd: 194. 
oldal “Kiegészítõk”, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi márkaképviselettel.

Másoló, fax, nyomtató és szkenner funkciók

Ez a készülék másolóként, faxként*, nyomtatóként* és szkennerként* is 
használható.
• Az eredetikrõl másolatot készíthet. A finiserrel* szortírozhatja és tûzheti a 

másolatokat. Lásd: Fénymásoló-kézikönyv.
• Az eredeti dokumentumokat faxolhatja és a mások által küldött faxokat 

fogadhatja. Ld. Faxkézikönyv <Alapvetõ funkciók> és Faxkézikönyv <Speciális 
funkciók>

• A létrehozott dokumentumok az alkalmazások segítségével nyomtathatók ki. 
Ld. Nyomtatókézikönyv 1. kötet,  Nyomtatókézikönyv 2. kötet .

• Beszkennelheti az eredetit, az adatokat pedig elküldheti egy számítógépre. 
Lásd: Szkennerkézikönyv.

GCKONN1J
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Tárolt dokumentumok hasznosítása

• A készülékkel beszkennelt eredeti dokumentumokról készült fájlt vagy a más 
számítógéprõl érkezõ fájlokat eltárolhatja a készülék keménylemezén. Igény 
szerint nyomtathatja vagy faxolhatja a tárolt dokumentumokat. 
Megváltoztathatja a nyomtató beállításait és több dokumentumot is 
nyomtathat (Dokumentum szerver). Lásd: 39. oldal “A Dokumentum szerver 
használata”.

• A DeskTopBinder V2 Professional*/Lite segítségével kereshet, ellenõrizhet, 
nyomtathat és törölhet tárolt dokumentumokat a számítógép használatával. 
A szkenner üzemmódban beszkennelt majd eltárolt dokumentumok 
lehívhatók. A File Format Converter* átalakító segítségével akár le is töltheti 
a számítógépére a másoló és nyomtató funkcióban elmentett 
dokumentumokat. Lásd: Hálózati útmutató.

GCKONN2J
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Papír nélküli faxátvitel és -fogadás

Vétel

• Tárolhatja a beérkezett faxokat a készülék merevlemezén, nem kell papírra 
nyomtatnia azokat. A DeskTopBinder V2 Professional*/Lite vagy egy 
webböngészõ segítségével ellenõrizheti, nyomtathatja, törölheti, 
visszakeresheti vagy letöltheti a dokumentumokat a számítógépe 
használatával (Kapott dokumentumok tárolása). Lásd: Faxkézikönyv 
<Speciális funkciók>.

Átvitel

• Közvetlenül elküldheti a számítógép alkalmazásaival készített 
dokumentumokat külsõ faxkészülékre nyomtatás (LAN-Fax) végrehajtása 
nélkül. Lásd: Faxkézikönyv <Speciális funkciók>.

GCKONN3J

GCKONN4J
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Fax küldése és fogadása az interneten keresztül

Faxdokumentumok e-mailben is elküldhetõk, ha megadjuk a fogadó e-mail 
címét (Faxok küldése interneten).
Elküldött dokumentumok internetfax program segítségével is fogadhatók 
(Faxok fogadása interneten). Lásd: Faxkézikönyv <Alapfunkciók>.

GCKONN9J
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Szkenner használata hálózati környezetben

• E-mail használatával elküldheti a beszkennelt dokumentumokat más 
hálózati számítógépekre (Tárolt szkennelt adatok küldése e-mail-lel). Lásd: 
Szkennerkézikönyv.

• A ScanRouter V2 Professional*/Lite segítségével tárolhatja a beszkennelt 
dokumentumokat a meghatározott hálózati számítógépen (Fájltárolás) Lásd: 
Szkennerkézikönyv.

• A szkennelt dokumentumok más hálózati mappákba is elküldhetõk 
(Szkennelés mappába). Lásd: Szkennerkézikönyv.

GCKONN5J
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A készülék adminisztrálása/ dokumentumok védelme (biztonsági 
funkciók)

A biztonsági funkciók nem engedik a dokumentum engedély nélküli másolását 
vagy megakadályozzák a hálózaton keresztüli illetéktelen hozzáférést. Lásd: 
183. oldal “Biztonság”.

❖❖❖❖ Biztonsági funkciók
• Tárolt dokumentumok védelme (jelszó beállítása)
• A memóriában maradt fájl védelme
• Védelem telefonvonalon keresztüli illetéktelen hozzáférés ellen
• Hitelesítõ adminisztrátor (a mesterkód beállítása). Lásd: 71. oldal 

“Mesterkód”.

❖❖❖❖ Kiterjesztett védelem funkció
Jelszó beállításával a dokumentumok védelmet kapnak az illetéktelen 
hozzáférés ellen. Lásd: 72. oldal “Kiterjesztett védelem”.

GCKONN6J

RussianC3-HUgsg.book  Page viii  Tuesday, September 16, 2003  3:36 PM



Printed Matters

ix

A készülék számítógépes felügyelete

Számítógép segítségével figyelemmel kísérheti a készülék állapotát és 
megváltoztathatja a beállításokat.
• A SmartNetMonitor for Admin, SmartNetMonitor for Client vagy 

Webböngészõ útján egy számítógép segítségével figyelemmel kísérheti a 
készülék státuszát, pl. ellenõrizheti a papírminõséget vagy a hibás 
papíradagolást stb. Lásd: Hálózati útmutató.

• Webböngészõ használatával is elvégezheti a hálózati beállításokat. Lásd: 
Hálózati útmutató.

• Egy Webböngészõ útján nyilvántartásba veheti és kezelheti az olyan 
tételeket, mint a Címjegyzékben szereplõ felhasználói kódok, faxszámok, e-
mail címek és mappák. Lásd a Webböngészõ Súgóját.

GCKONN7J
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Kiegészítõ tájékoztatás

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.
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Szerzõi jogvédelem és védjegyek

Védjegyek
A Microsoft®, a Windows® és a Windows NT® a Microsoft Corporation Egyesült 
Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegye.
Acrobat® az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye.
A Bluetooth™ a Bluetooth SIG, Inc. (Különleges Érdekcsoport) védjegye, 
amelyet a RICOH Company Ltd. licenc alapján használ.
Szerzõi jog ©2001 Bluetooth SIG, Inc.
A Bluetooth védjegyek tulajdonosa a Bluetooth SIG, Inc. USA
Az itt szereplõ egyéb termék elnevezések csak azonosítási célt szolgálnak, 
lehetnek saját vállalataik védjegyei is. Az ilyen védjegyekkel kapcsolatos összes 
jogról lemondunk.
A Windows operációs rendszer helyes megnevezése:
• A Windows® 95 termék elnevezése Microsoft® Windows® 95
• A Windows® 98 termék elnevezése Microsoft® Windows® 98
• A Windows Me® termék elnevezése Microsoft® Windows®  Millennium 

Edition (Windows Me)
• A Windows 2000® termék elnevezései:

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

• A Windows XP® termékek elnevezése:
Microsoft® Windows® XP Professional
Microsoft® Windows® XP Home Edition

• A Windows Server 2003™ termékek elnevezései:
Microsoft® Windows Server™ 2003 Standard Edition
Microsoft® Windows Server™ 2003 Enterprise Edition
Microsoft® Windows Server™ 2003 Web Edition

• A Windows NT® termékek elnevezései:
Microsoft® Windows NT® Server 4.0
Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0
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Információ a Telepített szoftverekrõl

Expat

• A készülékre telepített szoftver a vezérlõkkel és egyebekkel együtt (a 
továbbiakban: "szoftver") az Expat 1.95.2-es verzióját (a továbbiakban: 
"expat") 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 (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Centre, Ltd. és Clark Cooper.
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 SZOFTVER "ADOTT ÁLLAPOTBAN" KERÜL ÁTADÁSRA, BÁRMILYEN 
KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL, IDEÉRTVE NEM 
KORLÁTOZÓ JELLEGGEL AZ ELADHATÓSÁGRA, ADOTT CÉLRA VALÓ 
MEGFELELÕSÉGRE ÉS HIBÁTLANSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT 
IS. 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.
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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 kifejlesztett 
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 SZOFTVERT A THE NETBSD FOUNDATION, INC. ÉS KÖZREMÛKÖDÕI 
''ADOTT ÁLLAPOTBAN'' BOCSÁTJÁK RENDELKEZÉSRE, ÉS KIZÁRNAK 
BÁRMIFÉLE KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT GARANCIÁT, IDEÉRTVE, 
NEM KORLÁTOZÓ JELLEGGEL, A VÉLELMEZETT FELELÕSSÉGET A 
SZOFTVER ELADHATÓSÁGÁRA VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ 
MEGFELELÉSÉRE VONATKOZÓAN. 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.

Sablotron

Sablotron (0.82 verzió) Copyright (c) © 2000 Ginger Alliance Ltd. Minden jog 
fenntartva
a) Az erre a termékre telepített alkalmazás tartalmazza a 0.82 verziójú Sablotron 
szoftvert (a továbbiakban, “Sablotron 0.82”), a termék gyártója által végrehajtott 
változtatásokkal. A Sablotron 0.82 eredeti kódját a Ginger Alliance Ltd., az 
eredeti fejlesztõ biztosítja, és a Sablotron 0.82 módosított kódja a Ginger Alliance 
Ltd által rendelkezésre bocsátott eredeti kódból származik.
b) A termék gyártója garanciát és támogatást vállal a termék szoftverére, ideértve 
a módosított Sablotron 0.82 verziót is, és a termék gyártója felszabadítja a Ginger 
Alliance Ltd.-t a Sablotron 0.82 eredeti gyártóját ezen kötelezettségek alól.
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c) A Sablotron 0.82 és annak módosításai a Mozilla Public License Version 1.1 
(továbbiakban: “MPL 1.1”) feltételei szerint hozzáférhetõk, és ennek a 
terméknek az alkalmazás szoftvere az MLP 1.1-ben meghatározott “Larger 
Work”-nek számít. Ennek a terméknek az alkalmazás szoftverét a módosított 
Sablotron 0.82 kivételével a termék gyártója licenszeli külön megállapodás(ok) 
alapján.
d) A Sablotron 0.82 módosított forráskódjának hozzáférési helye: a 
http://support-download.com/services/device/sablot/notice082.html 
e) A Sablotron szoftver forráskódjának hozzáférési helye: 
http://www.gingerall.com
f) Az MPL 1.1 hozzáférési helye: http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html

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.
• 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.
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• 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.

JPEG KÖNYVTÁR

• A jelen terméken telepített szoftver részben az Independent JPEG Group 
munkáján alapul.

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" név elõzetes írásbeli engedély nélkül nem 
használható fel a jelen szoftverrel származtatott termékek eladására vagy 
támogatására. Az engedéllyel vagy más jogi kérdéssel kapcsolatban forduljon 
az alábbiakhoz: 

Technológia Átviteli Iroda
Carnegie Mellon University
5000 Forbes Avenue
Pittsburgh, PA 15213-3890
(412) 268-4387, fax: (412) 268-7395
tech-transfer@andrew.cmu.edu
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D Újbóli eladás esetén a terméken szerepelnie kell az alábbi állításnak:
Ennek a terméknek a kifejlesztõje a Carnegie Mellon University egyetem 
Számítástechnikai Szolgáltatások részlege 
(http://www.cmu.edu/computing/)."

A CARNEGIE MELLON UNIVERSITY MINDEN GARANCIÁT ELUTASÍT A 
JELEN SZOFTVERREL KAPCSOLATOSAN, LEGYEN AZ AZ 
ELADHATÓSÁGRA VAGY ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ REJTETT 
GARANCIA. A CARNEGIE MELLON UNIVERSITY SEMMILYEN 
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELEL KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT VAGY 
KÖVETKEZMÉNYI KÁROKÉRT, ILLETVE A JELEN SZOFTVER 
HASZNÁLATÁBÓL VAGY MÛKÖDÉSÉBÕL EREDÕ VAGY AZZAL 
KAPCSOLATOSAN FELMERÜLÕ HASZNÁLATKIESÉS, ADATVESZTÉS 
VAGY KIESETT PROFIT MIATT BEKÖVETKEZÕ KÁROKÉRT.

MD4

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

Engedély adható a jelen szoftver másolására és használatára azzal a kikötéssel, 
hogy a jelen szoftvert vagy a jelen funkciót megemlítõ vagy arra hivatkozó 
anyagok a szoftvert "RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm"-
ként jelölik. 

Engedély adható származékos munkák készítésére és használatára is azzal a 
kikötéssel, hogy a származékos munkát az azt megemlítõ vagy arra hivatkozó 
anyagokat "RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm"-ként 
jelölik.

Az RSA Data Security, Inc. semmilyen nyilatkozatot nem tesz a jelen szoftver 
eladhatóságával vagy a szoftver bármilyen célú alkalmasságával kapcsolatosan. 
Mindenféle kifejezett vagy rejtett szavatosság nélkül "adott állapotban" értendõ.

A fenti megjegyzéseket a jelen dokumentum és/vagy szoftver összes részének 
összes példányához mellékelni kell.
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MD5

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

A jelen szoftver másolására és használatára azzal a kikötéssel kapható engedély, 
hogy a jelen szoftvert vagy a jelen funkciót megemlítõ vagy arra hivatkozó 
anyagok a szoftvert "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm"-
ként jelölik.

Engedély adható származékos munkák készítésére és használatára is azzal a 
kikötéssel, hogy a származékos munkát az azt megemlítõ vagy arra hivatkozó 
anyagokat "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm"-ként 
jelölik.

Az RSA Data Security, Inc. semmilyen nyilatkozatot nem tesz a jelen szoftver 
eladhatóságával vagy a szoftver bármilyen célú alkalmasságával kapcsolatosan. 
Mindenféle kifejezett vagy rejtett szavatosság nélkül "adott állapotban" értendõ.

A fenti megjegyzéseket a jelen dokumentum és/vagy szoftver összes részének 
összes példányához mellékelni kell.
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A kézikönyv használatáról

Szimbólumok

A kézikönyv az alábbi szimbólumokat használja:

R FIGYELMEZTETÉS:
Ez a szimbólum veszélyes helyzet lehetõségére figyelmeztet, amikor a készülék 
nem rendeltetésszerû használata és a szimbólumhoz tartozó utasítások be nem 
tartása halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet. Gondosan olvassa el az 
Általános beállítási útmutató szereplõ Biztonsági tudnivalók fejezet utasításait.

R FIGYELEM:
Ez a szimbólum veszélyes helyzet lehetõségére figyelmeztet, amikor is a 
készülék nem rendeltetésszerû használata és a szimbólumhoz tartozó utasítások 
be nem tartása kisebb vagy közepes sérüléshez vagy testi sérülést nem okozva 
vagyoni kárhoz vezethet. Gondosan olvassa el az Általános beállítási útmutató 
szereplõ 'Biztonsági tudnivalók' címû fejezet ezen utasításait.
* A fenti figyelmeztetések az Ön biztonságát szolgálják.

Fontos
Ha nem követi az így jelölt utasítást, elakadhat a papír, megsérülhet az eredeti 
dokumentum, vagy adatok veszhetnek el. Mindenképpen olvassa el.

Elõkészítés
Ez a szimbólum megmutatja, milyen elõzetes ismeretekre vagy elõkészületekre 
van szükség a mûvelet elõtt.

Megjegyzés
Ez a szimbólum a mûködtetéshez szükséges óvintézkedéseket vagy a hibás 
mûködést követõ teendõket jelzi.

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

Referencia
Ez a szimbólum azt jelzi, vajon elérhetõk-e további fontos információk.

[ ]
A készülék kijelzõjén megjelenõ gombok.

{ }
A készülék vezérlõpaneljébe épített gombok.
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Biztonsági tudnivalók

A gép használata során az alábbi biztonsági intézkedéseket mindig ajánlott 
betartani:

Biztonság mûködés közben
Ebben a kézikönyvben az alábbi fontos szimbólumok kerülnek használatra: 

R FIGYELMEZTETÉS:

 

R FIGYELMEZTETÉS:
Potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely az utasítások be nem Potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely az utasítások be nem Potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely az utasítások be nem Potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely az utasítások be nem 
tartása esetén halálhoz ill. súlyos sérülésekhez vezethet.tartása esetén halálhoz ill. súlyos sérülésekhez vezethet.tartása esetén halálhoz ill. súlyos sérülésekhez vezethet.tartása esetén halálhoz ill. súlyos sérülésekhez vezethet.

R FIGYELEM:
Potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely az utasítások be nem 
tartása esetén kisebb, kevésbé súlyos sérülésekhez vezethet vagy az 
eszköz megsérülhet.

• A tápkábelt csatlakoztassa közvetlenül a fali aljzatba, és ne használjon A tápkábelt csatlakoztassa közvetlenül a fali aljzatba, és ne használjon A tápkábelt csatlakoztassa közvetlenül a fali aljzatba, és ne használjon A tápkábelt csatlakoztassa közvetlenül a fali aljzatba, és ne használjon 
hosszabbítót!hosszabbítót!hosszabbítót!hosszabbítót!

• Húzza ki a tápdugaszt (a dugaszt fogva, nem a kábelt), ha a tápkábel Húzza ki a tápdugaszt (a dugaszt fogva, nem a kábelt), ha a tápkábel Húzza ki a tápdugaszt (a dugaszt fogva, nem a kábelt), ha a tápkábel Húzza ki a tápdugaszt (a dugaszt fogva, nem a kábelt), ha a tápkábel 
kiszakad vagy bármilyen módon megsérül.kiszakad vagy bármilyen módon megsérül.kiszakad vagy bármilyen módon megsérül.kiszakad vagy bármilyen módon megsérül.

• Áramütés és a lézersugárzás veszélyének elkerülése érdekében ne Áramütés és a lézersugárzás veszélyének elkerülése érdekében ne Áramütés és a lézersugárzás veszélyének elkerülése érdekében ne Áramütés és a lézersugárzás veszélyének elkerülése érdekében ne 
távolítson el más fedelet vagy csavart, csak azokat, amelyek a kézikönyv távolítson el más fedelet vagy csavart, csak azokat, amelyek a kézikönyv távolítson el más fedelet vagy csavart, csak azokat, amelyek a kézikönyv távolítson el más fedelet vagy csavart, csak azokat, amelyek a kézikönyv 
szerint eltávolíthatók.szerint eltávolíthatók.szerint eltávolíthatók.szerint eltávolíthatók.

• Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápkábelt (a dugaszt fogva, nem a Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápkábelt (a dugaszt fogva, nem a Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápkábelt (a dugaszt fogva, nem a Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápkábelt (a dugaszt fogva, nem a 
kábelt), ha az alábbiak történnek:kábelt), ha az alábbiak történnek:kábelt), ha az alábbiak történnek:kábelt), ha az alábbiak történnek:

• Valami a készülékbe folyik.Valami a készülékbe folyik.Valami a készülékbe folyik.Valami a készülékbe folyik.

• Gyanús, hogy a készülék karbantartásra vagy javításra szorul.Gyanús, hogy a készülék karbantartásra vagy javításra szorul.Gyanús, hogy a készülék karbantartásra vagy javításra szorul.Gyanús, hogy a készülék karbantartásra vagy javításra szorul.

• A készülék külsõ burkolata megsérült.A készülék külsõ burkolata megsérült.A készülék külsõ burkolata megsérült.A készülék külsõ burkolata megsérült.

• Ne égesse el a kifolyt festéket vagy a használt festékkazettát. A festékpor Ne égesse el a kifolyt festéket vagy a használt festékkazettát. A festékpor Ne égesse el a kifolyt festéket vagy a használt festékkazettát. A festékpor Ne égesse el a kifolyt festéket vagy a használt festékkazettát. A festékpor 
berobbanhat, ha nyílt láng éri.berobbanhat, ha nyílt láng éri.berobbanhat, ha nyílt láng éri.berobbanhat, ha nyílt láng éri.

• Az ártalmatlanításról a márkakereskedõk gondoskodnak.Az ártalmatlanításról a márkakereskedõk gondoskodnak.Az ártalmatlanításról a márkakereskedõk gondoskodnak.Az ártalmatlanításról a márkakereskedõk gondoskodnak.

• A használt festékpatronok ártalmatlanítása a helyi elõírások szerint történik.A használt festékpatronok ártalmatlanítása a helyi elõírások szerint történik.A használt festékpatronok ártalmatlanítása a helyi elõírások szerint történik.A használt festékpatronok ártalmatlanítása a helyi elõírások szerint történik.
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R FIGYELEM:

 
• Ne használja a készüléket nyirkos helyen, és ne tegye ki az idõjárás 

ártalmainak sem (pl. esõ, hó).

• Húzza ki a hálózati kábelt a fali aljzatból, mielõtt áthelyezné a készüléket. A 
készülék mozgatása közben ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne 
sérüljön meg a készülék alatt.

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

• Ne hagyja, hogy gemkapcsok, iratkapcsok, vagy más kisméretû fémtárgyak 
essenek a készülék belsejébe.

• Az (új és használt) festéket és a festéktartályt tartsa gyermekek elõl elzárva.

• Környezetvédelmi okokból a készüléket vagy az elhasznált kiegészítõ 
anyagokat ne a háztartási szeméttel együtt dobja ki. A kiürült 
festékkazettákat a helyi márkaképviseletünknél lehet leadni.

• A készülék belseje nagyon forró lehet. Ne érintse meg azokat a részeket, 
amelyeken “hot surface” (forró felület) feliratú címke látható. Ellenkezõ 
esetben személyi sérülés történhet.
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A RRRRFIGYELEM és RRRRVIGYÁZAT matricák és 
címkék elhelyezkedése

Ezen a gépen a RVIGYÁZAT és a RFIGYELEM feliratú címkék az alább jelzett 
helyeken találhatók. A biztonság érdekében tartsa be az elõírásokat, és a jelzések 
szerint használja a készüléket.

ZLEH010J
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ENERGY STAR Program

❖❖❖❖ Alacsony fogyasztású üzemmód és Kikapcsolási üzemmód vagy Alvó üzemmód.
A készülék automatikusan csökkenti a teljesítményfelvételét, ha egy 
bizonyos ideig nem történik beavatkozás a kezelõ részérõl (ez az idõtartam 
alapértelmezésben 1 perc). Ezt az üzemmódot “Kikapcsolási üzemmódnak” 
nevezzük az egyfunkciós másológépeknél, ill. “Alvó üzemmódnak” a 
többfunkciós, kiegészítõ fax és nyomtató funkcióval ellátott gépek esetében.
• Kikapcsolási üzemmód: Megfelel annak az állapotnak, amikor a 

kapcsológombot kikapcsolják. 
• Alvó üzemmód: Megfelel annak az állapotnak, amikor a kapcsoló gombot 

kikapcsolják. Fax fogadása és számítógéprõl történõ nyomtatás lehetséges. 
Ha akkor szeretné üzemeltetni a berendezést, miközben az a fenti 
üzemmódok valamelyikében van, az alábbiak közül választhat:
• Kapcsolja be a mûködtetõkapcsolót.
• Helyezzen egy eredetit az automatikus dokumentum adagolóba (ADF)
• Emelje fel, majd engedje le az expozíciós üveglap fedelét vagy az ADF-et.
Az alapértelmezett várakozási idõt - miután a készülék Kikapcsolási 
üzemmódba vagy Alvó üzemmódba lép át - be lehet állítani. A beállítást lásd: 
69. oldal “Automatikus kikapcsolás idõzítõ”.
Az ENERGY STAR Program két üzemmódot határoz meg a tekintetben, hogy 
bizonyos idõ után - ha közben nem történik beavatkozás - csökkenjen a 
készülék teljesítményfelvétele. Ezek az Alacsony fogyasztású üzemmód és a 
Kikapcsolási vagy Alvó üzemmód. Ennek a készüléknek csak egy ilyen - 
Kikapcsolási vagy Alvó - üzemmódja van. Ez az üzemmód megfelel mind az 
Alacsony fogyasztású üzemmód, mind a Kikapcsolási vagy Alvó üzemmód 
kritériumainak. Ebben a kézikönyvben a Kikapcsolási üzemmódot 
Automatikus kikapcsolási üzemmódnak nevezzük.

Az ENERGY STAR partnereként kijelentjük, hogy ez 
a típus megfelel az ENERGY STAR útmutató 
energiahatékonysági követelményeinek.

Az ENERGY STAR útmutató célja, hogy nemzetközi energiatakarékossági rendszert 
biztosítson az energiatakarékos irodaberendezések fejlesztése és bevezetése számára, olyan 
környezetvédelmi kérdésekben, mint például a globális felmelegedés problémájának kezelése.

Ha egy termék megfelel az ENERGY STAR útmutató energiahatékonysági követelményeinek, 
a partner feltüntetheti az ENERGY STAR emblémát az adott géptípuson.

E terméket úgy tervezték, hogy csökkentse az irodaberendezésekre jellemzõ környezetkárosító 
hatást, olyan energiatakarékossági jellemzõk segítségével, mint például a takarékos üzemmód.
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❖❖❖❖ Kétoldalas prioritás
Az ENERGY STAR program ajánlja a kétoldalas nyomtatás funkciót. Ez a 
funkció a papír nyersanyagforrásainak megõrzésével csökkenti a természeti 
terhelést. 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 mód prioritás beállításainak módosításairól lásd: “Kétoldalas 
mód prioritás”, “Általános beáll. 2/4”, Fénymásoló-kézikönyv.

Mûszaki adatok

❖❖❖❖ Újrafelhasznált papír
Az ENERGY STAR programnak megfelelõen azt javasoljuk, hogy 
környezetbarát, újrahasznosított papírt használjanak. Forduljon a 
márkaképviselethez vagy az üzletkötõhöz az ajánlott papírokkal kapcsolatos 
kérdéseivel.

Alacsony fogyasztású 
üzemmód, Kikapcsolt 
üzemmód

Energiafogyasztás 7 W

Alapértelmezett idõköz 1 perc

Visszatérési idõ Legfeljebb 10 másodperc

Kétoldalas prioritás 1 oldalas →1 oldalas
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Készüléktípusok

Ennek a készüléknek három típusa van, amelyek a másolás sebességében 
különböznek egymástól. Ha meg kíván bizonyosodni, hogy melyik típussal van 
dolga, nézze meg a készülék fedelének belsejét.

1. típus 2. típus 3. típus

Másolási sebesség 22 másolat/perc
 (A4K, 81/2" × 11"K)

27 másolat/perc
 (A4K, 81/2" × 11"K)

32 másolat/perc
 (A4K, 81/2" × 11"K)
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1. Kezdeti lépések

A készülék részei

1. Expozíciós üveglap fedele 
(kiegészítõ) vagy Automatikus 
dokumentumadagoló (ADF) 
(opcionális)
Engedje rá az expozíciós üveglap fedelét 
az exponáló üveglapra helyezett eredeti 
dokumentumokra. Ha van 
dokumentumadagolója, helyezzen be ide 
egy köteg eredeti dokumentumot. A 
készülék ezeket majd automatikusan, 
egyesével adagolja.
(Az illusztráció a dokumentumadagolót 
ábrázolja.)

2. Expozíciós üveglap
Az eredeti dokumentumot lefelé nézve 
helyezze be. 

3. Belsõ adagoló
Ide gyûjti a készülék a másolt, 
kinyomtatott lapokat vagy a 
faxüzeneteket.

4. Szellõzõnyílások
A túlmelegedés megelõzésére 
szolgálnak. Ne tegyen semmit a 
szellõzõnyílások közelébe, illetve ne 
támasszon nekik semmit, nehogy 
eltakarja õket. 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 kapcsolva, 
kapcsolja be.
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1

6. Fõkapcsoló lámpa
Ez a lámpa akkor világít, amikor a 
fõkapcsoló be van kapcsolva, és akkor 
alszik ki, amikor azt kikapcsolják.

7. Be lámpa
Ez a lámpa akkor világít, amikor a 
kapcsoló gomb be van kapcsolva, és 
akkor alszik ki, amikor azt kikapcsolják.

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

9. Kezelõpanel
Lásd: 21. oldal “Kezelõpanel”.

10. Papír eltávolítását jelzõ lámpa
Ez a lámpa akkor világít, amikor papír 
érkezik a 2. belsõ adagolóra (egytálcás). 
Amikor a papír távozik a 2. belsõ tálcáról, 
a lámpa kialszik.

Megjegyzés
❒ A 2. belsõ adagoló (egytálcás) 

kiegészítõ tartozék.

11. Kétoldalas egység (kétoldalas 
másolatok készítésére szolgáló 
egység) (opcionális)
Kétoldalas másolatokat készít.
Lásd 19. oldal “Külsõ kiegészítõk”

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

13. Papíradagoló 
Töltse be a papírt. Lásd: 144. oldal “B 
Papír betöltése”.

14. 2. papíradagoló
Akkor használja, ha a következõkre 
másol: írásvetítõ fólia, papírcímke 
(ragasztós címke), átlátszó papír, postai 
levelezõlap, boríték és nem szabvány 
méretû papír. Lásd: 144. oldal “B Papír 
betöltése”.

15. Papíradagoló egység 
(kiegészítõ)
Töltse be a papírt. Lásd: 144. oldal “B 
Papír betöltése”, 19. oldal “Külsõ 
kiegészítõk”.

1. Kézi adagoló (opcionális)
Lásd 19. oldal “Külsõ kiegészítõk”

2. Papíradagoló fedele
Nyissa ki a fedelet és vegye ki az elakadt 
papírt.

3. Engedje le a jobboldali fedelet
Nyissa ki a fedelet és vegye ki az elakadt 
papírt.
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1

Külsõ kiegészítõk

1. 500 lapos finiser *1 

Szortírozza, kötegeli és összetûzi a 
másolatokat.

2. Híd egység
Továbbítja a másolatokat a finiserbe.

3. Expozíciós üveglap fedele
Engedje rá a fedelet az eredeti 
dokumentumokra.

4. ADF
Töltsön be egy köteg eredeti 
dokumentumot. A betöltés 
automatikusan megtörténik.

5. 2. belsõ adagoló (egytálcás)
Ha ezt választja kimenõ tálcának, a 
másolatok lefelé nézve érkeznek rá.

6. 1000 lapos finiser *1 

Szortírozza, kötegeli és összetûzi a 
másolatokat.
*1 : Finiser felsõ tálcája
*2 : Finiser váltótálca

7. Mozgó tálca
Rendezi és kötegeli a másolatokat.

8. Papíradagoló egység
Két papírtálcát tartalmaz.

9. Nagykapacitású adagoló (LCT)
Összesen 2000 papírlap fér bele.

10. Kézi adagoló
Akkor használja, ha a következõkre 
másol: írásvetítõ fólia, papírcímke 
(ragasztós címke), átlátszó papír, postai 
levelezõlap, boríték és nem szabvány 
méretû papír. Lásd: “Másolás a kézi 
adagolóból”, Fénymásoló-kézikönyv.

11. Kétoldalas másolóegység
Kétoldalas másolatokat készítésére 
használja.

12. Illesztõegység
A 2. belsõ adagoló (egytálcás) és a 
kétoldalas másoló telepítésénél van rá 
szükség.
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1

Belsõ opciók
A Merevlemez

Lehetõvé teszi a Dokumentum szerver funkció használatát.
B Faxmodul

Lehetõvé teszi a faxfunkció használatát.
C Nyomtató / szkenner modul *2 

Lehetõvé teszi a nyomtató és a szkenner funkció használatát.
D IEEE 1394 interfészkártya *3 

Egy IEEE 1394 kábelhez csatlakozik.
E Bluetooth *3 

Megengedi a felhasználói felület kibõvítését.
F Fájlformátum átalakító *3 

Megengedi, hogy dokumentumokat töltsön le a másoló és a nyomtató 
funkciók segítségével tároltDokumentum szerverról. Lásd: 54. oldal “Tárolt 
dokumentumok letöltése”.

G IEEE 802.1b vezeték nélküli LAN kártya *3 

Telepíthet vezeték nélküli LAN interfészt.
H USB 2.0 interfészkártya *3 

Lehetõvé teszi különbözõ külsõ készülékek csatlakoztatását.
I Felhasználószám-bõvítõ modul

Lehetõvé teszi a felhasználói kódok számának növelését.

Megjegyzés
❒ A D tételtõl a H tételig csak egyetlen interfészkártya telepíthetõ.

*1 Két finisert nem lehet egyszerre telepíteni.
*2 A 128 MB-os memóriával és a hálózati kártyával együtt.
*3 Az alábbi funkciókból nem telepíthet kettõt vagy ennél többet:

IEEE 1394 interfészkártya, IEEE 802.1b vezeték nélküli LAN-kártya, USB 2.0 
interfészkártya, Bluetooth, fájlformátum-átalakító.

RussianC3-HUgsg.book  Page 20  Tuesday, September 16, 2003  3:36 PM



Printed Matters

Kezelõpanel

21

1

Kezelõpanel

Ez az ábra olyan gép kezelõpanelét mutatja, amelyre az összes funkciót 
feltelepítették.

1. Képernyõkontraszt gomb
A kijelzõpanel fényerejét állítja be.

2. Kijelzõk
A kijelzõk a gép állapotát, valamint az 
esetleges hibákat mutatják.
• d: Tûzõkapcsok pótlása. Lásd: 160. 

oldal “d Tûzõkapcsok pótlása”.
• D: Festékpótlás Lásd: 147. oldal “D 

Festék betöltése”.
• B: Kifogyott a papír. Lásd: 144. oldal 

“B Papír betöltése”.
• L: Szerviz szükséges
• M: Nyitott fedél
• x: Elakadás Lásd: 150. oldal “x 

Papírelakadások megszüntetése”.
• mAdatfogadás jelzõlámpa Lásd: 

“Kezelõpanel”, Nyomtatókézikönyv 1.
• Kommunikáció: kommunikációs 

jelzõ. Lásd: “Kezelõpanel”, 
Faxkézikönyv <Alapvetõ funkciók>.

• i: Bizalmas fájl jelzõje. Lásd: 
“Kezelõpanel”, Faxkézikönyv 
<Alapvetõ funkciók>.

• Vételi file: Fájl fogadásának jelzése. 
Lásd: “Kezelõpanel”, Faxkézikönyv 
<Alapvetõ funkciók>.

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

Lenyomásával igényeinek 
megfelelõen változtathatja meg az 
alapbeállításokat és feltételeket. Lásd: 
60. oldal “Hozzáférés a felhasználói 
eszközökhöz(Rendszer beállítások)”.

• Számláló
Lenyomásával megtekintheti vagy 
kinyomtathatja a számláló értékét. 
Lásd: 179. oldal “Számláló”.

• Lekérdezés
Lenyomásával ellenõrizheti, hol kell 
megrendelni a gép javítását és a 
festéket. Lásd 177. oldal 
“Tudakozódás”

4. Kijelzõpanel
A kijelzõpanel a mûködési állapotot, a 
hibaüzeneteket és a funkciómenüket 
jeleníti meg.

5. {{{{Üzemmódok ellenõrzése}}}} gomb
Nyomja meg a beállítások 
ellenõrzéséhez.
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6. {{{{Regisztrálás}}}} gomb 
(másoló/fax/szkenner üzemmód)
Megnyomásával rögzíthetõk a gyakran 
használt beállítások, vagy elõhívhatók a 
korábban felvett beállítások.

7. {{{{Alapállapot}}}} gomb
Lenyomásával törölhetõk a korábbi 
másolási mûvelet beállításai. 

8. {{{{Energiatakarékos mód}}}} gomb
Nyomja meg az Energiatakarékos 
üzemmód be- és kikapcsolásához. Lásd: 
26. oldal “Energiatakarékos üzemmód”.

9. {{{{Megszakítás}}}} gomb 
(másoló/szkennelõ üzemmód)
Lenyomásával megszakíthatja a másolást 
vagy a szkennelést. Lásd: “Másolás 
megszakítása”, Fénymásoló-kézikönyv.

10. Fõkapcsoló lámpa és 
bekapcsolást jelzõ lámpa
A fõkapcsoló lámpája felgyullad, amikor 
bekapcsolja a fõkapcsolót.
A bekapcsolást jelzõ lámpa akkor világít, 
ha a készülék be van kapcsolva.

Fontos
❒ Ne kapcsolja ki a fõkapcsolót, 

miközben a mûködést jelzõ lámpa 
világít vagy villog. Ezzel 
károsíthatja a merevlemezt.

11. Mûködtetõkapcsoló
A készülék bekapcsolásához nyomja meg 
a kapcsolót (kigyullad a Be lámpa). 
Kikapcsoláshoz újra nyomja meg ezt a 
gombot (a Be lámpa kialszik).

12. {{{{Próbamásolat készítése}}}} gomb
Lenyomásával kinyomtathat egy sor 
másolatot, hogy többpéldányos másolás 
elõtt ellenõrizni tudja a nyomtatás 
minõségét.

13. {{{{Indítás}}}} gomb
Lenyomásával elindíthatja a másolást. 
Kezdje meg a Dokumentum szerver 
funkció használatával elmentett 
dokumentumok szkennelését vagy 
nyomtatását.

14. {{{{Törlés/Stop}}}} gomb
• Törlés

Nyomja meg a beírt szám törléséhez.
• Stop

Lenyomásával leállíthatja a 
folyamatban lévõ mûveletet, pl. a 
szkennelést, faxolást vagy 
nyomtatást. 

15. {{{{#}}}} gomb
Lenyomásával numerikus értéket vihet 
be.

16. Számbillentyûk
Használatával számokat írhat be a 
másolatok számaként, faxszámként, 
illetve a kiválasztott funkcióhoz 
szükséges adatokként.

17. {{{{Kézi vétel start}}}} gomb, {{{{Tárcs. 
kagyló lent}}}} gomb, {{{{Szünet/Újrahívás}}}} 
gomb, és {{{{Tone}}}} gomb

Referencia
Faxkézikönyv <Alapvetõ funkciók> és 
Faxkézikönyv <Speciális funkciók>

18. Funkciógombok
Kiválasztásával az alábbi funkciókat 
választhatja ki:
• Másoló: 
• Dokumentum szerver: 
• Fax: 
• Nyomtató: 
• Szkenner: 

19. Funkcióállapot jelzés
A fenti funkciók állapotát mutatják:

• Sárga: kiválasztva.
• Zöld: aktív.
• Piros: megszakítás.
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Kijelzõpanel
A kijelzõpanel mutatja a készülék állapotát, a hibaüzeneteket és a 
funkciómenüket.

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

meg) tönkreteheti a kijelzõpanelt.
Alapértelmezésként a másolási képernyõ jelenik meg a bekapcsolás után.
Az alábbi kijelzõ egy, az összes funkcióval ellátott gépet mutat be.

A megjelenített funkcióelemek egyben kiválasztó gombként is szolgálnak. Úgy 
választhat ki vagy adhat meg egy bizonyos funkciót, hogy enyhén megnyomja 
azt.
A kiválasztott vagy megadott funkció kiemelten jelenik meg a kijelzõpanelen: 

. A szürkén megjelenõ gombokat ( ) nem lehet használni.

Gyakran használt gombok

Az alábbi gombok minden képernyõn megtalálhatók:

❖❖❖❖ Gombok listája

[OK] Nyugtázza a kiválasztott üzemmódot vagy a bevitt értéket, majd 
visszatér az elõzõ kijelzéshez.

[Mégsem] Törli a kiválasztott üzemmódot vagy a bevitt értéket, majd visszatér az 
elõzõ kijelzéshez.

[UUUUElõzõ] [TTTTKöv.] Lépjen az elõzõ vagy a következõ képernyõre, ha az összes tétel nem 
jeleníthetõ meg egyetlen képernyõn.

[OK] [Igen] Lezárja a kijelzett üzeneteket.

[Törlés] Törli a bevitt értékeket, de nem módosítja a beállításokat.

[Kilépés] Visszatér az elõzõ képernyõre.
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A készülék bekapcsolása

Ez a készülék két kapcsolóval rendelkezik.

❖❖❖❖ Mûködtetõkapcsoló (a kezelõpanel jobb oldalán)
Lenyomásával elindíthatja a készüléket. Miután a készülék felmelegedett, 
megkezdheti a másolást.

❖❖❖❖ Fõkapcsoló (a készülék bal oldalán)
Ha ezt a kapcsolót kikapcsolja, akkor a vezérlõpanel jobb oldalán található 
fõkapcsoló jelzése kialszik. Ezután a készülék teljesen kikapcsolódik. 
Ha a (kiegészítõ) fax modul telepítve van, a memóriában található faxfájlok 
elveszhetnek, ha kikapcsolja ezt a kapcsolót. Ezt a kapcsolót csak szükség 
esetén használja. 

Megjegyzés
❒ A készülék automatikusan energiatakarékos módba kapcsol, vagy kikapcsol, 

ha egy bizonyos ideig nem használja. Lásd: 69. oldal “Automatikus 
kikapcsolás idõzítõ”.

A fõkapcsoló bekapcsolása

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

BBBB Nyissa fel a kapcsolófedelet, majd kapcsolja be a fõkapcsolót.
Kigyullad a fõkapcsoló lámpája.

Fontos
❒ Ne kapcsolja ki a fõkapcsolót közvetlenül azután, hogy bekapcsolta. Ha 

mégis így tesz, megrongálja a merevlemezt vagy a memóriát, ami hibás 
mûködést eredményez.
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A készülék bekapcsolása

AAAA Nyomja meg a mûködtetõ kapcsolót. 
Kigyullad a bekapcsolt állapot jelzõje.

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

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

A készülék kikapcsolása

AAAA Gyõzõdjön meg arról, hogy az expozíciós üveglap fedele vagy a 
dokumentumadagoló a megfelelõ helyzetben van-e.

BBBB Nyomja meg a mûködtetõ kapcsolót.
Kialszik a bekapcsolt állapotot jelzõ lámpa.

Megjegyzés
❒ A mûködtetõ kapcsoló megnyomása ellenére a következõ esetekben a 

lámpa nem alszik ki, hanem villog:
• Ha az expozíciós üveglap fedele vagy a dokumentum adagoló nyitva van.
• Külsõ berendezéssel folyó kommunikáció alatt.
• A merevlemez mûködése közben.

ZFFH260E

ZFFH260E
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A fõkapcsoló kikapcsolása

Fontos
❒ Ne kapcsolja ki a fõkapcsolót, ha a mûködést jelzõ lámpa világít vagy villog. 

Ellenkezõ esetben tönkremegy a merevlemez vagy a memória.
❒ Ne felejtse el kikapcsolni a fõkapcsolót, mielõtt kihúzná a dugót a 

konnektorból. Ellenkezõ esetben tönkremegy a merevlemez vagy a memória.

AAAA Ellenõrizze, nem világít-e a mûködést jelzõ lámpa.

BBBB Nyissa fel a kapcsolófedelet, majd kapcsolja ki a fõkapcsolót.
Kialszik a fõkapcsoló lámpája.

----Ha a faxegység (kiegészítõ) telepítve van
Ha a fõkapcsolót lekapcsolják a faxfunkció használata közben, a várakozó faxfeladatok és 
nyomtatási feladatok törlõdhetnek, és nem lehet bejövõ faxdokumentumokat fogadni. 
Ha valamilyen okból mégis ki kell kapcsolnia ezt a kapcsolót, kövesse az alábbi eljárást.

Fontos
❒ Ügyeljen, hogy a képernyõn 100% jelenjen meg a rendelkezésre álló memóriaként, 

mielõtt kikapcsolná a fõkapcsolót vagy kihúzná a dugót a konnektorból. A memóriában 
tárolt faxfájlok egy órával azután törlõdnek, hogy lekapcsolta a fõkapcsolót vagy 
leválasztotta a tápkábelt. Lásd: ”Áramszünet jelentés”, Faxkézikönyv <Speciális funkciók>.

❒ A mûködést jelzõ lámpa kialszik, de tárcsázási üzemmódban akkor is villog, 
ha lenyomjuk a mûködtetõ kapcsolót. Ekkor olvassa el az alábbi 
magyarázatokat, majd kapcsolja ki a fõkapcsolót.
• A készüléket ilyenkor nem vezérli a számítógép.
• A készülék nem fogad faxokat.

Energiatakarékos mód

----Energiatakarékos üzemmód
Ha valamely mûvelet után bizonyos ideig nem használja a készüléket, vagy ha 
megnyomja az {{{{Energiatakarékos mód}}}} gombot, a kijelzõ kikapcsol és a készülék 
energiatakarékos üzemmódba lép. Az {{{{Energiatakarékos mód}}}} gomb újbóli 
megnyomásakor a készülék visszatér készenléti helyzetbe. A készülék 
Energiatakarékos módban kevesebb áramot fogyaszt.

Megjegyzés
❒ Megváltoztathatja azt az idõtartamot, amennyit a készülék vár az utolsó 

másolás vagy más mûvelet befejezése után, mielõtt Energiatakarékos módba 
vált. Lásd: 69. oldal “Kezelõpanel kikapcsolása idõzítõ”.
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----Automatikus kikapcsolás
A készülék automatikusan kikapcsol a feladat befejezõdése és bizonyos idõ 
eltelte után. Ezt a funkciót "Automatikus kikapcsolás" funkciónak nevezik.

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

“Automatikus kikapcsolás idõzítõ”.
❒ Az Automatikus kikapcsolás idõzítõ funkció a következõ esetekben nem 

mûködik:
• Amikor figyelmeztetõ üzenet jelenik meg
• Amikor megjelenik a szerviz kihívása üzenet
• Papírelakadás esetén.
• Ha nyitva van a készülék fedele.
• Amikor megjelenik a "Cseréljen festékkazettát" üzenet
• Amikor új festék kerül a készülékbe
• Amikor a Felhasználói beállítások/számláló képernyõ jelenik meg.
• Ha beállított bemelegedés van folyamatban.
• Ha a fax-, a nyomtatófunkció vagy egyéb funkciók mûködnek
• Ha a mûveletek nyomtatás alatt felfüggesztésre kerülnek
• Ha a kézi készüléket használják
• Ha a Kihangosításos tárcsázás funkció használatban
• Ha egy címzett már be van jegyezve a címlistába vagy a csoportoshívás-

listába
• Ha az Adatbevitel lámpa világít vagy villog.
• Ha a próbanyomtatás vagy a bizalmas nyomtatás képernyõ látható
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2. Több funkciót felhasználó
mûveletek

Üzemmódok váltása

Megjegyzés
❒ Az alábbi esetekben nem tud üzemmódot váltani:

• Amikor egy faxüzenetet szkennel átvitelre
• Azonnali átvitel közben
• A felhasználói eszközök használata során
• Megszakításos másolás közben
• Faxátvitelhez való kihangosításos tárcsázás közben
• Eredeti szkennelése közben
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❒ Alapértelmezésként a másolási képernyõ jelenik meg a bekapcsolás után. Az 
alapértelmezés szerinti beállítások megváltoztathatók. Lásd: 62. oldal 
“Funkció prioritás”.

----Rendszer alapállapotba állása
A készülék egy bizonyos idõ eltelte után automatikusan visszatér az 
alapállapotába, miután a feladatokat befejezte. Ezt a funkciót "Rendszer 
alaphelyzetbe állása" funkciónak nevezik.

Megjegyzés
❒ A rendszer alapállapotba állásának idõértékét megváltoztathatja. Lásd: 69. 

oldal “Rendszer automat. alapállap. állás idõzítõ”.

Kommu-
nikáció

Vételi file
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Egyidejûleg több mûvelet

Egy munka végrehajtása közben is indítható egy másik, különbözõ típusú (más 
módot igénylõ) feladat. A különbözõ funkciók egyidejû végrehajtására szolgáló 
lehetõség neve: "Egyidejûleg több mûvelet".
A feladatokat ezáltal még hatékonyabban végezheti el, függetlenül a készülék 
használatának módjától. Például:
• Másolás közben a Dokumentum szerver tárolni kívánt dokumentumok 

beolvasását is végezheti.
• A Dokumentum szerveren tárolt adatok nyomtatása közben a készülék képes 

nyomtatási adatokat fogadni.
• Másolatokat készíthet, miközben faxadatokat fogad.
• Az adatok nyomtatásával párhuzamosan másolási mûveleteket is 

végrehajthat.

Megjegyzés
❒ A funkció prioritás beállításához lásd: 63. oldal “Nyomtató prioritás”. Az 

alapértelmezett beállítás [Megjelenített mód] az elsõdleges prioritás.
❒ Ha 2. belsõ adagolót (egytálcás), toló rendezõ adagolót, 500–lapos finisert 

vagy 1000–lapos finisert telepítettek a készülékre, meghatározható, hogy a 
kimenõ dokumentumok melyik kiadótálcára érkezzenek. Ha többet szeretne 
megtudni a kiadótálca megválasztásának lehetõségérõl az egyes funkciók 
használatakor, olvassa el az alábbi leírásokat:
• 64. oldal “Kimenet: Másoló (másoló)”
• 64. oldal “Kimenet: Dokumentum szerver (Dokumentum szerver)”
• 64. oldal “Kimenet: Fax (fax)”
• 65. oldal “Kimenet: Nyomtató (nyomtató)”

----A funkciók kompatibilitása
Az ábra akkor mutatja a Funkciók kompatibilitását, ha a nyomtatási prioritás 
beállítása "Közt. lap besz.". Lásd: 63. oldal “Nyomtató 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 elindul az elõzõ mûvelet befejezõdését követõen.
×: A mûveletet kézzel kell elindítani az elõzõ mûvelet befejezõdését követõen. 
(Nincs lehetõség az egyidejû mûveletekre.)
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Másoló 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/Kézi 
vételi mûvelet

$$$❍ ❍ × × | × | | | | | $$$$$| | |

Á
tv

it
el

Eredeti dokumentum 
szkennelése 
memóriából történõ 
átvitelre

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

Memóriából 
történõ átvitel

| | | | | | | | 
*3 

| 
*3 

| 
*3 

| 
*7 

| | | | | | | | | →
 *3 

|

Azonnali átvitel × × × × × × × | 
*3 

× | 
*3 

| | | | × × × × × | →
 *3 

|

V
ét

el

Memóriába 
történõ vétel

| | | | | | | | 
*3 

| 
*3 

| 
*3 

| 
*7 

| | | | | | | | | →
 *3 

|

Érkezett adatok 
nyomtatása

| | | | | | | | 
*7 

| | 
*7 

× | | | | | | | | | →
 *3 

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

N
yo

m
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tá
s Nyomatok 

szortírozása
| | | ❍ ❍ | | | | | | | → → | | | | | | | |

Tûzés | → | ❍ ❍ 
*5 

| | | | | | | → → | | | | | 
*4 

| 
*4 

| | 
*4 

Szkenner Szkennelési 
mûveletek

$$$❍ ❍ $$| $| | | | | × × $$$| | |

Szkennelés × × × × × × × | × | | | | | × × × × × | | |

Dokumentum 
szerver

A 
Dokumentum 
szerver 
mûveletei 

$$$❍ ❍ $$| $| | | | | $$× × × | | |

Dokumentum 
szkennelése a 
Dokumentum 
szerveren való 
tároláshoz

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

Nyomtatás a 
Dokumentum 
szerverrõl

$→ → ❍ ❍ | | | | | | | | | | | | 
*6 

| 
*6 

| 
*6 

| | |
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*1 Csak akkor lehet egyidejûleg mûveleteket végrehajtani, ha az elõzõ feladathoz 
tartozó dokumentumok szkennelése már mind lezajlott és megjelenik a [Köv. munka] 
gomb.

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

*3 Ha több sor is rendelkezésre áll, válasszon egy jelenleg használaton kívüli sort. 
Ellenkezõ esetben nem lehet végrehajtani a mûveletet.

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

*5 Tûzés nem végezhetõ.
*6 Egyidejû mûveleteket a [Köv. munka] gomb lenyomása után lehet végrehajtani.
*7 Párhuzamos fogadás idején a fogadás befejezéséig minden késõbbi feladat 

várólistára kerül.

Korlátozások
❒ Tûzés nem végezhetõ más mûveletekkel egyidejûleg.

DeskTopBinder 
V2 
Professional/Lite

Nyomtatás a 
Dokumentum 
szerverrõl

| | 
*4 

| | | | | | | | | | | | | | | | | → | |

Fax Küldés 
innen: 
Dokumentum 
szerver

| | | | | | | | 
*3 

| 
*3 

| 
*3 

| 
*3 

| | | | | | | | | → |

WebDokumentu
m szerver

Nyomtatás | | 
*4 

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | →
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Megjegyzés
❒ 500 lapos finiserrel felszerelt készülék a tûzési mûvelet végzése közben nem 

képes újabb munkák fogadására.
❒ Olyan, 1000 lapos finiserrel felszerelt készülék, amely tûzési mûvelettel 

összekapcsolt nyomtatást végez A4-nél nagyobb papírra, csak az aktuális 
feladatot befejezése után tudja elkezdeni a következõ feladatot (amelynél a 
mozgó tálca van megadva kiadó tálcaként).

❒ Nyomtatás közben az egyéb funkciók használatával végzett szkennelés több 
idõt vehet igénybe.
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3. Dokumentum szerver

Kapcsolat a Dokumentum szerver és az 
Egyéb funkciók között

Az alábbi táblázat a Dokumentum szerver és a készülék egyéb üzemmódjai 
közötti kapcsolatot mutatja be.

*1 Az elmentett dokumentumok a faxfunkcióval küldhetõk el. Lásd: “Tárolt fájl 
küldése”, Faxkézikönyv <Speciális funkciók>.

*2 A tárolt dokumentumok a szkenner funkcióval jeleníthetõk meg. Lásd: 
Szkennerkézikönyv.

*3 A tárolt dokumentumok a szkenner funkcióval küldhetõk el. Lásd: 
Szkennerkézikönyv.

Megjegyzés
❒ Az alábbi táblázat mutatja a Dokumentum szerver kapacitását. 

funkció
Dokumentumok 
tárolási helyének 

megválasztása

Lista 
megjelenítése

Tárolt 
dokumentumok 

nyomtatása

Dokumentumok 
elküldése

Másoló
Másoló/Dokum
entum 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 

Oldalszám 
fájlonként

Fájlok száma Oldalszám összesen

Másoló

1000 oldal 3000 fájl 9000 oldal
Nyomtató

Szkenner

Fax
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A Dokumentum szerver kijelzõje

❖❖❖❖ Dokumentum szerver fõ kijelzõje

1. Üzemi állapot és üzenetek.

2. Az aktuális képernyõ címe.

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

4. Kezelõgombok.

5. A dokumentumokat eltároló 
funkciók.

 
Az alább bemutatott ikonok akkor mutatják az aktív funkciókat, ha a 
dokumentumok tárolása az alábbi helyen történt: Dokumentum szerver.

HU ZLFS070E

Funkció Másoló Fax Nyomtató Szkenner

Ikon --

RussianC3-HUgsg.book  Page 38  Tuesday, September 16, 2003  3:36 PM



Printed Matters

A Dokumentum szerver használata

39

3

A Dokumentum szerver használata

Adatok tárolása

❖❖❖❖ Fájlnév
A tárolt dokumentumok automatikusan az alábbi elnevezést kapják: 
"COPY0001", "COPY0002". Az automatikusan adott neveket tetszés szerint 
megváltoztathatja.

❖❖❖❖ Felhasználói név
Regisztrálhat egy felhasználónevet, amellyel azonosítani tudja a 
dokumentumokat eltároló felhasználót vagy felhasználói csoportot. 
Felhasználónévként használható a felhasználókódhoz tartozó név, vagy 
megadható másik név is.

Referencia
A felhasználókóddal kapcsolatos részleteket ld. a 83. oldal “Felhasználó 
kódok”-nél.

❖❖❖❖ Jelszó
Az eltárolt dokumentumokhoz megadhat jelszót, amely segítségével 
megakadályozhatja, hogy mások kinyomtassák õket. A jelszavas védelemmel 
ellátott dokumentumok esetében a :  jelenik meg a dokumentumok mellett.

Referencia
Ha a dokumentumokat a Dokumentum szerver funkció használata nélkül 
kívánja tárolni, lapozza fel a kézikönyvben a megfelelõ módokat.

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

gyártó nem felel az adatvesztésbõl eredõ károkért.

Megjegyzés
❒ A Dokumentum szerveren tárolt adatok gyári beállítás szerint 3 nap (72 óra) 

elteltével automatikusan törlõdnek. Meghatározhatja, hogy a tárolt adatok 
mennyi idõ után törlõdjenek automatikusan. Lásd: 77. oldal “Fájl 
automatikus törlése”.

❒ Ha nem akarja, hogy a tárolt adatok automatikusan törlõdjenek, válassza a 
[Nem]-et a Fájl automatikus törlése elemnél a dokumentum tárolása elõtt. Ha 
a [Igen] kiválasztását késõbbre hagyja, az utána eltárolt adatok automatikusan 
törlõdnek.
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AAAA Nyomja meg a {{{{Dokumentum szerver}}}} gombot.

BBBB Nyomja meg a [Eredeti szkennelése] gombot.

CCCC Írja be a felhasználónevet, a fájlnevet, 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 “Fájlnév módosítása”
43. oldal “Jelszó beállítása vagy módosítása”

DDDD Helyezze az eredeti dokumentumokat vagy az expozíciós üveglapra, vagy 
a dokumentum adagolóba.

Referencia
Az eredeti dokumentumok típusával és az elhelyezésük módjával 
kapcsolatos tájékoztatásért lapozza fel a Fénymásoló-kézikönyvet.

EEEE Végezze el a szükséges beállításokat.

Referencia
További részleteket olvashat a Fénymásoló-kézikönyvben.

ZLFH200E

Kommu-
nikáció

Vételi file

HU
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FFFF Nyomja meg az {{{{Indítás}}}} gombot.
A dokumentum tárolásra került a Dokumentum szerver-en.

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

szkennelés újraindításához nyomja meg a [Folytatás] gombot a 
megerõsítést kérõ képernyõn. A mentett képek törléséhez és a mûvelet 
visszavonásához nyomja meg a [Stop] gombot.

❒ Ha a dokumentumhoz jelszót tárolt, a fájlnév bal oldalán a következõ 
látható: .

❒ Ha eredeti dokumentumokat helyezett az expozíciós üveglapra, az összes 
eredeti példány szkennelése után nyomja meg a [Szkennelés vége] gombot. 
Megjelenik a Nyomtatandó fájlok kiválasztása  képernyõ.

Felhasználónév bevitele vagy módosítása

AAAA Nyomja meg a [Eredeti szkennelése] gombot.
Az Eredeti szkennelése jelenik meg a kijelzõn.

BBBB Nyomja meg a [Felhasználói név] gombot.

Ha már vannak bevitt felhasználónevek, megjelenik a Felh. név módosítása 
képernyõ. Egy nem bejegyzett felhasználónév használatához nyomja meg a 
[Nem regisztrált név] gombot.
Ha a Címjegyzékbe nem került még be felhasználónév, megjelenik a 
Felhasználó (célállomás) neve beviteli képernyõ.

Referencia
83. oldal “Felhasználó kódok”
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Ha a Címjegyzékbe bevitt felhasználónevet használ

A A listáról válassza ki a kívánt felhasználónevet, majd nyomja meg az 
[OK] gombot.

Ha saját felhasználónevét egy még be nem jegyzett felhasználónévre 
kívánja lecserélni, folytassa a következõ lépéssel.

Referencia
84. oldal “Új felhasználói kód tárolása”

Ha a Címjegyzékbe fel nem vett felhasználónevet használ

A Egy nem bejegyzett felhasználónév megadásához nyomja meg a [Nem 
regisztrált név] gombot. 

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

Referencia
181. oldal “Szöveg beírása”

Ha még nem vett fel felhasználónevet a Címjegyzékbe

A Adjon meg egy új felhasználónevet, majd nyomja meg a [OK] gombot.

Referencia
181. oldal “Szöveg beírása”
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Fájlnév módosítása

AAAA Nyomja meg a [Eredeti szkennelése] gombot.
Az Eredeti szkennelése jelenik meg a kijelzõn.

BBBB Nyomja meg a [Fájlnév] gombot.

Az Fájlnév módosítása jelenik meg a kijelzõn.

CCCC Nyomja meg az [Össz. törlés] gombot a régi fájlnév törléséhez.

Megjegyzés
❒ A felesleges karakterek törléséhez a [Backspace] gomb is használható.

DDDD Adjon meg egy új fájlnevet, majd nyomja meg a [OK] gombot.

Megjegyzés
❒ Maximum 20 karakter írható be a fájlnévhez. Ne feledje, hogy minden 

fájlnévbõl csak 16 karakter jelenik meg a dokumentumok listáján.

Referencia
181. oldal “Szöveg beírása”

Jelszó beállítása vagy módosítása

AAAA Nyomja meg a [Eredeti szkennelése] gombot.
Az Eredeti szkennelése jelenik meg a kijelzõn.

BBBB Nyomja meg a [Jelszó] gombot.

CCCC Írjon be egy jelszót a numerikus billentyûk segítségével (négy számjegy), 
majd nyomja meg a {{{{#}}}} billentyût.

DDDD Ellenõrzés céljából írja be újra a jelszót (négy számjegy), majd nyomja meg 
a {{{{#}}}} billentyût.

EEEE Nyomja meg a [OK] gombot.
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Tárolt dokumentumok módosítása Fájlnév, Felhasználói név 
vagy Jelszó

AAAA Nyomja meg a {{{{Dokumentum szerver}}}} gombot.

BBBB A felhasználónév, fájlnév vagy jelszó segítségével válassza ki a módosítani 
kívánt dokumentumot.

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

majd nyomja meg a [OK] gombot.

CCCC Nyomja meg a [Fájlkezelés] gombot.

DDDD Nyomja meg a [Felh. név módosítása], [Fájlnév módosítása] vagy a [Jelszó 
módosítása] gombot.

EEEE Adja meg az új felhasználónevet, az új fájlnevet vagy az új jelszót a 
betûgombokkal vagy a számbillentyûzettel, majd nyomja meg a [OK] 
gombot.

Referencia
41. oldal “Felhasználónév bevitele vagy módosítása”
43. oldal “Fájlnév módosítása”
43. oldal “Jelszó beállítása vagy módosítása”

FFFF Nyomja meg a [OK] gombot.

RussianC3-HUgsg.book  Page 44  Tuesday, September 16, 2003  3:36 PM



Printed Matters

A Dokumentum szerver használata

45

3

Dokumentum kijelölése

AAAA Nyomja meg a {{{{Dokumentum szerver}}}} gombot.

BBBB Válassza ki a nyomtatni kívánt dokumentumot.

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

majd nyomja meg a [OK] gombot.
❒ A kijelzõ bal felsõ részén található [Keresés név alapján] vagy [Keresés fájlnév 

alapján] gombok segítségével ki is keresheti a kívánt dokumentumot. Lásd: 
46. oldal “Tárolt dokumentum keresése”.

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

❒ Ha a fájlnevébõl nem tudja meghatározni a dokumentumok tartalmát, 
ellenõrzés céljából kinyomtathatja dokumentumnak csupán az elsõ 
oldalát. Lásd: 51. oldal “Az elsõ oldal nyomtatása”.

❒ A dokumentum választás törléséhez ismét nyomja meg.

CCCC Több dokumentum nyomtatásához ismételje meg a BBBB lépést a kívánt 
nyomtatási sorrendben.

Megjegyzés
❒ Legfeljebb 30 dokumentum jelölhetõ ki.
❒ Ha a kiválasztott dokumentumok méretei vagy felbontásai nem azonosak, 

nem lehet kinyomtatni õket.
❒ A nyomtatási sorrend megváltoztatásához törölje a választást, majd újra 

válasszon ki dokumentumokat, ezúttal a kívánt sorrendben.
❒ Az {{{{Alapállapot}}}} gomb megnyomásával az összes kijelölt dokumentum 

kijelölt állapota megszüntethetõ.
❒ A [Nyom. sorr.] lenyomásával dokumentumok a nyomtatási sorrendben 

kerülnek kijelzésre.
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Tárolt dokumentumok részleteinek ellenõrzése

AAAA Válasszon ki egy dokumentumot, amelynek a részletes adatait meg kívánja 
jelentetni.

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

majd nyomja meg a [OK] gombot.

BBBB Nyomja meg a [Részletek] gombot.

A dokumentumról részletes tájékoztatás jelenik meg.

Megjegyzés
❒ Ha több dokumentumot választott ki, az egyes dokumentumok 

részleteinek megtekintéséhez használja a [UUUU] és [TTTT] gombokat.
❒ Nyomja meg a [OK] gombot. Újból megjelenik a Fájl kivál. nyomt-hoz 

képernyõ.

Tárolt dokumentum keresése
A Dokumentum szerveren tárolt dokumentumok kereséséhez használja a 
következõ gombok valamelyikét: [Keresés fájlnév alapján] vagy [Keresés név 
alapján]. A tárolt dokumentumok kívánt sorrendben is megjeleníthetõk.

Megjegyzés
❒ Ha telepíti számítógépére a DeskTopBinder V2 Professional vagy a 

DeskTopBinder V2 Lite programot, akkor keresheti vagy átrendezheti rajta a 
dokumentumokat.

Referencia
A DeskTopBinder V2 Professional/Lite program kézikönyve vagy a Súgó
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Keresés fájlnév alapján

AAAA Nyomja meg a {{{{Dokumentum szerver}}}} gombot.

BBBB Nyomja meg a [Keresés fájlnév alapján] gombot.

CCCC Adja meg a fájlnevet, majd nyomja meg a [OK] gombot.
A Fájl kivál. nyomt-hoz képernyõn csak a bevitt névvel kezdõdõ fájlok 
jelennek meg.

Referencia
181. oldal “Szöveg beírása”.

Megjegyzés
❒ Ha a Dokumentum szerverre mentett összes fájlt meg kívánja jeleníteni, 

nyomja meg a [Fájllista] gombot.

Keresés felhasználói név alapján

AAAA Nyomja meg a {{{{Dokumentum szerver}}}} gombot.

BBBB Nyomja meg a [Keresés név alapján] gombot.

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

Megjegyzés
❒ Ha még be nem jegyzett felhasználónevet kíván megadni, kövesse az 

alábbi eljárást.
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DDDD Egy nem bejegyzett felhasználónév meghatározásához nyomja meg a [Nem 
regisztrált név] gombot. Vigyen be egy felhasználónevet, majd nyomja meg 
a [OK] gombot.

Referencia
181. oldal “Szöveg beírása”

EEEE Nyomja meg a [OK] gombot.
A Fájl kivál. nyomt-hoz képernyõn csak a bevitt névvel kezdõdõ fájlok 
jelennek meg.

Megjegyzés
❒ Ha a Dokumentum szerverre mentett összes fájlt meg kívánja jeleníteni, 

nyomja meg a [Fájllista] gombot.

Tárolt dokumentumok nyomtatása

Megjegyzés
❒ Hálózati számítógépbõl webböngészõ segítségével is nyomtathat tárolt 

dokumentumokat. A webböngészõ elindításának részleteiért tanulmányozza 
a Hálózati útmutatót.

AAAA Válassza ki a nyomtatni kívánt dokumentumot.

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

majd nyomja meg a [OK] gombot.
❒ Több dokumentum is kinyomtatható. Lásd: 45. oldal “Dokumentum 

kijelölése”.

BBBB Ha szükséges a nyomtatási beállítások megváltoztatása, nyomja meg a 
[Nyomtatási beáll.] gombot.
Az Nyomtatási beáll. jelenik meg a kijelzõn. Megjelenik a dokumentumok 
nyomtatási sorrendje, továbbá a fájlnevek és a felhasználónevek is.
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Megjegyzés
❒ A másolás vagy nyomtatás funkcióban beállított nyomtatási értékek a 

nyomtatás után is érvényesek maradnak és a következõ feladat során is 
aktívak. A fax üzemmódban beállított nyomtatási értékeket azonban a 
készülék nem tárolja.

❒ Több dokumentum kiválasztása esetén a nyomtatási beállítások az elsõ 
dokumentumra még érvényesek, de a többire már nem.

❒ A lehetséges nyomtatási beállítások az alábbiak: Az egyes beállításokkal 
kapott nyomtatási eredményekrõl a Fénymásoló-kézikönyvben tájékozódhat 
részletesebben.

❖❖❖❖ Kötési formátum
• 2 oldalas másolat, egyezõ nézettel
• 2 oldalas másolat, fordított nézettel
• Füzet
• Magazin

❖❖❖❖ Fedõlapbeállítások
• Fedõlap/Elválasztó lap
• Szerkesztés/Bélyeg

❖❖❖❖ Utómunkálatok
• Szortírozás
• Kötegelés
• Tûzõkapocs

❒ Ha egynél több sorozatot nyomtat ki a Szortírozás funkció használatával, 
ellenõrizni tudja a nyomtatás eredményét úgy, hogy csak az elsõ sorozatot 
nyomtatja ki. Lásd: 50. oldal “Próbamásolat”.

❒ Ha egyszerre több dokumentumot nyomtat, egyetlen sorozattá alakíthatja 
azokat a nyomtatási sorrend megváltoztatásával. 

❒ Ha egyidejûleg több dokumentum nyomtatását kezdeményezi, az elsõ 
dokumentumhoz megadott nyomtatási beállítások a következõ 
dokumentumoknál is érvényben maradnak.

❒ Több fájl kiválasztása esetén ellenõrizheti a A lépésben kiválasztott 
fájlneveket vagy nyomtatási sorrendet, ha a [TTTT] és a [UUUU] gomb 
használatával gördíti a listát.

❒ Nyomja meg a [Fájl kiválasztása] gombot a Fájl kivál. nyomt-hoz 
képernyõjéhez való visszatéréshez.

❒ "A Füzet", "Magazin" és "bélyegzés" funkció fax üzemmódban nem 
állítható be a dokumentumokhoz.

❒ "A Füzet" és a "Magazin" funkció nem állítható be a többfunkciós 
üzemmódban elmentett dokumentumokhoz.
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CCCC A számbillentyûk segítségével adja meg a kívánt példányszámot.

Megjegyzés
❒ Legfeljebb 99-et lehet megadni.

DDDD Nyomja meg az {{{{Indítás}}}} gombot.
Megkezdõdik a nyomtatás.

A nyomtatás megkezdése

AAAA Nyomja meg a {{{{Törlés/Stop}}}} gombot.

BBBB Nyomja meg a [Stop] gombot.

A példányszám módosítása nyomtatás közben

Korlátozások
❒ A példányszám csak akkor módosítható, ha kiválasztotta a Szortírozás 

funkciót a nyomtatási beállításokban.

AAAA Nyomja meg a {{{{Törlés/Stop}}}} gombot.

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

CCCC A numerikus billentyûk segítségével írjon be új példányszámot.

DDDD Nyomja meg a {{{{#}}}} gombot.

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

Próbamásolat

Ha több sorozatot nyomtat a Szortírozás üzemmód használatával, úgy 
ellenõrizheti, hogy a nyomtatási sorrend vagy a nyomtatási beállítások 
megfelelõk-e a nyomtatáshoz, hogy csak az elsõ sorozatot nyomtatja ki a 
{{{{Próbamásolat készítése}}}} gomb segítségével.

Korlátozások
❒ Ez a funkció csak a Szortírozás funkció kiválasztása esetén használható.
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AAAA Válassza ki a dokumentumot.

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

majd nyomja meg a [OK] gombot.
❒ A kijelzõ bal felsõ részén található [Keresés név alapján] vagy [Keresés fájlnév 

alapján] gomb segítségével kikeresheti a kívánt dokumentumot. Lásd: 46. 
oldal “Tárolt dokumentum keresése”.

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

❒ A dokumentum választás törléséhez ismét nyomja meg.

BBBB Nyomja meg a {{{{Próbamásolat}}}} gombot.
Kinyomtatásra kerül az elsõ sorozat.

CCCC Ha a minta elfogadható, nyomja meg a [Nyomtatás] gombot.

Megjegyzés
❒ Nyomja meg a [Felfüggesztés] gombot a nyomtatás törléséhez és a 

Nyomtatási beáll. menü megjelenítéséhez a beállítások módosítása céljából.

Az elsõ oldal nyomtatása

Ha ellenõrizni kívánja a tartalmat, kinyomtathatja a Fájl kivál. nyomt-hoz 
képernyõn kiválasztott dokumentum elsõ oldalát.
Ha egynél több dokumentumot választott ki, az összes dokumentum elsõ oldala 
kinyomtatásra kerül.

AAAA Válassza ki a dokumentumot.

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

majd nyomja meg a [OK] gombot.
❒ A kijelzõ bal felsõ részén található [Keresés név alapján] vagy [Keresés fájlnév 

alapján] gomb segítségével kikeresheti a kívánt dokumentumot. Lásd: 46. 
oldal “Tárolt dokumentum keresése”.

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

❒ A dokumentum választás törléséhez ismét nyomja meg.
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BBBB Nyomja meg a [Elsõ oldal nyomtatása] gombot.

CCCC Nyomja meg az {{{{Indítás}}}} gombot.

Tárolt dokumentumok törlése

Fontos
❒ Legfeljebb 3000 dokumentumot tárolhat a Dokumentum szerver 

segítségével. 3000 dokumentum elérése után több dokumentum nem 
tárolható. A rendelkezésre álló memória növelése érdekében törölnie kell a 
már szükségtelen dokumentumokat.

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

tárolt dokumentumot. Lásd: 78. oldal “Összes fájl törlése”.
❒ Hálózati számítógépbõl webböngészõ segítségével is törölheti a tárolt 

dokumentumokat. A webböngészõ elindításának részleteiért tanulmányozza 
a Hálózati útmutatót.

AAAA Nyomja meg a {{{{Dokumentum szerver}}}} gombot.

BBBB Válassza ki a törölni kívánt dokumentumot.

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

majd nyomja meg a [OK] gombot.
❒ Egyidejûleg több dokumentum is törölhetõ. Lásd: 45. oldal “Dokumentum 

kijelölése”.
❒ A kijelzõ bal felsõ részén található [Keresés név alapján] vagy [Keresés fájlnév 

alapján] gombok segítségével ki is keresheti a kívánt dokumentumot. Lásd: 
46. oldal “Tárolt dokumentum keresése”.

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

❒ Ha a név alapján nem tudja megtalálni a dokumentumot, a tartalom 
ellenõrzéséhez segítségképpen kinyomtathatja bármely dokumentum elsõ 
oldalát. Lásd: 51. oldal “Az elsõ oldal nyomtatása”.

❒ Nyomja meg a kijelölt sort ismét a nyomtatási feladat törléséhez.
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CCCC Nyomja meg a [Fájl törlése] gombot.

DDDD Nyomja meg az [Törlés] gombot a dokumentum törléséhez.
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Tárolt dokumentumok megtekintése a  Webböngészõvel.

Referencia
A Webböngészõ Súgója

AAAA Indítsa el a webböngészõt.

BBBB Írja be a [Cím] ablakba a következõket: “http:// ( a készülék IP címe) /”.
Megjelenik a webböngészõben az elsõ oldal.

CCCC Kattintson a [Dokumentum szerver] gombra.
Megjelenik a [Dokumentum szerver fájllista].

Megjegyzés
❒ A megjelenítés formátumának kapcsolásához kattintson a [Részletek] listán 

a [Kicsiny. kép], [Icons] vagy a [Mód kijelzése] gombra.

DDDD Kattintson az ellenõrizni kívánt dokumentum tulajdonságok gombjára.
Megjelennek az adott dokumentummal kapcsolatos információk.

EEEE Ellenõrizze a dokumentum tartalmát.

Megjegyzés
❒ A dokumentum elõzetes megtekintési nézetének nagyításához kattintson 

a [Nagyítás] gombra.

Tárolt dokumentumok letöltése

Megjegyzés
❒ Ha másolás vagy nyomtatás üzemmódban dokumentumokat töltünk le, 

Fájlformátum-átalakítóra van szükség.

AAAA Indítsa el a webböngészõt.

BBBB Írja be a [Cím] ablakba a következõket: “http:// ( a készülék IP címe) /”.
Megjelenik a webböngészõben az elsõ oldal.

CCCC Kattintson a [Dokumentum szerver] gombra.
Megjelenik a [Dokumentum szerver fájllista].

Megjegyzés
❒ A megjelenítés formátumának kapcsolásához kattintson a [Részletek] listán 

a [Kicsiny. kép], [Icons] vagy a [Mód kijelzése] gombra.

DDDD Kattintson a letölteni kívánt dokumentum tulajdonságok gombjára.
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EEEE Válassza a [PDF], [JPEG] vagy a [Többold. TIFF] gombot a [Fájlformátum] listán.

Megjegyzés
❒ A [JPEG] gomb csak szkenner üzemmódban eltárolt dokumentumokhoz 

választható.
❒ A [Többold. TIFF] gomb csak fájlformátum-átalakító telepítése esetén áll 

rendelkezésre.

FFFF Kattintson a [Letöltés] gombra.

GGGG Kattintson a [OK] gombra.
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A Dokumentum szerver beállításai

❖❖❖❖ Másoló/Dokumentum szerver beállítások. Lásd: "Általános beáll. 4/4", 
Fénymásoló-kézikönyvFénymásoló-kézikönyvFénymásoló-kézikönyvFénymásoló-kézikönyv.

❖❖❖❖ Rendszer beállítások. Lásd: 62. oldal “Általános beáll.”, 66. oldal “Papíradagoló 
beállít.”, 69. oldal “Idõzítõ beállítások”, és 70. oldal “Rendszergazda eszk.”.

Funkciók Alapbeállítások 

Általános beáll. Dokumentum szerver tároló 
gomb:F1

2 oldalas eredeti, egy irányban

Dokumentum szerver tároló 
gomb:F2

1 oldalas→1 oldalas komb.

Dokumentum szerver tároló 
gomb:F3

1 oldalas→1 oldalas 4 eredetibõl

Dokumentum szerver tároló 
gomb:F4

1 oldalas→1 oldalas 8 eredetibõl

Dokumentum szerver tároló 
gomb:F5

Margókészítés

Funkciók Alapbeállítások 

Általános beáll. Bemelegedési üzenet Be

Másolatok számlálása Fel

Kimenet: Dokumentum 
szerver

1. belsõ tálca

Papíradagoló beállít. Papíradagoló prioritás: 
Másoló

1. adagoló

Fedõlap tálca Ki

Köztes lap adagoló Ki

Idõzítõ beállítások Másoló/Dok. szerver autom. 
alaph. idõzítõ

60 másodperc

Rendszergazda eszk. Fájl automatikus törlése Igen 3 nap után

Összes fájl törlése --

Eltárolt fájlok jelszókezelése Ne oldja fel
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4. Felhasználói eszközök
(Rendszer beállítások)

Felhasználói eszközök menü (Rendszer 
beállítások)

Referencia
Az Interfész beállítások és a Fájl átvitel részleteirõl lásd: “Felhasználói 
eszközök menü (Rendszer beállítások)”, Hálózati útmutató.
A párhuzamos interfész adatait lásd: “Rendszer beállítások (Párhuzamos 
csatlakoztatás)”, Nyomtatókézikönyv 2.

❖❖❖❖ Általános beáll. (Lásd: 62. oldal “Általános beáll.”.)

Alapbeállítások

Kezelõpanel hangjelzés Be

Bemelegedési üzenet Be

Másolatok számlálása Fel

Funkció prioritás Másoló

Nyomtató prioritás Megjelenített mód

Funkció idõkorlát Idõ beállítások

Kimenet: Másoló Belsõ tálca 1

Kimenet: Dokumentum szerver Belsõ tálca 1

Kimenet: Fax Belsõ tálca 2

Kimenet: Nyomtató Belsõ tálca 1

<F/F4>méret beáll. 81/2" × 13"L

RussianC3-HUgsg.book  Page 57  Tuesday, September 16, 2003  3:36 PM



Printed Matters

Felhasználói eszközök (Rendszer beállítások)

58

4

❖❖❖❖ Papíradagoló beállít.. Lásd: 66. oldal “Papíradagoló beállít.”.

❖❖❖❖ Idõzítõ beállítások. Lásd: 69. oldal “Idõzítõ beállítások”.

❖❖❖❖ Interfész beállítások
• A hálózati beállítások részleteit lásd: “Felhasználói eszközök menü 

(Rendszer beállítások)”, Hálózati útmutató.
• A párhuzamos interfész adatait lásd: “Rendszer beállítások (Párhuzamos 

csatlakoztatás)”, Nyomtatókézikönyv 2.

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, 28 cm × 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

Papírtípus:  1. adagoló Nincs kijelzés/2 oldalas másolat/:Autom. 
papírvál. be

Papírtípus:  2. adagoló Nincs kijelzés/2 oldalas másolat/:Autom. 
papírvál. be

Papírtípus:  3. adagoló Nincs kijelzés/2 oldalas másolat/:Autom. 
papírvál. be

Papírtípus:  4. adagoló Nincs kijelzés/2 oldalas másolat/:Autom. 
papírvál. be

Fedõlap tálca Ki

Köztes lap adagoló Ki

Alapbeállítások

Automatikus kikapcsolás idõzítõ 1 perc(s)

Kezelõpanel kikapcsolása idõzítõ 1 perc(s)

Rendszer automat. alapállap. állás idõzítõ 60 másodperc

Másoló/Dok. szerver autom. alaph. idõzítõ 60 másodperc

Fax automatikus alaphelyzet idõzítõ 30 masodperc

Szkenner automatikus alaphelyzet idõzítõ 60 másodperc

Dátum beállítása --

Idõ beállítások --
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❖❖❖❖ Fájl átvitel
• A hálózati beállítások részleteit lásd: “Felhasználói eszközök menü 

(Rendszer beállítások)”, Hálózati útmutató.

❖❖❖❖ Rendszergazda eszk.. Lásd: 70. oldal “Rendszergazda eszk.”.

Alapbeállítások

Felhasználói kód kezelés Másoló Ki

Dokumentum szerver Ki

Fax Ki

Szkenner Ki

Nyomtató Automatikus regisztrálás

Költséghely számláló kezelés Összes Ki

Felhasználói hozzáférés kezelése --

Mesterkód Ki

Kiterjesztett védelem Ki

Számláló megjelenítése/nyomtatása --

Számláló megj./törlés/nyomtatás felh. kódonként --

Címlista nyomtatása: célállomások listája --

Címlista kezelése --

Címlista: Csoport regisztrálás/módosítás/ törlése --

Címlista: Továbbítási kérelem tárolás/módosítás/törlés --

Címlista: sorrend módosítása --

Címlista: megnevezés szerkesztése --

Címlista: megnevezés kiválasztása Megnevezés 1

Fájl automatikus törlése 3 nap után

Összes fájl törlése --

Eltárolt fájlok jelszókezelése Ne oldja fel

AOF (Mindig BE) Be

LDAP szerver tárolás/ módosítás --

LDAP szerver használata Ki
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Hozzáférés a felhasználói 
eszközökhöz(Rendszer beállítások)

Ez a rész a készülékért felelõs rendszergazdának szól.
A Felhasználói eszközök révén lehet módosítani vagy beállítani az 
alapértelmezett értékeket.

Megjegyzés
❒ A Rendszer beállítások mûveletei eltérnek a szabványos mûveletektõl. Ha 

végzett, mindig lépjen ki a Felhasználói eszközökbõl. Lásd: 61. oldal “Kilépés 
a Felhasználói eszközökbõl”.

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

Az alapértelmezett beállítások módosítása

Megjegyzés
❒ Ha már létezik beállított rendszergazda kód, megjelenik a rendszergazda kód 

beviteli képernyõ. Adja meg az üzemeltetõi kódot, majd nyomja meg a 
következõ gombot: [OK]. Lásd: 71. oldal “Mesterkód”.

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

BBBB Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.

CCCC Válassza a menüt, majd nyomja meg a megfelelõ gombot.

Referencia
57. oldal “Felhasználói eszközök menü (Rendszer beállítások)”

DDDD A kijelzõn megjelenõ utasításokat követve változtassa meg a beállításokat, 
majd nyomja meg az [OK] gombot.

Megjegyzés
❒ A beállítások módosításának elvetéséhez és az induló képernyõre való 

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

ZFFH220E

Kommu-
nikáció

Vételi file

HU
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Kilépés a Felhasználói eszközökbõl

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

Megjegyzés
❒ A Felhasználói eszközök beállításokból a [Kilépés] gomb megnyomásával 

is kiléphet.

ZFFH220E

Kommu-
nikáció

Vételi file

HU
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A Felhasználói eszközök módosítható 
beállításai

Referencia
A Felhasználói eszközök megnyitásáról szóló információt lásd: 60. oldal 
“Hozzáférés a felhasználói eszközökhöz(Rendszer beállítások)”.

Általános beáll.

❖❖❖❖ Kezelõpanel hangjelzés
Gomb megnyomásakor a készülék hangot ad.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: Be

❖❖❖❖ Bemelegedési üzenet (másoló/Dokumentum szerver)
Beállíthatja a sípoló hangot arra az idõpontra, amikor a készülék az 
Energiatakarékos üzemmódból történt kilépés után készen áll a másolásra, 
illetve amikor bekapcsolja  a készüléket.

Megjegyzés
❒ Ha a Kezelõpanel hangjelzés beállítása “Ki”, a készülék nem ad hangot, 

függetlenül a Bemelegedési üzenet beállítás értékétõl.
❒ Alapértelmezés: Be

❖❖❖❖ Másolatok számlálása (másoló/Dokumentum szerver)
A másolatszámláló beállítható a már elkészített másolatok számának 
mutatására (elõrehaladás-jelzés) vagy a még hátralévõ másolatok számának 
mutatására (visszaszámlálás) is.

Megjegyzés
❒ Alapállapot:  (növekvõ számlálás)

❖❖❖❖ Funkció prioritás
Megadhatja, hogy melyik üzemmód induljon el közvetlenül a mûködtetõ 
kapcsoló megnyomása után vagy a rendszer alaphelyzetbe állását követõen.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: Másoló
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❖❖❖❖ Nyomtató prioritás
A kiválasztott módhoz nyomtatási prioritás kapcsolódik.

Referencia
31. oldal “Egyidejûleg több mûvelet”

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: Megjelenített mód
❒ Ha a [Közt. lap besz.] van kijelölve, az aktuális nyomtatási feladatot 

legfeljebb 5 lap kinyomtatása után megszakíthatja egy másik feladat.
❒ Ha 2. belsõ adagolót (egytálcás), mozgó rendezõ adagolót, 500 lapos 

finisert vagy 1000 lapos finisert telepítettek a készülékre, mindegyik 
dokumentum esetében meghatározható, hogy melyik kiadótálcára 
érkezzen. Ha többet szeretne megtudni a kiadótálca kiválasztásának 
lehetõségérõl az egyes funkciók használatakor, olvassa el az alábbi 
fejezeteket:
• 64. oldal “Kimenet: Másoló (másoló)”
• 64. oldal “Kimenet: Dokumentum szerver (Dokumentum szerver)”
• 64. oldal “Kimenet: Fax (fax)”
• 65. oldal “Kimenet: Nyomtató (nyomtató)”

❖❖❖❖ Funkció idõkorlát
Beállíthatja, hogy az "Egyidejûleg több mûvelet" funkció használata során a 
készülék mennyi idõ elteltével váltson üzemmódot (lásd: 31. oldal 
“Egyidejûleg több mûvelet”). Ez akkor hasznos, ha sok példányra van 
szüksége és az egyes példányoknál eltérõ beállításokat szeretne alkalmazni. 
Ha hosszabb idõszakot határoz meg az alaphelyzetbe állásig, kivédheti más 
funkciók beavatkozását.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: Idõ beállítások
❒ A Funkció idõkorlát beállítás hatástalan, ha a [Közt. lap besz.] gomb 

beállított értéke Nyomtató prioritás (lásd: 63. oldal “Nyomtató prioritás”).
❒ A [Idõ beállítások] gomb kiválasztásakor a számbillentyûk segítségével adja 

meg az idõtartamot (3–30 másodperc, 1 másodperces léptetéssel).
❒ Az alapértelmezett idõ 3 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 tálca

4. Finiser - mozgó tálca

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: 1. belsõ tálca

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

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

(másoló)”.

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

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

(másoló)”.

ZLFH150E

21

3

4

4

1
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❖❖❖❖ Kimenet: Nyomtató (nyomtató)
Megadhatja, hogy a dokumentumok mely tálcára kerüljenek.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: 1. belsõ tálca
❒ A nyomtatóvezérlõben beállított kiadótálcáknak prioritásuk van a fent 

definiált tálcákhoz képest.
❒ További tudnivalók a kimeneti tálcákról: 64. oldal “Kimenet: Másoló 

(másoló)”.

❖❖❖❖ <F/F4>méret beáll.
Jelenleg három típusú F méret áll rendelkezésre: 81/2"×13"L, 81/4"×13"L és 
8"×13"L. A dokumentumadagoló vagy az expozíciós üveglap érzékelõje 
nem tud különbséget tenni az eredeti dokumentumok ezen három típusa 
között. Ez a funkció az F méretet az ADF-rõl vagy az expozíciós üveglap 
érzékelõjérõl állítja be. Automatikus papírvál. vagy Autom. kics./nagy. 
használható az F méretû eredetikhez ilyen beállítás alapján.

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

A kiadótálca beállításai

Korlátozások
❒ Nem lehet az aktuálistól eltérõ funkciót, tûzést vagy rendezést elõíró 

feladattal megszakítani a folyamatban lévõ munkát.
❒ Az aktuális munka normál másolással vagy faxfogadással szakítható meg. 

Hogy a munka megszakításakor melyik kiadótálca van használatban, az attól 
függ, hogy a megszakításhoz melyik finiser mozgótálcát vagy kiadótálcát 
határoztuk meg.

❖❖❖❖ Ha 500 lapos finiser esetén a finiser mozgótálca:
• Ha a megszakító feladathoz a finisertálcát határoztuk meg kiadótálcaként, 

akkor a megszakító munka az 1. belsõ adagolóra érkezik.
• Ha a megszakító feladathoz nem a finisertálcát határoztuk meg 

kiadótálcaként, akkor a megszakító munka a megadott kiadótálcára érkezik.

❖❖❖❖ Ha 1000 lapos finiser esetén a finiser mozgótálca:
• Ha a megszakító feladathoz nem a finisertálcát határoztuk meg 

kiadótálcaként, akkor a megszakító munka a finiser felsõtálcára érkezik.
• Ha a megszakító feladathoz nem a finisertálcát határoztuk meg 

kiadótálcaként, akkor a megszakító munka a megadott kiadótálcára érkezik.
❒ 500 lapos finiser vagy 1000 lapos finiser telepítése esetén és ha a tûzés az elõírt 

feladat, a munka a finiser mozgótálcára érkezik, függetlenül attól, hogy 
melyik kiadótálcát határoztuk meg.

RussianC3-HUgsg.book  Page 65  Tuesday, September 16, 2003  3:36 PM



Printed Matters

Felhasználói eszközök (Rendszer beállítások)

66

4

Papíradagoló beállít.

❖❖❖❖ Papíradagoló prioritás: Másoló (másoló/Dokumentum szerver)
Megadhatja a kimenethez a papírt szolgáltató adagolót.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: 1. adagoló

❖❖❖❖ Papíradagoló prioritás: Fax (fax)
Megadhatja a kimenethez a papírt szolgáltató adagolót.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: 1. adagoló

❖❖❖❖ Papíradagoló prioritás: Nyomtató (nyomtató)
Megadhatja a kimenethez a papírt szolgáltató adagolót.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: 1. adagoló

❖❖❖❖ Adagoló papírmérete: 1. tálca–4
Válassza ki, hogy a papírtálcára milyen nagyságú papír kerüljön betöltésre.

❖❖❖❖ Az 1., 3. és 4. tálcához az alábbi papírméreteket lehet beállítani:
• 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, egyéni méret (140-297 mm 
(5,52"-11,69") széles x 182-432 mm (7,17"-17,00") hosszú)

❖❖❖❖ A 2. tálcához az alábbi papírméreteket lehet beállítani:
• A3L, B4 JISL, A4K, A4L, B5 JISK, B5 JISL, A5L, B6 JISL, A6L, 

Postai levelezõlapL, 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, egyéni méret (100-297 mm (3,97"-11,69") széles x 148-
432 mm (5,83"-17,00") hosszú)

Referencia
156. oldal “Papírméret módosítása”

Fontos
❒ Ha a megadott papírméret eltér a papíradagolóra betöltött papír tényleges 

méretétõl, elakadás lehet a következmény, mivel a megfelelõ papírméret 
nem érzékelhetõ.
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Megjegyzés
❒ A kiegészítõ LCT papírvezetõje az alábbi méretre van beállítva: A4K, 

81/2"×11"K. Ha meg kívánja változtatni a papírméretet, forduljon a 
szervizképviselõhöz.

❒ Ha az adagolótálca kiválasztónál és az itt megadott beállításokban 
különbözik a papírméret, akkor a tárcsán beállított méretnek van prioritása.

❒ Ha olyan méretû papírt tölt be, amely nem szerepel a papírtálcán a 
papírméret kiválasztón, állítsa a tárcsát " " értékre.

❒ Alapértelmezés: 
• 1. adagoló: A4K, 81/2" × 11"K
• 2. adagoló: A3L, 11" × 17"L
• 3. adagoló: A4L, 81/2" × 11"L
• 4. adagoló: A4L, 81/2" × 14"L

Referencia
156. oldal “Papírméret módosítása”

❖❖❖❖ Papírtípus: Kézi adagoló
A kijelzõn láthatja, hogy milyen típusú papír van a kézi adagolóban.

❖❖❖❖ A kézi adagoló a következõ papírtípusok használatára állítható be:
• Nincs kijelzés, Újrahsznosított papír, Speciális papír, Színes papír, 

Fejléc, Elõnyomott papír, Címke, Bankjegy, Vastag papír, Írásvetítõ 
fólia, Vékony papír, Kartonpapír

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: Nincs kijelzés

❖❖❖❖ Papírtípus: 1. tálca–4
Úgy állítja be a képernyõt, hogy Ön láthassa, milyen típusú papír van az 
egyes papíradagolókban. A nyomtatás ezen információ alapján végzi a 
papírtálca automatikus kiválasztását.

❖❖❖❖ Az 1., 3. és 4. tálcához az alábbi papírtípusokat lehet beállítani:
• Nincs kijelzés, Újrahsznosított papír, Speciális papír, Színes papír, 

Fejléc, Elõnyomott papír, Bankjegy, Kartonpapír

❖❖❖❖ A 2. tálcához az alábbi papírtípusokat lehet beállítani:
• Nincs kijelzés, Újrahsznosított papír, Speciális papír, Színes papír, 

Fejléc, Elõnyomott papír, Címke, Bankjegy, Vastag papír, Írásvetítõ 
fólia, Vékony papír, Kartonpapír

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés:

• Papírtípus: Nincs kijelzés
• Másolási mód kétoldalasnál: 2 oldalas másolat
• Automatikus papírválasztás használata: Igen
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❒ Ha két különbözõ papírtálcára ugyanazon típusú és méretû papírt töltünk be 
és a 2 oldalas másolat funkcióhoz és a 1 oldalas másolat funkcióhoz is meg 
kíván határozni tálcát, a felsõ tálcát a 2 oldalas másolat funkcióhoz rendelje. 
Ha valamelyik tálcát a Papíradagoló prioritásban alapértelmezett beállításként 
adtuk meg, rendelje a 2 oldalas másolat funkciót ehhez a tálcához. 

❒ A papírtálca mellett egy  látható, ha a Automatikus papírvál. funkcióban 
a [Nem] gombot választjuk.

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

két beállítás érvényessége esetén: [Nincs kijelzés] és [Újrafelh. papír]. A [Nem] 
gomb kiválasztása esetén a Automatikus papírvál. funkció nem érvényes 
az adott tálcára vonatkozóan.

❖❖❖❖ Fedõlap tálca
Lehetõvé teszi, hogy meghatározzuk és megjelenítsük a fedõlapokat adagoló 
papírtálcát. A papíradagoló kiválasztása után megadható a megjelenítési idõ 
és a kétoldalas másolás módja is.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés:

• Beállítandó adagoló: Ki
❒ A fedõlapadagoló-beállításokat használó funkciók az elülsõ fedõlap 

funkció és az elülsõ/hátsó fedõlap funkció.
❒ A [Kiválasztott módban] gomb kiválasztása esetén a fedõlap adagoló 

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

❒ A [Végig] beállítása esetén a fedõlap adagoló mindig megjelenik.
❒ A Másolási mód kétoldalasnál funkció csak a [Kiválasztott módban] 

kiválasztása esetén állítható be.

Referencia
“Fedõlapok”, Fénymásoló-kézikönyv

❖❖❖❖ Köztes lap adagoló
Lehetõvé teszi, hogy meghatározzuk és megjelenítsük a köztes lapokat 
adagoló papírtálcát. A papíradagoló kiválasztása után megadható a 
megjelenítési idõ és a kétoldalas másolás módja is.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: 

• Beállítandó adagoló: Ki
❒ A [Kiválasztott módban] gomb kiválasztása esetén a köztes lap adagoló 

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

Referencia
"Köztes lapok", Fénymásoló-kézikönyv
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Idõzítõ beállítások

❖❖❖❖ Automatikus kikapcsolás idõzítõ
Miután a feladat befejezõdött, meghatározott idõ elteltével a gép 
automatikusan kikapcsol és ezzel energiát takarít meg. Ezt a funkciót 
"Automatikus kikapcsolás" funkciónak nevezik. 
Az készüléknek az automatikus kikapcsolás utáni állapotát "Kikapcsol 
üzemmód"-nak vagy "Alvó üzemmód"-nak nevezzük. A Automatikus 
kikapcsolás idõzítõfunkció esetében határozza meg, mennyi idõ teljen el az 
automatikus kikapcsolás elõtt.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: 1 perc
❒ A számbillentyûk segítségével 10 másodperc és 240 másodperc közötti 

érték állítható be.
❒ “Kikapcsolt üzemmódból ” vagy “Alvó üzemmódból ” a készülék 10 

másodpercen belül használatba állítható.
❒ Elõfordulhat, hogy megjelenõ hibaüzenet esetén az Automatikus 

kikapcsolás funkció nem mûködik.

❖❖❖❖ Kezelõpanel kikapcsolása idõzítõ
Beállíthatja azt az idõtartamot, amennyit a készülék vár az utolsó másolás vagy 
más mûvelet befejezése után, mielõtt Panelkikapcsolási üzemmódba vált.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: 1 perc
❒ A számbillentyûk segítségével 10 másodperc és 240 másodperc közötti 

érték állítható be.

❖❖❖❖ Rendszer automat. alapállap. állás idõzítõ
A Rendszer alaphelyzetbe állása beállítások automatikusan a Funkció 
prioritás funkcióban beállított funkcióra kapcsolják a képernyõt. Ha nem 
folyik mûvelet, vagy ha törlésre kerül egy megszakított munka. Ezzel a 
beállítással adható meg a rendszer alaphelyzetbe állási idõköze. Lásd: 62. 
oldal “Funkció prioritás”.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: Be, 60 másodperc
❒ A számbillentyûk segítségével 10 és 999 másodperc közötti érték állítható be.

❖❖❖❖ Másoló/Dok. szerver autom. alaph. idõzítõ (másoló/Dokumentum szerver)
Megadhatja, hogy mennyi idõ teljen el a másoló és a Dokumentum szerver 
funkció alaphelyzetbe hozása elõtt.

Megjegyzés
❒ A [Ki] gomb kijelölésekor a készülék nem vált át automatikusan a 

felhasználói kód bevitelét kérõ képernyõre.
❒ Alapértelmezés: Be, 60 másodperc
❒ A számbillentyûk segítségével 10 és 999 másodperc közötti érték állítható be.
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❖❖❖❖ Fax automatikus alaphelyzet idõzítõ (fax)
Megadja, hogy mennyi idõ teljen el a fax üzemmód alaphelyzetbe hozása elõtt.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: 30masodperc
❒ A számbillentyûk segítségével 30 és 999 másodperc közötti érték állítható be.

❖❖❖❖ Szkenner automatikus alaphelyzet idõzítõ (szkenner)
Megadja, hogy mennyi idõ teljen el a szkenner üzemmód alaphelyzetbe 
hozása elõtt.

Megjegyzés
❒ A [Ki] gomb kijelölésekor a készülék nem vált át automatikusan a 

felhasználói kód bevitelét kérõ képernyõre.
❒ Alapértelmezés: Be, 60 másodperc 
❒ A számbillentyûk segítségével 10 és 999 másodperc közötti érték állítható be.

❖❖❖❖ Dátum beállítása
A számbillentyûzet segítségével adja meg a másológép belsõ órája számára 
az aktuális dátumot.

Megjegyzés
❒ Az év, hónap és nap közötti váltáshoz használja a következõ gombokat: 

[←←←←] és [→→→→].

❖❖❖❖ Idõ beállítások
A számbillentyûzet segítségével adja meg a másológép belsõ órája számára 
az aktuális idõt.

Megjegyzés
❒ Az óra, perc és a másodperc közötti váltáshoz használja a következõ 

gombokat: [←←←←] és [→→→→].
❒ Az idõ megadásánál a 24–órás rendszert használja (1 másodpercenkénti 

lépésekben).

Rendszergazda eszk.
A következõ beállításokat az üzemeltetõnek kell elvégeznie. A beállításokkal 
kapcsolatos segítségért vagy további tájékoztatásért forduljon az üzemeltetõhöz.
Javasoljuk, hogy a rendszergazda a beállítások végrehajtása alatt programozzon 
be egy rendszergazda kódot. Lásd: 71. oldal “Mesterkód”.

❖❖❖❖ Felhasználói kód kezelés
Felhasználókódok beállításával szabályozható a készüléket használó 
személyek köre.
A felhasználókódokat megfelelõen regisztrálni kell. Lásd: 83. oldal 
“Felhasználó kódok”.
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Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: Másoló/Ki, Dokumentum szerver/Ki, Fax/Ki, Szkenner/Ki, 

Nyomtató/Automatikus regisztrálás
❒ Ha a nyomtatóval Automatikus regisztrálás is használatos, naplófájlban 

rögzítheti a nyomtatóillesztõ-programból megadott felhasználókódokhoz 
tartozó nyomtatási eseményeket.

❖❖❖❖ Költséghely számláló kezelés
A költséghely-számláló kártya annak meghatározására szolgál, hogy 
vannak-e érvényben felhasználói korlátozások.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: Másoló/Ki, Dokumentum szerver/Ki, Fax/Ki, Szkenner/Ki, 

Nyomtató/Ki

❖❖❖❖ Felhasználói hozzáférés kezelése
A használati díjak kezelését a külsõ díjfelszámoló egységgel végezze.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: Másoló/Ki, Dokumentum szerver/Ki, Fax/Ki, Szkenner/Ki, 

Nyomtató/Ki

❖❖❖❖ Mesterkód
Meghatározza, hogy kell-e jelszót (max. 8 számjegyig) meghatározni a 
rendszergazda kódok beállításainak a szabályozásáhozRendszergazda eszk..

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: Ki
❒ A [Be] gomb kiválasztása esetén írja be a numerikus billentyûk 

segítségével a rendszergazda kódját (max. 8 számjegyig), majd a 
[Részleges] vagy [Minden eredeti beállítás] gomb kiválasztása útján állítsa be 
a korlátozott hozzáférést.
• Ha a választás [Részleges]:

Rendszergazda kódra csak az alábbi funkciókhoz van szükség: Idõzítõ 
beállítások, Rendszergazda eszk. az alábbiakhoz: Rendszer beállítások 
és Rendszergazda eszk. az alábbiakhoz: Fax beállítások. [Menü védelem] 
állítható be az alábbi gombhoz [Karbantartás] a Nyomtató beállítások 
funkcióban. A [Menü védelem] gomb kiválasztása esetén egyes Nyomtató 
beállítások funkciókhoz beállítható a rendszergazda kódja. Lásd: 
"Nyomtató beállítások paraméterei", Nyomtatókézikönyv 2.

• Ha a választás [Minden eredeti beállítás]:
Ha a Rendszer beállítások, Másoló/Dokumentum szerver beállítások, Fax 
beállítások, Nyomtató beállításokés a Szkenner beállítások funkcióban az 
összes pontot el akarjuk érni, szükség van a rendszergazda kódra.

❒ A [Minden eredeti beállítás] választása esetén a Mesterkód funkció 
képernyõjének a felhívásához be kell írni egy rendszergazda kódot.
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❖❖❖❖ Kiterjesztett védelem
Meghatározza, kívánja-e használni a biztonság funkciót.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: Ki
❒ A Kiterjesztett védelem elindításához be kell írnia egy 6-jegyû 

rendszergazda kódot. Lásd: 71. oldal “Mesterkód”.
❒ Amikor a Kiterjesztett védelem funkció be van kapcsolva, egy biztonsági 

jelzés  jelenik meg a dátum bal oldalán, a kijelzõpanel jobb felsõ 
sarkában.

Referencia
A biztonsági funkciók részletes ismertetését lásd: 183. oldal “Biztonság”

❖❖❖❖ Számláló megjelenítése/nyomtatása
A különbözõ számú nyomatok megtekintését és kinyomtatását teszi 
lehetõvé.
• Számláló megjelenítése/nyomtatása

Minden funkciónál megjeleníti a nyomtatott példányok számát (Összesen, 
Másoló, Fax, Nyomtató, A3/DLT, Kétoldalas és Tûzõkapocs).

• Száml.lista nyomtatása
Kinyomtatja az egyes funkciók által készített nyomatok számának listáját.

• A számlálólista kinyomtatása
A Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök/Számláló}}}} gombot.
B Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.
C Nyomja meg a [Rendszergazda eszk.] gombot.
D Nyomja meg a [Számláló megjelenítése/nyomtatása] gombot.
E Nyomja meg a [Száml.lista nyomtatása] gombot.

F Nyomja meg az {{{{Indítás}}}} gombot.
G Nyomja meg a [Kilépés] gombot.
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❖❖❖❖ Számláló megj./törlés/nyomtatás felh. kódonként
A nyomatok száma felhasználói kódonkénti bontásban megtekinthetõ és 
kinyomtatható, valamint az értéke le is nullázható.

Megjegyzés
❒ Az összes nyomatszám megjelenítéséhez nyomja meg a következõ 

gombokat: [UUUU] és [TTTT]. 
❒ A nyomatok száma eltérhet a Számláló megjelenítése/nyomtatása 

számlálójában található értéktõl.
• Nyomtató számláló felhasználói kódonként

Kinyomtatja az egyes felhasználói kód alatt készített nyomatok számát.
• Felhasználói kódonkénti nyomtató számláló törlése

Lenullázza a felhasználói kódonként készített nyomatok számát.

Megjegyzés
❒ Felhasználói kódonkénti nyomatok listájának nyomtatásáért lásd: 89. oldal 

“Az egyes felhasználókódokhoz tartozó számláló kinyomtatása”.
• Számláló nyomtatása az összes felhasználókód egyesítésével

Kinyomtatja az összes felhasználói kód alatt készített nyomatok számát.
• Számláló törlése az összes felhasználókód egyesítésével

Lenullázza az összes felhasználói kód alatt készített nyomatok számát.

❖❖❖❖ Címlista nyomtatása: célállomások listája
Kinyomtathatja a címjegyzékben található célállomások listáját. 
• Nyomtatás a Megnevezés 1  sorrendjében

Megnevezés 1 sorrendben kinyomtatja a Címjegyzéket.
• Nyomtatás a Megnevezés 2  sorrendjében

Megnevezés 2 sorrendben kinyomtatja a Címjegyzéket.
• Nyomtatás a Megnevezés 3  sorrendjében

Megnevezés 3 sorrendben kinyomtatja a Címjegyzéket.
• Kinyomtatja a Csoport tárcsázási listát

Kinyomtatja a csoport Címjegyzékét.
A Válassza ki a nyomtatás formátumát.
B Ha kétoldalasan szeretné kinyomtatni a listát, válassza a következõt: 

[Kétoldalas nyomtatás].
C Nyomja meg az {{{{Indítás}}}} gombot.

Kinyomtatásra kerül a lista.
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❖❖❖❖ Címlista kezelése
A Címjegyzékbe bevihetõk, ott módosíthatók vagy törölhetõk információk, 
illetve fax/szkenner funkciók/célállomások.
Ezekrõl a mûveletekrõl további információkért lásd: 83. oldal “Felhasználó 
kódok”, 93. oldal “Fax célállomás”, és 101. oldal “E-mail célállomás”, 106. 
oldal “Mappák rögzítése”, 119. oldal “Védõkód regisztrálása”.
• [Regsiztrálás/Módosítás]

Ezzel a gombbal új felhasználókódok regisztrálhatók. Regisztrálhatja és 
megváltoztathatja a lenti tételeket:
• Felhasználónév

Felhasználó (célállomás) neve, fõképernyõ, nyilvántartási szám, 
címválasztás

• Felhasználói kód
A felhasználókódok használható funkciói

• Fax céláll.
Faxszám, nemzetközi átviteli mód, faxfejléc, címke beszúrása

• E-mail
E-mail cím, küldõ regisztrálása

• Mappa
Protokoll, útvonal, felhasználónév, jelszó, port száma, szervernév

• Célállomás védelme
Feladó neve, mappája, védelmi kódja

• Csoport
• [Törlés]

Felhasználó törlésére szolgál.

Megjegyzés
❒ Maximum 100 felhasználókód regisztrálható. Ha kiegészítõ Felhasználói 

számla bõvítõ egységet használ, akár 500 felhasználókódot regisztrálhat.
❒ A SmartNetMonitor for Client használatával is megadhatja a felhasználói 

kódokat (ehhez szükség van a nyomtató opcióra).
❒ Webböngészõ használatával is megadhatja a felhasználói kódokat.

❖❖❖❖ Címlista: Csoport regisztrálás/módosítás/ törlése
Egy csoportban több felhasználó is bejegyezhetõ.
Ezzel lehetõvé válik, hogy könnyen kezelni tudja a csoportokba bevitt 
felhasználókat.
A mûveletek részletes ismertetését lásd: 122. oldal “Célállomás regisztrálása 
csoportba”.
• [Regsiztrálás/Módosítás]

Új csoportokat regisztrál, csoportnevet, gombnevet, megnevezés 
kiválasztását, regisztrációs számot vagy védõkódot módosít. Az e-mail 
üzenetek célállomásai és mappái és védhetõk.

• [Törlés]
Csoport törlésére szolgál.

• [Céláll. véd.]
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Megjegyzés
❒ Legfeljebb 100 csoportot hozhat létre.
❒ Webböngészõ segítségével is csoportosíthatók a felhasználók 

(célállomások). Lásd a Webböngészõ Súgóját.

❖❖❖❖ Címlista: Továbbítási kérelem tárolás/módosítás/törlés
A fax célállomások fax üzemmódban vihetõk be a Továbbküldési kérelem 
funkcióban. 
A mûveletek részletes ismertetését lásd: 128. oldal “Továbbküldési kérelem 
regisztrálása”.
• [Regsiztrálás/Módosítás]

Ez új átviteli kérést és fogadó állomásokat regisztrál, illetve megváltoztatja 
az átviteli kérés elnevezését, a gomb elnevezését, a megnevezés 
kiválasztását, a nyilvántartási számot, a fax célállomását vagy az e-mail 
címet.

• [Törlés]
Törli az átviteli kérelem nevét.

Megjegyzés
❒ Legfeljebb 100 átviteli kérelmet tárolhat.
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❖❖❖❖ Címlista: sorrend módosítása
A regisztrált felhasználók (célállomások) sorrendjének megváltoztatása.

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

lapra nem helyezhetõk át. Nem lehet például egy elemet áthelyezni a 
“PLANNING” ([OPQ]) lapról a “DAILY” ([CD]) lapra.

A Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök/Számláló}}}} gombot.
B Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.
C Nyomja meg a [Rendszergazda eszk.], majd pedig a [TTTTKöv.] gombot.
D Nyomja meg a [Címlista: sorrend módosítása] gombot.

E Nyomja meg ahhoz a felhasználóhoz célállomáshoz tartozó gombot, akit 
át szeretne helyezni.

Megjegyzés
❒ Felhasználó kijelöléséhez használja a számgombokat.

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

A felhasználók célállomás a kijelölt pontra kerül, és a többi felhasználó 
gombja is elmozdul.

Megjegyzés
❒ Felhasználó kijelöléséhez használja a számgombokat.
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❖❖❖❖ Címlista: megnevezés szerkesztése
A megnevezés szerkesztés a felhasználók egyszerû megkeresését szolgálja.
A Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök/Számláló}}}} gombot.
B Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.
C Nyomja meg a [Rendszergazda eszk.], majd pedig a [TTTTKöv.] gombot.
D Nyomja meg a [Címlista: megnevezés szerkesztése] gombot.

E Nyomja meg a módosítandó megnevezés gombját.

F Adja meg az új nevet, majd nyomja meg az [OK] gombot.
G Nyomja meg a [OK] gombot.
H Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

❖❖❖❖ Címlista: megnevezés kiválasztása
A felhasználó kijelölésére szolgáló megnevezés megadására szolgál.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: Megnevezés 1

❖❖❖❖ Fájl automatikus törlése
Meghatározhatja, hogy a Dokumentum szerver eszközön tárolt 
dokumentumok törlõdjenek-e vagy se egy adott idõ után.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: Igen   3 nap elteltével
❒ A [Igen] kiválasztásával az utána tárolt dokumentumok egy meghatározott 

idõ elteltével törlõdnek.
❒ A [Nem] kiválasztásával a dokumentumok nem törlõdnek automatikusan.
❒ A [Igen] kiválasztásával írja be a napok számát 1-tõl 180-ig (1 napos 

léptetéssel).
❒ Az alapértelmezés három nap, ami szerint a dokumentumok tárolás után 

három (72) órán belül törlõdnek.
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❖❖❖❖ Összes fájl törlése
Törli a Dokumentum szerver-ban tárolt összes dokumentumot.

Megjegyzés
❒ Még ha van is beállított jelszó, minden dokumentum törlõdik.
❒ Egy megerõsítõ üzenet jelenik meg. Ha valóban törölni kívánja az összes 

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

❖❖❖❖ Eltárolt fájlok jelszókezelése
• Zárolt dokumentum feloldása

Ha egy dokumentum rosszul beírt jelszó miatt zárolásra kerül, ez a funkció 
feloldja a dokumentumot és megengedi a hozzáférést.

• Dokumentumok biztonságának ideiglenes feloldása
A jelszóval védett dokumentumok átmenetileg a jelszó beírása nélkül is elérhetõk.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: Ne oldja fel
❒ Csak akkor válassza a [Felold] gombot, ha elfelejtette a jelszavát. A dokumentum 

elérése után gyõzõdjön meg arról, hogy a [Ne oldja fel] értéket választotta.

Referencia
185. oldal “Zárolt dokumentum feloldása”
185. oldal “Dokumentumok biztonságának ideiglenes feloldása”

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

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: Be

❖❖❖❖ LDAP szerver tárolás/ módosítás
LDAP szerverbe történõ bevitel útján közvetlenül az LDAP szerver Címjegyzékébõl 
kikeresheti az e-mail célállomásokat. Ez a funkció akkor áll rendelkezésre, amikor e-
mailen keresztül szkenner üzemmódban szkennelt fájlokat küld át. 
Beírhatja, illetve módosíthatja az azonosítónevet, a szerver nevét, a keresési bázist, a 
port számát, a hitelesítést, a felhasználó nevét, jelszavát, valamint a keresési opciókat.

Referencia
A mûveletek részletes ismertetését lásd: 134. oldal “LDAP szerver 
programozása/módosítása”.

❖❖❖❖ LDAP szerver használata
Meghatározhatja, hogy akar-e LDAP szervert használni vagy sem.

Megjegyzés
❒ Alapértelmezés: Ki
❒ A [Ki] kiválasztásával a [LDAP keresése] gomb nem jelenik meg a keresés 

képernyõjén.
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Címjegyzék

A felhasználói információk, így a faxszám vagy az e-mail cím Címjegyzékbe 
történõ beírásával lehetõsége nyílik ezek együttes kezelésére.

Fontos
❒ A Címjegyzék adatai a merevlemezen kerülnek tárolásra. Ha a merevlemez 

meghibásodik, elveszhetnek. A gyártó nem felel az adatvesztésbõl eredõ 
károkért.

Megjegyzés
❒ A [Címkezelõ eszkõz] gomb SmartNetMonitor for Admin-ben használatával 

biztonsági másolatot tud készíteni a Címjegyzék adatairól. Javasoljuk, hogy a 
Címjegyzék használata közben készítsen biztonsági másolatot az adatokról.

Referencia
Ha részletes információt szeretne kapni a SmartNetMonitor for Admin-ról és 
telepítésének módjáról, lapozza fel aNyomtatókézikönyvet 1.
A használati utasításokat ld. aSmartNetMonitor for Admin Súgóban.

A Címjegyzékbe az alábbi adatokat tudja bevinni és ott kezelni: 

❖❖❖❖ Nyilvántartott tételek kezelése
1. Felhasználói kód
Felhasználói kódok használatával bizonyos funkciókat korlátozzon meghatározott 
felhasználókra, és mindegyiküknél ellenõrizze az egyes funkciók használatát. 

Referencia
83. oldal “Felhasználó kódok”

2. Céláll. véd.

Referencia
81. oldal “A szkenner funkció használata közben”
82. oldal “Feladó adatainak rögzítése”

3. Csoportos
Ennek segítségével jelenítse meg azt a csoportot, amelyhez a kiválasztott 
felhasználó célállomás tartozik.
A könnyebb kezelhetõség biztosítása érdekében csoportosíthatja a beírt fax 
célállomásokat, e-mail célállomásokat, valamint a mappákat. A mûveletek 
részletes ismertetését lásd: 122. oldal “Célállomás regisztrálása csoportba”.

4
1

5 6 7
2 3

HU ZKZS030E
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❖❖❖❖ Rögzíteni kívánt tételek
4. Felhasználói név

Referencia
81. oldal “A célállomás nevének és a gomb megnevezésének rögzítése”
82. oldal “Feladó adatainak rögzítése”

5. Fax céláll.

Referencia
81. oldal “A faxfunkció használata közben”

6. E-mail

Referencia
81. oldal “A faxfunkció használata közben”
81. oldal “A szkenner funkció használata közben”
82. oldal “Feladó adatainak rögzítése”

7. Mappa

Referencia
81. oldal “A szkenner funkció használata közben”

• SMB

• FTP
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Célállomással kapcsolatos információk rögzítése

❖❖❖❖ A célállomás nevének és a gomb megnevezésének rögzítése
• Felhasználói név

Rögzítse a célállomás nevét és a gomb megnevezését. Ez biztosítja a 
célállomások kezeléséhez szükséges alapvetõ információkat.

Referencia
83. oldal “Felhasználó kódok”

❖❖❖❖ A faxfunkció használata közben
• Fax céláll.

Rögzítse a Címjegyzékben a faxszámokat. Ha faxot kíván küldeni, 
válassza a faxfunkció induló képernyõjén megjelenõ célállomás gombot és 
adja meg a faxszámot. Amikor a Címke beszúrása-t Beértékre állítja, a 
célállomás rögzített neve, amely elõtt egy “ - ”áll, nyomtatásban 
megjelenik a lap tetején, amikor a másik ponton fogadják a faxot.

Referencia
93. oldal “Fax célállomás”

• E-mail
Rögzítse az e-mail címeket a Címjegyzékben. Ha internetfaxot kíván 
küldeni, válassza a faxfunkció induló képernyõjén megjelenõ célállomás 
gombot és adja meg a e-mail címet. 

Referencia
101. oldal “E-mail célállomás”

❖❖❖❖ A szkenner funkció használata közben
• E-mail

Rögzítse az e-mail címeket a Címjegyzékben. Ha e-mailen szkennelt fájlt 
kíván küldeni, válassza a szkenner funkció induló képernyõjén megjelenõ 
célállomás gombot és adja meg a e-mail címet. 

Referencia
101. oldal “E-mail célállomás”

• Mappa
Rögzítse az útvonal elnevezését, valamint a felhasználó nevét és jelszavát. Ha 
közvetlenül osztott mappákba fájlokat kíván küldeni, válassza a szkenner funkció 
induló képernyõjén megjelenõ célállomás gombot és határozza meg a mappát. 
Válassza a SMB funkciót, amikor osztott Windows mappákba küld fájlokat.
Válassza a FTP funkciót, amikor fájlokat tölt fel FTP szerverre.

Referencia
106. oldal “Mappák rögzítése”

Egy védelmi kód beállításával megakadályozhatja, hogy illetéktelen 
felhasználók hozzáférjenek a gépen lévõ mappákhoz.

Referencia
119. oldal “Védõkód regisztrálása”
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Feladó adatainak rögzítése

❖❖❖❖ A szkenner funkció használata közben
Beállíthatja a Mentés feladókéntBe funkcióban e-mail cím részeként. Ebben az 
esetben a feladó címeként használhatja, amikor szkennelt fájlokat e-mail küld el.
• Felhasználói név

Rögzítse a felhasználó nevét és a gomb elnevezését. Ez akkor hasznos, 
amikor feladót választ a Feladó nevének csatolása listáról.
Rögzítse a felhasználó nevét, nyilvántartásba kerüljön a Küldõ alatt 
aBeolvasott fájlok állapota-ban. Ugyanakkor a felhasználó neve 
automatikusan megjelenik az e-mail Feladó mezõjében.

Referencia
83. oldal “Felhasználó kódok”

• E-mail
Adja meg az e-mail címet. A küldõ címeként tudja használni, amikor 
szkennelt fájlokat küld e-mailen a szkenner funkció használatával. 
Ugyanakkor a feladó címe automatikusan megjelenik az e-mail Feladó 
mezõjében.
Ha felhasználó gombot szeretne megjeleníteni a Feladó nevének csatolása 
listában, egészítse ki az e-mail címmel.

Referencia
101. oldal “E-mail célállomás”

Megakadályozhatja a feladó nevével való visszaélést, ha védelmi kódot 
állít be az e-mail címhez.

Referencia
119. oldal “Védõkód regisztrálása”

RussianC3-HUgsg.book  Page 82  Tuesday, September 16, 2003  3:36 PM



Printed Matters

Felhasználó kódok

83

4

Felhasználó kódok

Adja meg a felhasználó kódját és ezzel korlátozza a felhasználó hozzáférését az 
alábbi funkciókhoz, majd mindegyiküknél ellenõrizze az egyes funkciók 
használatát.
• Másoló
• Dokumentum szerver
• Fax
• Szkenner
• Nyomtató

Megjegyzés
❒ A rendszer minden felhasználói kód esetében számolja a Dokumentum 

szerver-ban tárolt dokumentumokról készített másolatok számát. Ezáltal 
felhasználónként ellenõrizni lehet a rendszerhasználatot.

❒ A rendszer minden felhasználói kód esetében számolja a szkenner funkció 
használatával készített másolatok számát. Ezáltal felhasználónként 
ellenõrizni lehet a rendszerhasználatot.

❒ Ha automatikusan rögzíteni kívánja a nyomtatómeghajtó felhasználójának 
kódját, válassza nyomtatóhoz tartozó [Automatikus regisztrálás] gombot 
Felhasználói kód kezelés funkcióban. Ha használni szeretné a Felhasználói 
eszközökben beállított felhasználói kódot, válassza a [Be] gombot. A 
Felhasználói eszközökben bejegyzett felhasználókódokat állítsa be a 
nyomtatóillesztõ-programhoz. Lásd: 70. oldal “Felhasználói kód kezelés”.

Referencia
Ha részletesen szeretné megismerni a nyomtató meghajtóhoz tartozó 
felhasználói kódokat, lapozza fel a Nyomtatókézikönyvet, 1 vagy a nyomtató 
meghajtó Súgóját.

Fontos
❒ Minden egyes felhasználókódhoz ugyanazok a funkciók tartoznak. Ha 

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

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

BBBB Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.

CCCC Nyomja meg a [Rendszergazda eszk.], majd pedig a [TTTTKöv.] gombot.

DDDD Nyomja meg a [Címlista kezelése] gombot.

EEEE Nyomja meg a [Új regisztrálás] gombot.

Megjegyzés
❒ Ha már bejegyzett felhasználóhoz szeretne felhasználói kódot rendelni, 

nyomja meg a felhasználónak megfelelõ gombot a kód regisztrálására 
kiválasztott részben, vagy adja meg a bejegyzett számot a számbillentyûk 
segítségével.

FFFF Állítsa be a felhasználói adatokat.

Megjegyzés
❒ Ha már bejegyzett felhasználóhoz szeretne felhasználókódot bejegyezni, 

ugorjon a következõ lépésre: G.

A felhasználó nevének és a gombnévnek a bejegyzése

A Nyomja meg a felhasználónév vagy a gombnév jobb oldalán látható 
[Megváltoztat] gombot.
Megjelenik a felhasználó nevének vagy a gomb elnevezésének a bevitelére 
szolgáló képernyõ.

ZFFH220E

Kommu-
nikáció

Vételi file

HU
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B Adja meg a felhasználónevet vagy a gombnevet, majd nyomja meg a 
következõ gombot: [OK].

Megjegyzés
❒ Használhatja ugyanazt a felhasználónevet, mint amelyet a 

Dokumentum szerver funkció rendelt a dokumentumokhoz. Ehhez 
nincs szükség a felhasználókódra. 37. oldal “Dokumentum szerver”

Referencia
181. oldal “Szöveg beírása”

Megnevezés kiválasztása

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

Megjegyzés
❒ A választható gombok a következõk:

• [Frekv.]… Az elsõként megjelenõ laphoz adódik hozzá.
• [AB],[CD],[EF],[GH],[IJK],[LMN],[OPQ],[RST],[UVW],[XYZ], [1] to 

[10]… Hozzáadódik a kiválasztott megnevezés tételeinek listájához.
❒ Mindegyik megnevezéshez kiválaszthatja a [Frekv.] oldalt és még egyet.

GGGG Nyomja meg a [Felhasználói kód] gombot.

HHHH A számbillentyûk 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 helyes kódot.

IIII Válassza ki a felhasználókóddal használandó funkciókat a következõbõl: 
Elérhetõ funkciók.
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JJJJ Ha további felhasználói kódokat szeretne regisztrálni, nyomja meg a 
[Regisztrálás folytatása] gombot, majd a fenti FFFF lépéstõl kezdve folytassa az 
eljárást.

KKKK Nyomja meg a [OK] gombot.

LLLL Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

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

Felhasználói kód megváltoztatása

Megjegyzés
❒ Ha megváltoztatja a felhasználói kódot, a számláló állása akkor sem kerül törlésre. 

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

BBBB Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.

CCCC Nyomja meg a [Rendszergazda eszk.], majd pedig a [TTTTKöv.] gombot.

DDDD Nyomja meg a [Címlista kezelése] gombot.

EEEE Jelölje ki a módosítani kívánt bejegyzett felhasználói kódot.
Nyomja meg a felhasználó (célállomás) gombját, vagy a számbillentyûzet 
segítségével adja meg a regisztrált számot.

Megjegyzés
❒ A  gomb megnyomásával kereshet a felhasználók között felhasználói 

név/index, felhasználói kód, fax célállomás vagy e-mail cím szerint.

FFFF Adja meg a módosítandó elem új adatait.

A felhasználó (célállomás) nevének vagy a gombnévnek a módosítása

A Nyomja meg a felhasználónév (célállomásnév) vagy a gombnév jobb 
oldalán látható [Megváltoztat] gombot.

B Adja meg a felhasználó (célállomás) nevét, majd nyomja meg az [OK] 
gombot.

Referencia
181. oldal “Szöveg beírása”
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A megnevezés módosítása

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

A felhasználói kód megváltoztatása

A Nyomja meg a [Felhasználói kód] gombot.
B Nyomja meg a [Megváltoztat] gombot, majd a számbillentyûk segítségével 

adja meg az új felhasználói kódot.

C Nyomja meg a [#] gombot.

A rendelkezésre álló funkciók módosítása

A Nyomja meg a [Felhasználói kód] gombot.
B Nyomja meg a gombot a bekapcsolandó funkciók kijelöléséhez.

Megjegyzés
❒ Nyomja meg a gombot, és amikor világít, a funkció be van kapcsolva.

GGGG Nyomja meg a [OK] gombot.

HHHH Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

IIII Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök/Számláló}}}} gombot.
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Felhasználói kód törlése

Fontos
❒ Ezzel a mûvelettel a többszörös funkcióhoz bejegyzett felhasználókódok is 

törlõdnek. A kitörölt felhasználókód következtében a felhasználó általi 
vezérlés is megszûnik.

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

BBBB Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.

CCCC Nyomja meg a [Rendszergazda eszk.], majd pedig a [TTTTKöv.] gombot.

DDDD Nyomja meg a [Címlista kezelése] gombot.

Felhasználói kód törlése

A Jelölje ki azt a felhasználót (célállomást), akinek a kódját törölni 
kívánja.
Nyomja meg a felhasználó (célállomás) gombját, vagy a számbillentyûzet 
segítségével adja meg a regisztrált kódot.

B Nyomja meg a [Felhasználói kód] gombot.
C A felhasználói kód törléséhez nyomja meg a [Megváltoztat] gombot, majd 

nyomja meg a [#] gombot.

D Nyomja meg a [OK] gombot.
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Felhasználó (célállomás) törlése

A Nyomja meg a [Törlés] gombot.
B Jelölje ki a törölni kívánt felhasználót (célállomást).

Nyomja meg a felhasználó (célállomás) gombját, vagy a számbillentyûzet 
segítségével adja meg a regisztrált kódot.

Megjegyzés
❒ A  gomb megnyomásával kereshet a felhasználók között felhasználói 

név/index, felhasználói kód, fax célállomás vagy e-mail cím szerint.
C A megerõsítést kérõ képernyõn a következõ gombot nyomja meg: [Igen].

EEEE Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

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

Az egyes felhasználókódokhoz tartozó számláló kijelzése
A nyomatok számát az egyes funkciókhoz regisztrált felhasználói kódonként is 
ellenõrizheti.

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

BBBB Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.

CCCC Nyomja meg a [Rendszergazda eszk.] gombot.

DDDD Nyomja meg a [Számláló megj./törlés/nyomtatás felh. kódonként] gombot.

EEEE Válassza ki a [Nyomtató számláló], a [Küldés számláló] vagy a [Szkenner számláló] 
gombot.
Minden felhasználókód alatt megjelenik az egyes funkcióknál számlált érték.

Az egyes felhasználókódokhoz tartozó számláló kinyomtatása
A [Nyomtató számláló], [Küldés számláló] vagy [Szkenner számláló] gomb 
segítségével kinyomtathatja az egyes felhasználókódok alatt készített nyomatok 
számát.

Az egyes felhasználókódok szerint készített nyomatok számának 
kinyomtatása

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

BBBB Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.
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CCCC Nyomja meg a [Rendszergazda eszk.] gombot.

DDDD Nyomja meg a [Számláló megj./törlés/nyomtatás felh. kódonként] gombot.

EEEE Jelölje ki a kívánt felhasználókódot a képernyõ bal oldaláról.

Megjegyzés
❒ Az [Összes kijelölése] gomb lenyomásával válassza ki a lapon látható összes 

felhasználókódot.

FFFF Nyomja meg a [Száml.lista nyomtatása] gombot a Felhasználói kódonként 
elem alatt.

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

felhasználókód már regisztrálva van.

GGGG Válassza ki azt a funkciót, amelyet ki szeretne nyomtatni a [Nyomtató 
számláló], [Küldés számláló] és a [Szkenner számláló] elemek közül.

HHHH Nyomja meg a [Nyomtatás] gombot.

Az összes felhasználókódhoz tartozó nyomatszám kinyomtatása

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

BBBB Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.

CCCC Nyomja meg a [Rendszergazda eszk.] gombot.

DDDD Nyomja meg a [Számláló megj./törlés/nyomtatás felh. kódonként] gombot.
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EEEE Nyomja meg a [Száml.lista nyomtatása] gombot az összes felhasználói 
kódhoz.

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

felhasználókód már regisztrálva van.

FFFF Válassza ki azt a funkciót, amelyet ki szeretne nyomtatni a [Nyomtató 
számláló], [Küldés számláló] és a [Szkenner számláló] elemek közül.

GGGG Nyomja meg a [Nyomtatás] gombot.

Nyomatok számának törlése

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

BBBB Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.

CCCC Nyomja meg a [Rendszergazda eszk.] gombot.

DDDD Nyomja meg a [Számláló megj./törlés/nyomtatás felh. kódonként] gombot.

EEEE Jelölje ki a törölni kívánt felhasználókódot.

Egy adott felhasználókódhoz tartozó nyomatok számának törlése

A Jelölje ki a kívánt felhasználókódot a képernyõ bal oldaláról.

Megjegyzés
❒ Az [Összes kijelölése] gomb lenyomásával válassza ki a lapon látható 

összes felhasználókódot.
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B Nyomja meg a [Törlés] gombot a Felhasználói kódonként elem alatt.

C Válassza ki azt a funkciót, amelyet törölni szeretne a [Nyomtató számláló], 
[Küldés számláló] és a [Szkenner számláló] elemek közül.

D Nyomja meg a [OK] gombot.

Az összes felhasználói kódhoz tartozó nyomatszám törlése

A Nyomja meg a [Törlés] gombot az összes felhasználói kódhoz.

B Válassza ki azt a funkciót, amelyet törölni szeretne a [Nyomtató számláló], 
[Küldés számláló] és a [Szkenner számláló] elemek közül.

C Nyomja meg a [OK] gombot.
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Fax célállomás

Adjon be egy fax célállomást, hogy ne kelljen minden alkalommal beírnia 
faxszámokat, és ugyanennek a faxfunkciónak a használatával szkennelt 
dokumentumokat küldhet el.
• Könnyû kiválasztani a fax célállomást, ha “Felhasználó (célállomás) neve”-t 

és “Gomb név” -t rögzít a fax célállomáshoz.
• Fax célállomásokat csoportként is rögzíthet.
Egy fax célállomáshoz a következõket programozhatja be:

❖❖❖❖ Faxszám
Rögzíti a célállomás faxszámát. Legfeljebb 128 számjegybõl álló faxszámot 
adhat meg. Minden számjegyet be kell építenie a számba. 

❖❖❖❖ SUB kód
A SUB kód rögzítése révén felhasználhatja a Bizalmas küldés funkciót arra, 
hogy üzeneteket küldjön a többi, “SUB kód”-nak nevezett hasonló funkciót 
támogató faxgépekre. Ezzel a funkcióval SID kódot (Feladó azonosító) is 
programozhat. Egy kód legfeljebb 20 számjegybõl állhat.

❖❖❖❖ SEP kód
A SEP kód rögzítése révén a Gyûjtõ fogadást felhasználhatja arra, hogy 
faxokat fogadjon a Gyûjtõ fogadást támogató többi faxgéprõl. PWD kódot is 
beprogramozhat, ha azt a funkciót jelszóval szeretné használni. Egy kód 
legfeljebb 20 számjegybõl állhat.

❖❖❖❖ Vonal
Ha a kiegészítõ extra G3 interfész egység telepítve van, célállomásonként 
kiválaszthatja a vonal típusát.

❖❖❖❖ Fax fejléc
Megadhatja, hogy a készülék nyomtasson fejlécet a másik fél által kapott 
faxra. Az alapérték: “1. név”. Lásd: Faxkézikönyv <Speciális funkciók>.

❖❖❖❖ Címke beszúrása
Ezzel a funkcióval megjelenítheti az üzeneten a címzett nevét, amikor azt a 
vevõ berendezése kinyomtatja. A nevet az oldal felsõ részén nyomtatja ki a 
gép a “Címzett:” szó után. Ezt követõen szabvány üzenetet is nyomhat a 
második és a harmadik sorba.

Megjegyzés
❒ Amikor faxfunkciók segítségével küldünk e-mail üzenetet, a fax fejléc és 

címke beírásai is kinyomtatásra kerülnek.
❒ A gépen rögzítettektõl eltérõ, szabvány üzenetet is bevihet. Lásd: “Standard 

üzenetek programozása, változtatása és törlése”, Faxkézikönyv <Speciális funkciók>.

❖❖❖❖ Nemzetközi átviteli mód
A nemzetközi átviteli mód [Be] állapotba való kapcsolásakor a készülék 
megbízhatóbban fogja az adatokat küldeni, amit az átviteli sebesség 
csökkentésével ér el. A kommunikáció ideje azonban ezzel megnõ.
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Fax célállomás tárolása

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

BBBB Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.

CCCC Nyomja meg a [Rendszergazda eszk.], majd pedig a [TTTTKöv.] gombot.

DDDD Nyomja meg a [Címlista kezelése] gombot.

EEEE Nyomja meg a [Új regisztrálás] gombot.

Megjegyzés
❒ Ha regisztrált felhasználóhoz kíván beállítani fax célállomást, nyomja meg 

az adott felhasználóhoz (célállomáshoz) tartozó gombot, vagy adja meg a 
regisztrált számot a számbillentyûk segítségével.

FFFF Állítsa be a felhasználói adatokat.

Megjegyzés
❒ Ha már bejegyzett felhasználóhoz szeretne fax célállomást bejegyezni, 

ugorjon a következõ lépésre: G.

A felhasználó (célállomás) nevének és a gombnévnek a bejegyzése

A Nyomja meg a Felhasználó (célállomás) neve [Megváltoztat] gombját, vagy 
a Gomb név gombot.
Megjelenik a felhasználó (célállomás) nevének vagy a gomb elnevezésének 
a bevitelére szolgáló képernyõ.

ZFFH220E

Kommu-
nikáció

Vételi file

HU
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B Adja meg a felhasználó (célállomás) nevét vagy a gombnevet, majd 
nyomja meg a [OK] gombot.

Megjegyzés
❒ Fax célállomás kiválasztásakor használhatja a felhasználónevet.
❒ A felhasználónévhez regisztrálható felhasználókód is. Részletes 

tudnivalók: 83. oldal “Felhasználó kódok”.

Referencia
181. oldal “Szöveg beírása”

Megnevezés kiválasztása

A Ha össze szeretne kötni egy felhasználót egy megnevezéssel, a 
Válasszon megnevezést funkcióban nyomja meg a megnevezéshez 
tartozó gombot.

Megjegyzés
❒ A választható gombok a következõk:

• [Frekv.]… Az elsõként megjelenõ laphoz adódik hozzá.
• [AB], [CD], [EF], [GH], [IJK], [LMN], [OPQ], [RST], [UVW], [XYZ], 

[1] to [10]… Hozzáadódik a kiválasztott megnevezés tételeinek 
listájához.

❒ Kiválaszthatja a [Frekv.] oldalt, és minden megnevezéshez választhat 
még egy oldalt.

GGGG Nyomja meg a [Fax céláll.] gombot.

HHHH A számbillentyûk segítségével adja meg az új faxszámot, majd nyomja meg 
az [OK] gombot.
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Vonal kiválasztása

A Nyomja meg a [Vál. vonalat] gombot.

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

A SUB kód programozása

A Nyomja meg a [Spec. beállítások], majd a [SUB kód] gombot.
B Nyomja meg a Átviteli SUB kód [Megváltoztat] gombját.
C Adja meg a SUB kód értékét a számbillentyûkkel, majd nyomja meg a 

[OK] gombot.
D A jelszó megadásához nyomja meg a Jelszó (SID) [Megváltoztat] gombját.
E A számbillentyûk segítségével adja meg a jelszót, majd nyomja meg az 

[OK] gombot.
F Nyomja meg a [OK] gombot.

A SEP kód programozása

A Nyomja meg a [Spec. beállítások], majd a [SEP kód] gombot.
B Nyomja meg a SEP kód vét. [Megváltoztat] gombját.
C Adja meg a SEP kód értékét a számbillentyûkkel, majd nyomja meg a 

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

gombját.
E A számbillentyûk segítségével adja meg a jelszót, majd nyomja meg az 

[OK] gombot.
F Nyomja meg a [OK] gombot.

A Nemzetközi átviteli üzemmód  beállítása

A Nyomja meg a Nemzetközi átviteli mód [Megváltoztat] gombját.
B Válassza a [Ki] vagy a [Be] opciót, majd nyomja meg a [OK] gombot.
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Fax fejléc kiválasztása

Megjegyzés
❒ Rögzítheti a faxfejléc nevét a Fax információ regisztrálása -ban a Rendszer 

beállítások Fax beállítások alatt. Lásd: Faxkézikönyv <Speciális funkciók>.
A Nyomja meg a Fax fejléc [Megváltoztat] gombját.
B Válassza a [1. név] vagy a [2. név] opciót, majd nyomja meg a [OK] gombot.

Címkebeszúrás beállítása

Ha a Címke beszúrása beállítása Be, a címzett neve és standard üzenetek 
kerülnek a faxra a célállomáson.
A Nyomja meg a Címke beszúrása [Megváltoztat] gombját.
B Válassza ki a [Be] elemet.
C Nyomja meg a 2. vonal [Megváltoztat] gombját.
D Válassza ki a második vonalra nyomtatandó standard üzenetet. Testre 

szabott üzenet nyomtatásához nyomja meg az [Egyéni üzenet] gombot.

E Írja be az üzenetet, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Referencia
181. oldal “Szöveg beírása”

F Nyomja meg a [OK] gombot.
G Nyomja meg a 3. vonal [Megváltoztat] gombját.
H Válasszon egy standard üzenetet, majd nyomja meg az [OK] gombot.
I Nyomja meg a [OK] gombot.

IIII Nyomja meg a [OK] gombot.

Megjegyzés
❒ Egy csoport tárolása után ezt fax célállomásként adhatja meg a csoporthoz. 

Lásd: 122. oldal “Célállomás regisztrálása csoportba”.
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Tárolt fax célállomás megváltoztatása

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

BBBB Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.

CCCC Nyomja meg a [Rendszergazda eszk.], majd pedig a [TTTTKöv.] gombot.

DDDD Nyomja meg a [Címlista kezelése] gombot.

EEEE Válassza ki a fax célállomás rögzített felhasználóját, akit meg szeretne 
változtatni.
Nyomja meg a felhasználó (célállomás) gombját, vagy a számbillentyûzet 
segítségével adja meg a regisztrált számot.

Megjegyzés
❒ A  gomb megnyomásával kereshet a felhasználók között felhasználói 

név/index, felhasználói kód, fax célállomás vagy e-mail cím szerint.

FFFF Nyomja meg a [Fax céláll.] gombot.

GGGG Adja meg az adatokat.

Faxszám megváltoztatása

A A faxszám alatt nyomja meg a [Megváltoztat] gombot.

B A számbillentyûk segítségével adja meg az új faxszámot, majd nyomja 
meg az [OK] gombot.

Vonal megváltoztatása

A Nyomja meg a [Vál. vonalat] gombot.

B Válassza ki a vonaltípust.
C Nyomja meg a [OK] gombot.
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SUB kód módosítása

A Nyomja meg a [Spec. beállítások] gombot.
B Nyomja meg a [SUB kód] gombot.
C Nyomja meg a Átviteli SUB kód [Megváltoztat] gombját.
D Adja meg az új SUB kód értékét, majd nyomja meg az [OK] gombot.
E A jelszó megváltoztatásához nyomja meg a Jelszó (SID) [Megváltoztat] gombját.
F Írja be az új jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.
G Nyomja meg a [OK] gombot.

SEP kód módosítása

A Nyomja meg a [Spec. beállítások] gombot.
B Nyomja meg a [SEP kód] gombot.
C Nyomja meg a SEP kód vét. [Megváltoztat] gombját.
D Adja meg az új SEP kód értékét, majd nyomja meg az [OK] gombot.
E A jelszó megváltoztatásához nyomja meg a Jelszó (PWD) [Megváltoztat] gombját.
F Írja be az új jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.
G Nyomja meg a [OK] gombot.

Fax fejléc megváltoztatása

A Nyomja meg a Fax fejléc [Megváltoztat] gombját.
B Válassza ki a fax fejlécet, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Címke beszúrásának módosítása

A Nyomja meg a Címke beszúrása [Megváltoztat] gombját.
B Nyomja meg a 2. vonal [Megváltoztat] gombját.
C Adja meg az új standard üzenetet, vagy új üzenet beviteléhez nyomja 

meg az [Egyéni üzenet] gombot.
D Nyomja meg a [OK] gombot.
E Nyomja meg a 3. vonal [Megváltoztat] gombját.
F Válasszon egy új standard üzenetet, majd nyomja meg az [OK] gombot.
G Nyomja meg a [OK] gombot.

HHHH Nyomja meg a [OK] gombot.

Megjegyzés
❒ A felhasználónév módosításáról további tudnivalókért lásd: 86. oldal “A 

felhasználó (célállomás) nevének vagy a gombnévnek a módosítása”.
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Tárolt fax célállomás törlése

Megjegyzés
❒ Ha kitöröl egy célállomást, amely egy meghatározott szállítási cím, a Személyes 

postaláda-ra rögzített üzenetek például nem juttathatók célba. Célállomás törlése 
elõtt bizonyosodjon meg arról, hogy ellenõrizte a faxfunkció beállításait.

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

BBBB Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.

CCCC Nyomja meg a [Rendszergazda eszk.], majd pedig a [TTTTKöv.] gombot.

DDDD Nyomja meg a [Címlista kezelése] gombot.

Csak a faxszám törlése

A Válassza ki, hogy a fax célállomás felhasználói közül ki akar törölni.
Nyomja meg a felhasználó (célállomás) gombját, vagy a számbillentyûzet 
segítségével adja meg a regisztrált számot.

B Nyomja meg a [Fax céláll.] gombot.
C A faxszám alatt nyomja meg a [Megváltoztat] gombot.
D Nyomja meg a [Össz. törlés], majd pedig a [OK] gombot.

E Nyomja meg a [OK] gombot.

Az összes felhasználói információ törlése

A Nyomja meg a [Törlés] gombot.
B Jelölje ki a törölni kívánt felhasználót.

Nyomja meg a felhasználó (célállomás) gombját, vagy a számbillentyûzet 
segítségével adja meg a regisztrált számot.

C Nyomja meg a [Igen] gombot.

EEEE Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

Megjegyzés
❒ A felhasználókódok együttes törléséhez nyomja meg a 88. oldal 

“Felhasználói kód törlése”-t.

FFFF Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök/Számláló}}}} gombot.
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E-mail célállomás

Úgy rögzítse az e-mail célállomásokat, hogy ne kelljen minden alkalommal 
beírnia egy e-mail címet, és a szkenner vagy a faxfunkcióról szkennelt fájlokat 
küldhet el e-mailben.
• Könnyû kiválasztani az e-mail célállomást, ha “Felhasználó (célállomás) 

neve”-t és “Gomb név” -t rögzít e-mail célállomásként.
• E-mail címek mint célállomások csoportként is regisztrálhatók.
• Az e-mail címet a feladó címeként is használhatja, amikor szkenner 

üzemmódban szkennelt fájlokat küld. Ebben az esetben a feladó címének 
kóddal történõ levédése megakadályozza, hogy illetéktelen személyek 
használják. Lásd: 119. oldal “Védõkód regisztrálása”.

• Választhat e-mail címet LDAP szerverrõl, majd regisztrálhatja a 
Címjegyzékben. Az LDAP szerver programozásával kapcsolatos részleteket 
lásd: 134. oldal “LDAP szerver programozása/módosítása”. E-mail címnek 
LDAP szerveren megkeresésével kapcsolatos részleteket lásd az alábbi 
kézikönyvekben: “Szkennelt fájl küldése e-mailben”, Szkennerkézikönyv.

E-mail célállomás tárolása

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

BBBB Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.

CCCC Nyomja meg a [Rendszergazda eszk.], majd pedig a [TTTTKöv.] gombot.

DDDD Nyomja meg a [Címlista kezelése] gombot.

ZFFH220E

Kommu-
nikáció

Vételi file

HU
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EEEE Nyomja meg a [Új regisztrálás] gombot.

Megjegyzés
❒ Ha regisztrált felhasználóhoz kívánja beállítani az e-mail címet, nyomja 

meg az adott felhasználóhoz (célállomáshoz) tartozó gombot, vagy adja 
meg a regisztrált számot a számbillentyûzet segítségével.

FFFF Állítsa be a felhasználói adatokat.

Megjegyzés
❒ Ha már bejegyzett felhasználóhoz szeretne e-mail címet bejegyezni, 

ugorjon a G. lépésre.

A felhasználó (célállomás) nevének és a gombnévnek a bejegyzése

A Nyomja meg a Felhasználó (célállomás) neve [Megváltoztat] gombját, vagy 
a Gomb név gombot.
Megjelenik a felhasználó (célállomás) nevének vagy a gomb elnevezésének 
a bevitelére szolgáló képernyõ.

B Adja meg a felhasználó (célállomás) nevét vagy a gombnevet, majd 
nyomja meg a [OK] gombot.

Megjegyzés
❒ Amikor a küldéshez használandó e-mail címet szeretné kiválasztani, 

kijelölheti a megfelelõ felhasználónevet is.
❒ A felhasználónévhez regisztrálható felhasználókód is. Részletes 

tudnivalók: 83. oldal “Felhasználó kódok”.

Referencia
181. oldal “Szöveg beírása”

Megnevezés kiválasztása

A Ha össze szeretne kötni egy felhasználót egy megnevezéssel, a Válasszon 
megnevezést funkcióban nyomja meg a megnevezéshez tartozó gombot.

Megjegyzés
❒ A választható gombok a következõk:

• [Frekv.]… Az elsõként megjelenõ laphoz adódik hozzá.
• [AB], [CD], [EF], [GH], [IJK], [LMN], [OPQ], [RST], [UVW], [XYZ], [1] to 

[10]… Hozzáadódik a kiválasztott megnevezés tételeinek listájához.
❒ Mindegyik megnevezéshez kiválaszthatja a [Frekv.] oldalt és még egyet.
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GGGG Nyomja meg a [E-mail] gombot.

HHHH Nyomja meg a E-mail cím [Megváltoztat] gombját.

IIII Adja meg az e-mail címet.

E-mail cím megadása.

A Adja meg az e-mail címet.

B Nyomja meg a [OK] gombot.

Az e-mail cím felhasználása feladóként

A Nyomja meg a [Be] gombot a Küldõként regisztrál alatt.

JJJJ Nyomja meg a [OK] gombot.

Megjegyzés
❒ Egy már regisztrált csoporthoz további e-mail célállomások vehetõk fel. 

Lásd: 122. oldal “Célállomás regisztrálása csoportba”.

Tárolt e-mail célállomás módosítása

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

BBBB Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.

CCCC Nyomja meg a [Rendszergazda eszk.], majd pedig a [TTTTKöv.] gombot.

DDDD Nyomja meg a [Címlista kezelése] gombot.

EEEE Válassza ki azt a bejegyzett e-mail cím felhasználót, akit módosítani kíván.
Nyomja meg a felhasználó (célállomás) gombját, vagy a számbillentyûzet 
segítségével adja meg a regisztrált számot.

Megjegyzés
❒ A  gomb megnyomásával kereshet a felhasználók között felhasználói 

név/index, felhasználói kód, fax célállomás vagy e-mail cím szerint.
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FFFF Nyomja meg a [E-mail] gombot.

GGGG Adja meg az adatokat.

Az e-mail cím módosítása

A Nyomja meg a E-mail cím [Megváltoztat] gombját.

B Írja be az e-mail címet, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Referencia
181. oldal “Szöveg beírása”

HHHH Nyomja meg a [OK] gombot.

Megjegyzés
❒ A felhasználónév módosításáról további tudnivalókért lásd: 86. oldal “A 

felhasználó (célállomás) nevének vagy a gombnévnek a módosítása”.

Tárolt e-mail célállomás törlése

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

BBBB Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.

CCCC Nyomja meg a [Rendszergazda eszk.], majd pedig a [TTTTKöv.] gombot.

DDDD Nyomja meg a [Címlista kezelése] gombot.

Csak az e-mail cím törlése

A Válassza ki azt a bejegyzett e-mail cím felhasználót, akit törölni kíván.
Nyomja meg a felhasználó (célállomás) gombját, vagy a számbillentyûzet 
segítségével adja meg a regisztrált számot.

B Nyomja meg a [E-mail] gombot.
C Nyomja meg a E-mail cím [Megváltoztat] gombját.
D Nyomja meg a [Össz. törlés], majd pedig a [OK] gombot.
E Nyomja meg a [OK] gombot.
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Az összes felhasználói információ törlése

A Nyomja meg a [Törlés] gombot.
B Jelölje ki a törölni kívánt felhasználót.

Nyomja meg a felhasználó (célállomás) gombját, vagy a számbillentyûzet 
segítségével adja meg a regisztrált számot.

C Nyomja meg a [Igen] gombot.

EEEE Nyomja meg a [Kilépés] gombot.
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Mappák rögzítése

Ha osztott mappát rögzít, közvetlenül küldhet bele szkennelt fájlokat.
Két fajta protokoll használható: 
• SMB

Ha fájlokat szeretne küldeni osztott Windows mappákba
• FTP

Akkor használhatja, amikor fájlokat küld FTP szerverre.

Megjegyzés
❒ A protokollokkal, szervernevekkel és mappaszintekkel kapcsolatos adatokat 

a hálózati adminisztrátortól kérje meg.
❒ Megakadályozhatja, hogy illetéktelen felhasználók hozzáférjenek a gépen 

lévõ mappákhoz. Lásd: 119. oldal “Védõkód regisztrálása”.
❒ Csak a SMB-t vagy a FTP-t jelölheti ki. Ha a beállítások végeztével 

megváltoztatja a protokollt, minden korábban beírt adat törlõdik.
❒ Csoportonként összesen 50 mappát rögzíthet. 50-nél több mappát jegyzõ 

csoportnak nem küldhetõk fájlok.

Referencia
A hálózati beállításokkal kapcsolatos adatokat lásd a Hálózati útmutatóban.
A Mappába szkenneléssel kapcsolatos adatokat lásd a Szkennerkézikönyvben.

Csatlakoztatás SMB-vel 

Megjegyzés
❒ A Mappa rögzítését FTP szerveren lásd: 113. oldal “Csatlakoztatás FTP-vel”.

SMB mappa rögzítése

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

ZFFH220E

Kommu-
nikáció

Vételi file

HU
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BBBB Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.

CCCC Nyomja meg a [Rendszergazda eszk.], majd pedig a [TTTTKöv.] gombot.

DDDD Nyomja meg a [Címlista kezelése] gombot.

EEEE Nyomja meg a [Új regisztrálás] gombot.

Megjegyzés
❒ Ha regisztrált felhasználóhoz kíván rögzíteni mappát, nyomja meg az 

adott felhasználóhoz (célállomáshoz) tartozó gombot, vagy adja meg a 
regisztrált számot a számbillentyûk segítségével.

FFFF Állítsa be a felhasználói adatokat.

Megjegyzés
❒ Ha már bejegyzett felhasználóhoz szeretne mappát bejegyezni, ugorjon a 

következõ lépésre: G.

A felhasználó (célállomás) nevének és a gombnévnek a bejegyzése

A Nyomja meg a Felhasználó (célállomás) neve [Megváltoztat] gombját, vagy 
a Gomb név gombot.
Megjelenik a felhasználó (célállomás) nevének vagy a gomb elnevezésének 
a bevitelére szolgáló képernyõ.

B Adja meg a felhasználó (célállomás) nevét vagy a gombnevet, majd 
nyomja meg a [OK] gombot.

Megjegyzés
❒ A felhasználó nevét a mappa neveként is használhatja.
❒ A felhasználónévhez regisztrálható felhasználókód is. Részletes 

tudnivalók: 83. oldal “Felhasználó kódok”.

Referencia
181. oldal “Szöveg beírása”
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Megnevezés kiválasztása

A Ha össze szeretne kötni egy felhasználót egy megnevezéssel, a Válasszon 
megnevezést funkcióban nyomja meg a megnevezéshez tartozó gombot.

Megjegyzés
❒ A választható gombok a következõk:

• [Frekv.]… Az elsõként megjelenõ laphoz adódik hozzá.
• [AB], [CD], [EF], [GH], [IJK], [LMN], [OPQ], [RST], [UVW], [XYZ], [1] to 

[10]… Hozzáadódik a kiválasztott megnevezés tételeinek listájához.
❒ Mindegyik megnevezéshez kiválaszthatja a [Frekv.] oldalt és még egyet.

GGGG Nyomja meg a [Mappa] gombot.

HHHH Nyomja meg a [SMB] gombot.

Megjegyzés
❒ Mappa meghatározásánál vagy kézzel írja be az útvonalat, vagy a 

hálózaton böngészve keresi meg a mappát.

Referencia
108. oldal “A mappa kézi megkeresése”
109. oldal “A Hálózat keresése használata a mappa megkereséséhez”

A mappa kézi megkeresése

A Nyomja meg a Útvonal [Megváltoztat] gombját. 

B Írja be azt az útvonalat, ahol a mappa található.

Megjegyzés
❒ Az útvonalat az alábbi formátum segítségével írja be: 

“\\SzerverNév\ShareNév\ÚtvonalNév”.
❒ IP címet is beírhat.
❒ Az útvonal beírásához max. 128 karaktert használhat fel.
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C Nyomja meg a [OK] gombot.

Megjegyzés
❒ Ha az útvonal helytelenül lett beírva, ilyen értelmû üzenet jelenik meg. 

Nyomja meg a [Kilépés] gombot, majd írja be újra az útvonalat.
D Nyomja meg a Felhasználói név [Megváltoztat] gombját.
E Adja meg a csoport nevét, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Megjegyzés
❒ Ez az a felhasználónév, amelynek engedélyezett a mappa elérésére.

F Nyomja meg a Jelszó [Megváltoztat] gombját.
G Írja be a felhasználó jelszavát, majd nyomja meg a [OK] gombot.

A Hálózat keresése használata a mappa megkereséséhez 

A Nyomja meg a [Hálózat keresése] gombot.
Megjelennek azok a kliensgépek, amelyek a számítógéppel azonos 
hálózatot használnak.

Megjegyzés
❒ Mielõtt lenyomná a [Hálózat keresése] gombot, írja be saját 

felhasználónevét és jelszavát. Ha megvan, a Hálózat keresése 
képernyõn csak azok a kliensgépek jelennek meg, amelyek elérésére 
engedélye van. 

B Válasszon egy kliensgépet.

Megjelennek a rajta lévõ osztott mappák.

Megjegyzés
❒ A [Egy szinttel feljebb] lenyomásával váltogathat a szintek között.

C Jelölje ki, hogy melyik mappát szeretné rögzíteni.
Az Bejelentkezés jelenik meg a kijelzõn.

Megjegyzés
❒ Ha már beírt engedélyezett felhasználónevet és jelszót, a Bejelentkezés 

képernyõ nem jelenik meg. Ugorjon a F lépésre.
D Írja be a felhasználónevet.

Megjegyzés
❒ Ez az a felhasználónév, amelynek engedélyezett a mappa elérésére.
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E Írja be a felhasználó jelszavát, majd nyomja meg a [OK] gombot.
Újból megjelenik a Hálózat keresése képernyõ.

Megjegyzés
❒ Ha a felhasználónév vagy -jelszó helytelenül lett beírva, ilyen értelmû 

üzenet jelenik meg. Nyomja meg a [Kilépés] gombot, majd írja be újra a 
felhasználónevet és a jelszót.

F Nyomja meg a [OK] gombot.

IIII A [Kapcsolat tesztelése] lenyomásával ellenõrizze, helyes-e a megadott 
útvonal.

JJJJ Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

Megjegyzés
❒ Ha a csatlakozási teszt nem sikerül, ellenõrizze a beállításokat, majd 

próbálja újra.

KKKK Nyomja meg a [OK] gombot.

Rögzített SMB mappa módosítása

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

BBBB Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.

CCCC Nyomja meg a [Rendszergazda eszk.], majd pedig a [TTTTKöv.] gombot.

DDDD Nyomja meg a [Címlista kezelése] gombot.

EEEE Válassza ki a módosítani kívánt rögzített mappa felhasználóját.
Nyomja meg a felhasználó (célállomás) gombját, vagy a számbillentyûzet 
segítségével adja meg a regisztrált számot.

Megjegyzés
❒ A  gomb megnyomásával kereshet a felhasználók között felhasználói 

név/index, felhasználói kód, fax célállomás vagy e-mail cím szerint.

FFFF Nyomja meg a [Mappa] gombot.
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GGGG Adja meg azokat a  tételeket, amelyeket módosítani szeretne.

A protokoll módosítása

A Nyomja meg a [FTP] gombot.

B Egy megerõsítõ üzenet jelenik meg. Nyomja meg a [Igen] gombot.

Megjegyzés
❒ A protokoll módosítása kitörli az elõzõ protokoll alatt rögzített összes beállítást.

C Írja be újra mindegyik tételt. 

Referencia
Lásd a I. és a T. lépést a 113. oldal “FTP mappa rögzítése”. oldalon.

Tételek módosítása a SMBalatt

A Nyomja meg a Útvonal [Megváltoztat] gombját.
B Írja be a mappa helye szerinti új útvonalat, majd nyomja meg a [OK] gombot.

Megjegyzés
❒ A Hálózat keresése használatával is meghatározhat új mappát. 

Részletes tudnivalók: 109. oldal “A Hálózat keresése használata a 
mappa megkereséséhez”.

C Nyomja meg a Felhasználói név [Megváltoztat] gombját.
D Adja meg az új felhasználónevet, majd nyomja meg a [OK] gombot.

Ez az a felhasználónév, amelynek engedélyezett a mappa elérésére.
E Nyomja meg a Jelszó [Megváltoztat] gombját.
F Írja be az új jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

HHHH A [Kapcsolat tesztelése] lenyomásával ellenõrizze, helyes-e a megadott útvonal.

IIII Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

Megjegyzés
❒ Ha a csatlakozási teszt nem sikerül, ellenõrizze a beállításokat, majd próbálja újra.

JJJJ Nyomja meg a [OK] gombot.

Megjegyzés
❒ A felhasználónév (célállomás) módosításáról további tudnivalókért lásd: 

86. oldal “Felhasználói kód megváltoztatása”.
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Rögzített SMB mappa törlése

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

BBBB Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.

CCCC Nyomja meg a [Rendszergazda eszk.], majd pedig a [TTTTKöv.] gombot.

DDDD Nyomja meg a [Címlista kezelése] gombot.

Kizárólag a rögzített mappa törlése

A Jelölje ki a törölni kívánt mappa egyik felhasználóját.
Nyomja meg a felhasználó (célállomás) gombját, vagy a számbillentyûzet 
segítségével adja meg a regisztrált számot.

B Nyomja meg a [Mappa] gombot.
C Nyomja meg a [FTP] gombot.

Egy megerõsítõ üzenet jelenik meg.
D Nyomja meg a [Igen] gombot.
E Nyomja meg a [OK] gombot.

Minden beállítás SMB törlõdik.

Az összes felhasználói információ törlése

A Nyomja meg a [Törlés] gombot.
B Jelölje ki a törölni kívánt felhasználót.

Nyomja meg a felhasználó (célállomás) gombját, vagy a számbillentyûzet 
segítségével adja meg a regisztrált számot.

C Nyomja meg a [Igen] gombot.

EEEE Nyomja meg a [Kilépés] gombot.
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Csatlakoztatás FTP-vel 

Megjegyzés
❒ Windowsban konfigurált osztott mappa rögzítését lásd: 106. oldal 

“Csatlakoztatás SMB-vel”.

FTP mappa rögzítése

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

BBBB Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.

CCCC Nyomja meg a [Rendszergazda eszk.], majd pedig a [TTTTKöv.] gombot.

DDDD Nyomja meg a [Címlista kezelése] gombot.

EEEE Nyomja meg a [Új regisztrálás] gombot.

Megjegyzés
❒ Ha regisztrált felhasználóhoz kíván rögzíteni mappát, nyomja meg az 

adott felhasználóhoz (célállomáshoz) tartozó gombot, vagy adja meg a 
regisztrált számot a számbillentyûk segítségével.

FFFF Állítsa be a felhasználói adatokat.

Megjegyzés
❒ Ha már bejegyzett felhasználóhoz szeretne mappát bejegyezni, ugorjon a 

következõ lépésre: G.

ZFFH220E

Kommu-
nikáció

Vételi file

HU
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A felhasználó (célállomás) nevének és a gombnévnek a bejegyzése

A Nyomja meg a Felhasználó (célállomás) neve [Megváltoztat] gombját, vagy 
a Gomb név gombot.
Megjelenik a felhasználó (célállomás) nevének vagy a gomb elnevezésének 
a bevitelére szolgáló képernyõ.

B Adja meg a felhasználó (célállomás) nevét vagy a gombnevet, majd 
nyomja meg a [OK] gombot.

Megjegyzés
❒ A felhasználó nevét a mappa neveként is használhatja.
❒ A felhasználónévhez regisztrálható felhasználókód is. Részletes 

tudnivalók: 83. oldal “Felhasználó kódok”.

Referencia
181. oldal “Szöveg beírása”

Megnevezés kiválasztása

A Ha össze szeretne kötni egy felhasználót egy megnevezéssel, a 
Válasszon megnevezést funkcióban nyomja meg a megnevezéshez 
tartozó gombot.

Megjegyzés
❒ A választható gombok a következõk:

• [Frekv.]… Az elsõként megjelenõ laphoz adódik hozzá.
• [AB], [CD], [EF], [GH], [IJK], [LMN], [OPQ], [RST], [UVW], [XYZ], 

[1] to [10]… Hozzáadódik a kiválasztott megnevezés tételeinek 
listájához.

❒ Mindegyik megnevezéshez kiválaszthatja a [Frekv.] oldalt és még egyet.

GGGG Nyomja meg a [Mappa] gombot.

HHHH Nyomja meg a [FTP] gombot.
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IIII Nyomja meg a Szervernév [Megváltoztat] gombját.

JJJJ Írja be a szerver nevét.

Megjegyzés
❒ A szerver nevének beírásához max. 64 karaktert használhat fel.

KKKK Nyomja meg a Útvonal [Megváltoztat] gombját. 

LLLL Írja be az útvonalat.

Megjegyzés
❒ Abszolút útvonalat ezzel a formátummal írhat be: “/user/home/username”; 

relatív útvonalat pedig ezzel: “directory/sub-directory”.
❒ Ha üresen hagyja az útvonalat, a bejelentkezési könyvtár tekintendõ az 

aktuális munkakönyvtárnak.
❒ IP címet is beírhat.
❒ Az útvonal beírásához max. 128 karaktert használhat fel.

MMMM Nyomja meg a [OK] gombot.

Megjegyzés
❒ A port számának beírásához nyomja meg a [Megváltoztat] gombot a Port 

No. mezõben A számbillentyûk segítségével adja meg az új portszámot, 
majd nyomja meg az [#] gombot. 1 és 65535 között választhat számot.

NNNN Nyomja meg a Felhasználói név [Megváltoztat] gombját.

OOOO Adja meg a csoport nevét, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Megjegyzés
❒ Ez az a felhasználónév, amelynek engedélyezett a mappa elérésére.

PPPP Nyomja meg a Jelszó [Megváltoztat] gombját.

QQQQ Írja be a felhasználó jelszavát, majd nyomja meg a [OK] gombot.

RRRR A [Kapcsolat tesztelése] lenyomásával ellenõrizze, helyes-e a megadott útvonal.

SSSS Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

Megjegyzés
❒ Ha a csatlakozási teszt nem sikerül, ellenõrizze a beállításokat, majd próbálja újra.

TTTT Nyomja meg a [OK] gombot.
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Rögzített FTP mappa módosítása

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

BBBB Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.

CCCC Nyomja meg a [Rendszergazda eszk.], majd pedig a [TTTTKöv.] gombot.

DDDD Nyomja meg a [Címlista kezelése] gombot.

EEEE Válassza ki a módosítani kívánt rögzített mappa felhasználóját.
Nyomja meg a felhasználó (célállomás) gombját, vagy a számbillentyûzet 
segítségével adja meg a regisztrált számot.

Megjegyzés
❒ A  gomb megnyomásával kereshet a felhasználók között felhasználói 

név/index, felhasználói kód, fax célállomás vagy e-mail cím szerint.

FFFF Nyomja meg a [Mappa] gombot.

GGGG Adja meg azokat a  tételeket, amelyeket módosítani szeretne.

A protokoll módosítása

A Nyomja meg a [SMB] gombot.

B Egy megerõsítõ üzenet jelenik meg. Nyomja meg a [Igen] gombot.

Megjegyzés
❒ A protokoll módosítása kitörli az elõzõ protokoll alatt rögzített összes 

beállítást.
C Írja be újra mindegyik tételt. 

Referencia
Lásd a H. és a K. lépést a 106. oldal “SMB mappa rögzítése”. oldalon.
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Tételek módosítása a FTPalatt

A Nyomja meg a Szervernév [Megváltoztat] gombját.
B Adja meg az új szervernevet, majd nyomja meg az [OK] gombot.
C Nyomja meg a Útvonal [Megváltoztat] gombját.
D Adja meg az új útvonalat, majd nyomja meg az [OK] gombot.
E Nyomja meg a Felhasználói név [Megváltoztat] gombját.
F Adja meg az új felhasználónevet, majd nyomja meg a [OK] gombot.

Ez az a felhasználónév, amelynek engedélyezett a mappa elérésére.
G Nyomja meg a Jelszó [Megváltoztat] gombját.
H Írja be az új jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Megjegyzés
❒ A port számának beírásához nyomja meg a [Megváltoztat] gombot a Port 

No. mezõben A számbillentyûk segítségével adja meg az új portszámot, 
majd nyomja meg az [#] gombot.

HHHH A [Kapcsolat tesztelése] lenyomásával ellenõrizze, helyes-e a megadott 
útvonal.

IIII Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

Megjegyzés
❒ Ha a csatlakozási teszt nem sikerül, ellenõrizze a beállításokat, majd 

próbálja újra.

JJJJ Nyomja meg a [OK] gombot.

Megjegyzés
❒ A felhasználónév (célállomás) módosításáról további tudnivalókért lásd: 

86. oldal “Felhasználói kód megváltoztatása”.

Rögzített FTP mappa törlése

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

BBBB Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.

CCCC Nyomja meg a [Rendszergazda eszk.], majd pedig a [TTTTKöv.] gombot.
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DDDD Nyomja meg a [Címlista kezelése] gombot.

Kizárólag a rögzített mappa törlése

A Jelölje ki a törölni kívánt mappa egyik felhasználóját.
Nyomja meg a felhasználó (célállomás) gombját, vagy a számbillentyûzet 
segítségével adja meg a regisztrált számot.

B Nyomja meg a [Mappa] gombot.
C Nyomja meg a [SMB] gombot.

Egy megerõsítõ üzenet jelenik meg.
D Nyomja meg a [Igen] gombot.
E Nyomja meg a [OK] gombot.

Minden beállítás FTP törlõdik.

Az összes felhasználói információ törlése

A Nyomja meg a [Törlés] gombot.
B Jelölje ki a törölni kívánt felhasználót.

Nyomja meg a felhasználó (célállomás) gombját, vagy a számbillentyûzet 
segítségével adja meg a regisztrált számot.

C Nyomja meg a [Igen] gombot.

EEEE Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

RussianC3-HUgsg.book  Page 118  Tuesday, September 16, 2003  3:36 PM



Printed Matters

Védõkód regisztrálása

119

4

Védõkód regisztrálása

Egy védõkóddal megakadályozhatja, hogy a feladó nevéhez vagy mappáihoz 
illetéktelen hozzáférjenek.
Ez a funkció az alábbiak védelmére szolgál:
• Mappák

Megakadályozza a mappák illetéktelen elérését.
• Feladó neve (e-mail üzenet küldésekor)

Megakadályozza, hogy visszaéljenek a feladó nevével.

Megjegyzés
❒ Ez a funkció nem áll rendelkezésre, amikor az internetfax programmal 

küldenek e-mail üzeneteket.

Védõkód regisztrációja egyetlen felhasználóhoz

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

BBBB Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.

CCCC Nyomja meg a [Rendszergazda eszk.], majd pedig a [TTTTKöv.] gombot.

DDDD Nyomja meg a [Címlista kezelése] gombot.

EEEE Nyomja meg ahhoz a felhasználóhoz (célállomáshoz) tartozó gombot, 
amelyhez védõkódot szeretne beadni.

ZFFH220E

Kommu-
nikáció

Vételi file

HU
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FFFF Nyomja meg a [Céláll. véd.] gombot.

A feladó nevének védelme

A Nyomja meg a [Védelemmel] gombot a Feladó neve alatt.

A mappa védelme

A Nyomja meg a Mappa [Védelemmel] gombját.

GGGG A Védõkód alatt nyomja meg a [Megváltoztat] gombot.

HHHH A számbillentyûk segítségével adja meg a védõkódot, majd nyomja meg a 
[#] gombot.

Megjegyzés
❒ Max. 8 számjegyet írhat be.

IIII Nyomja meg a [OK] gombot.

JJJJ Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

Védõkód regisztrálása Csoportos felhasználóhoz

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

BBBB Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.

CCCC Nyomja meg a [Rendszergazda eszk.], majd pedig a [TTTTKöv.] gombot.

DDDD Nyomja meg a [Címlista: Csoport regisztrálás/módosítás/ törlése] gombot.

EEEE Nyomja meg ahhoz a csoporthoz tartozó gombot, amelyhez védõkódot 
szeretne beadni.
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FFFF Nyomja meg a [Céláll. véd.] gombot.

GGGG Nyomja meg a Mappa [Védelemmel] gombját.

HHHH A Védõkód alatt nyomja meg a [Megváltoztat] gombot.

IIII A számbillentyûk segítségével adja meg a védõkódot, majd nyomja meg a 
[#] gombot.

Megjegyzés
❒ Max. 8 számjegyet írhat be.

JJJJ Nyomja meg a [OK] gombot.

KKKK Nyomja meg a [Kilépés] gombot.
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Célállomás regisztrálása csoportba

Adjon be célállomásokat egy csoporthoz, hogy egyszerûen szabályozhassa az 
egyes csoportokhoz tartozó bejegyzett faxot, e-mailt és mappákat.
A célállomás csoportosításához elõre regisztrálni kell a csoportokat.

Megjegyzés
❒ Legfeljebb 500 csoportot hozhat létre.
❒ A Szkennelés mappába funkció használatakor nem küldhet szkennelt fájlokat 

olyan csoportba, amely 50-nél több mappát jegyzett.
❒ Védõkóddal megakadályozhatja, hogy egy csoportba bejegyzett mappákhoz 

illetéktelenül hozzáférjenek. Részletes tudnivalók: 75. oldal “Címlista: 
Továbbítási kérelem tárolás/módosítás/törlés”.

Új csoport regisztrálása

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

BBBB Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.

CCCC Nyomja meg a [Rendszergazda eszk.], majd pedig a [TTTTKöv.] gombot.

DDDD Nyomja meg a [Címlista: Csoport regisztrálás/módosítás/ törlése] gombot.

EEEE Nyomja meg a [Új regisztrálás] gombot.

ZFFH220E

Kommu-
nikáció

Vételi file

HU
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FFFF Nyomja meg a Csoporthívó neve [Megváltoztat] gombját.

GGGG Adja meg a csoport nevét, majd nyomja meg az [OK] gombot.
A Gomb név adása automatikusan történik.

Referencia
181. oldal “Szöveg beírása”

HHHH Szükség esetén a Válasszon megnevezést alatt nyomja meg a kívánt 
megnevezés gombját. 

Megjegyzés
❒ A választható gombok a következõk:

• [Frekv.]… Az elsõként megjelenõ laphoz adódik hozzá.
• [AB], [CD], [EF], [GH], [IJK], [LMN], [OPQ], [RST], [UVW], [XYZ], [1] to 

[10]… Hozzáadódik a kiválasztott megnevezés tételeinek listájához.
❒ Mindegyik megnevezéshez kiválaszthatja a [Frekv.] oldalt és még egyet.

IIII Ha meg akarja változtatni a gomb nevét, nyomja meg a [Megváltoztat] 
gombot a Gomb név alatt. Adja meg a gomb nevét, majd nyomja meg az 
[OK] gombot.

JJJJ Nyomja meg a [OK] gombot.

Célállomások tárolása csoportokba
Csoportokban tárolhatja a célállomásokat.
Új célállomások rögzítése során egyúttal csoportok rögzítését is végezheti.

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

BBBB Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.

CCCC Nyomja meg a [Rendszergazda eszk.], majd pedig a [TTTTKöv.] gombot.

DDDD Nyomja meg a [Címlista kezelése] gombot.
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EEEE Jelölje ki a csoportban tárolni kívánt felhasználót (célállomást).
Nyomja meg a felhasználó (célállomás) gombját, vagy a számbillentyûzet 
segítségével adja meg a regisztrált számot.

Megjegyzés
❒ A  gomb megnyomásával kereshet a felhasználók között felhasználói 

név/index, felhasználói kód, fax célállomás vagy e-mail cím szerint.

FFFF Nyomja meg a [Csoportos] gombot.

GGGG Jelölje ki azt a csoportot, amelyhez a célállomást fel szeretné venni.

Megjegyzés
❒ A , lenyomása után valamelyik csoport beírt nevével rákereshet a csoportra.

HHHH Nyomja meg a [OK] gombot.

Célállomás törlése a csoportból

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

BBBB Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.

CCCC Nyomja meg a [Rendszergazda eszk.], majd pedig a [TTTTKöv.] gombot.

DDDD Nyomja meg a [Címlista kezelése] gombot.

EEEE Jelölje ki a csoportból törölni kívánt felhasználót (célállomást).
Nyomja meg a felhasználó (célállomás) gombját, vagy a számbillentyûzet 
segítségével adja meg a regisztrált számot.

FFFF Nyomja meg a [Csoportos] gombot.

GGGG Nyomja meg a kijelölt csoport gombját.

HHHH Nyomja meg a [OK] gombot.
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Csoportokban bejegyzett célállomások kilistázása
Az egyes csoportok felhasználóinak (célállomásainak) címe bármikor 
megtekinthetõ.

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

BBBB Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.

CCCC Nyomja meg a [Rendszergazda eszk.], majd pedig a [TTTTKöv.] gombot.

DDDD Nyomja meg a [Címlista: Csoport regisztrálás/módosítás/ törlése] gombot.

EEEE Jelölje ki a megtekinteni kívánt adatokat tartalmazó csoportot.

FFFF Nyomja meg a [Regisztrált felh.-k] gombot.
Az összes felhasználónév (célállomás) megjelenik.

GGGG Nyomja meg a [OK] gombot.
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Csoporthívó neve

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

BBBB Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.

CCCC Nyomja meg a [Rendszergazda eszk.], majd pedig a [TTTTKöv.] gombot.

DDDD Nyomja meg a [Címlista: Csoport regisztrálás/módosítás/ törlése] gombot.

EEEE Nyomja meg a módosítandó csoport gombját.

FFFF Adja meg az adatokat.

A csoport nevének és a gombnévnek a módosítása

A Nyomja meg a Csoporthívó neve [Megváltoztat] gombját, vagy a Gomb 
név gombot.

B Adja meg az új csoport nevét vagy a gombnevet, majd nyomja meg az 
[OK] gombot.

A megnevezés módosítása

A Nyomja meg a Válasszon megnevezést alatti kívánt megnevezés 
gombját.

Regisztrációs szám megváltoztatása

A Nyomja meg a Regisztráció száma [Megváltoztat] gombját.
B A számbillentyûzet segítségével adja meg az új regisztrációs számot.
C Nyomja meg a [#] gombot.

GGGG Nyomja meg a [OK] gombot.
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Csoport törlése

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

BBBB Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.

CCCC Nyomja meg a [Rendszergazda eszk.], majd pedig a [TTTTKöv.] gombot.

DDDD Nyomja meg a [Címlista: Csoport regisztrálás/módosítás/ törlése] gombot.

EEEE Nyomja meg a [Törlés] gombot.

FFFF Nyomja meg a törölni kívánt csoport gombját.

GGGG Nyomja meg a [Igen] gombot.
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Továbbküldési kérelem regisztrálása 

Ez a rész bemutatja az Átviteli állomás és a faxfunkció Átviteli kérelménél 
használt Fogadó célállomás regisztrálásának módját.

Megjegyzés
❒ A Továbbküldési kérelem használata elõtt be kell programoznia az azonosító 

kódot, és be kell állítani a Továbbküldési jelentés elemet. Lásd: “Azonosító 
kód programozása”és “Továbbküldési jelentés”, Faxkézikönyv <Speciális 
funkciók>.

❖❖❖❖ Továbbküldõ állomás
Ez a készülék kapja a Továbbküldési kérelem adatait, és továbbítja a 
beérkezett üzenetet egy másik célállomásra.

❖❖❖❖ Fogadó célállomás
Az Átviteli állomástól üzeneteket fogadó fax vagy számítógép.

Korlátozások
❒ Amikor az üzeneteket faxon küldik, az Átviteli állomások készüléktípusának 

meg kell egyeznie ennek a gépnek a készüléktípusával és rendelkeznie kell az 
Átviteli állomás funkcióval.

❒ Amikor az üzeneteket e-mailben küldik, az Átviteli állomások 
készüléktípusának meg kell egyeznie ennek a gépnek a készüléktípusával és 
rendelkeznie kell mind az Átviteli állomás, mind az internetfax funkcióval.

❒ Nem használhatja a Továbbküldési kérelem funkciót anélkül, hogy a bevinné 
a Címjegyzékben szereplõ Kérelmezõ Fél (Közvetlenhívó vagy Rövidhívó) az 
Átviteli állomások faxszámát vagy e-mail címét.

Megjegyzés
❒ A funkció használatához szükséges, hogy a Kezdõállomás (ez a készülék) és 

a Továbbküldõ állomások lehívási azonosító kódjai teljesen azonosak 
legyenek.

❒ Átviteli állomásonként legfeljebb 30 célállomás lehet. Ha egy Továbbküldõ 
állomás csoportot határoz meg, a Csoportos egyetlen vevõnek számít. 
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Továbbküldõ állomás /Fogadó célállomás regisztrálása

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

BBBB Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.

CCCC Nyomja meg a [Rendszergazda eszk.], majd pedig a [TTTTKöv.] gombot.

DDDD Nyomja meg a [Címlista: Továbbítási kérelem tárolás/módosítás/törlés] gombot.

EEEE Nyomja meg a [Új regisztrálás] gombot.

FFFF Állítsa be a Továbbküldési kérelem információit.

A Továbbküldési kérelem nevének és a gomb nevének regisztrálása

A Nyomja meg a Továbbítási kérelem neve [Megváltoztat] gombját, vagy a 
Gomb név gombot.
Megjelenik a felhasználó (célállomás) nevének vagy a gomb elnevezésének 
a regisztrálására szolgáló képernyõ.

B Adja meg a Továbbküldési kérelem nevet vagy a gombnevet, majd 
nyomja meg a következõ gombot: [OK].

Referencia
181. oldal “Szöveg beírása”

ZFFH220E

Kommu-
nikáció

Vételi file

HU
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Megnevezés kiválasztása

A Ha össze szeretne kötni egy kérelmet egy megnevezéssel, a Válasszon 
megnevezést funkcióban nyomja meg a megnevezéshez tartozó gombot.

Megjegyzés
❒ A választható gombok a következõk:

• [Frekv.]… Az elsõként megjelenõ laphoz adódik hozzá.
• [AB], [CD], [EF], [GH], [IJK], [LMN], [OPQ], [RST], [UVW], [XYZ], 

[1] to [10]… Hozzáadódik a kiválasztott megnevezés tételeinek 
listájához.

❒ Mindegyik megnevezéshez kiválaszthatja a [Frekv.] oldalt és még egyet.

GGGG Nyomja meg a [Fax] gombot.

HHHH Adja meg az adatokat. Lásd a HHHH. és a IIII. lépést a 94. oldal “Fax célállomás 
tárolása”. oldalon.

IIII Nyomja meg a [E-mail] gombot.

JJJJ Adja meg az adatokat. Lásd a HHHH. és a IIII. lépést a 101. oldal “E-mail célállomás 
tárolása”. oldalon.

KKKK Nyomja meg a [Fogadó célállomás] gombot.

LLLL A Fogadó állomások meghatározása.

Megjegyzés
❒ A Fogadó célállomások meghatározásakor használja a Közvetlenhívó 

gombjaiban, a rövidhívóban, vagy az Átviteli állomás csoportjaiban tárolt 
számokat.

Közvetlenhívó

A Nyomja meg a [qqqqKözvetlenhívó] gombot.
B A számbillentyûk segítségével adja meg a Továbbküldõ állomásban 

Közvetlenhívó segítségével tárolt számokat.
Például az Átviteli állomás 01 Közvetlenhívó funkciójában tárolt szám 
kiválasztásához írja be a {{{{0}}}}{{{{1}}}} számot.

C További Fogadó célállomás meghatározása céljából nyomja meg a 
[Hozzáad]-t.
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Rövidhívó

A Nyomja meg a [qqqqppppRövidhívó] gombot.
B A számbillentyûk segítségével adja meg a Rövidhívó kódját.

Például az Átviteli állomás 12 Rövidhívó funkciójában tárolt szám 
kiválasztásához írja be az {{{{1}}}}{{{{2}}}} számot.

C További Fogadó célállomás meghatározása céljából nyomja meg a 
[Hozzáad]-t.

Csoporthívó

A Nyomja meg a [qqqqppppppppCsoporthívó] gombot.
B Írja be a csoport számát a számbillentyûk segítségével.

Például az Átviteli állomás 04 funkciójában tárolt szám kiválasztásához 
írja be a {{{{0}}}}{{{{4}}}} számot.

C További Fogadó célállomás meghatározása céljából nyomja meg a 
[Hozzáad]-t.

MMMM Miután beírta az összes Fogadó célállomást, nyomja meg az [OK] gombot.

NNNN Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

Regisztrált Továbbküldõ állomás/Fogadó célállomás módosítása

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

BBBB Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.

CCCC Nyomja meg a [Rendszergazda eszk.], majd pedig a [TTTTKöv.] gombot.

DDDD Nyomja meg a [Címlista: Továbbítási kérelem tárolás/módosítás/törlés] gombot.

EEEE Válassza ki a Átviteli Állomás/Fogadó célállomás regisztrált 
felhasználóját, akit meg szeretne változtatni.
Nyomja meg a felhasználó (célállomás) gombját, vagy a számbillentyûzet 
segítségével adja meg a regisztrált számot.

Megjegyzés
❒ A  gomb megnyomásával kereshet a felhasználók között Továbbküldési 

kérelem név, fax célállomás vagy e-mail cím szerint.
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FFFF Adja meg az adatokat.

A Továbbküldési kérelem nevének és a gomb nevének módosítása.

A Nyomja meg a Továbbítási kérelem neve [Megváltoztat] gombját, vagy a 
Gomb név gombot.

B Adja meg az új Továbbítási kérelem nevet vagy a gombnevet, majd 
nyomja meg a következõ gombot: [OK].

A megnevezés módosítása

A Nyomja meg a Válasszon megnevezést menüben a módosítani kívánt 
megnevezés gombját.

Továbbküldõ állomás módosítása

A Nyomja meg a [Fax] gombot.
Lépjen tovább a C lépésre, ha az üzeneteket e-maillel továbbítja.

B Változtassa meg a Továbbküldõ állomásról szóló információkat. Lásd a 
GGGG. és a HHHH. lépést a 98. oldal “Tárolt fax célállomás megváltoztatása”. 
oldalon.

C Nyomja meg a [E-mail] gombot.
D Változtassa meg a Továbbküldõ állomásról szóló információkat. Lásd a 

GGGG. és a HHHH. lépést a 103. oldal “Tárolt e-mail célállomás módosítása”. 
oldalon.

Fogadó célállomás módosítása

A Nyomja meg a [Fogadó célállomás] gombot.
B Adja meg azt a Fogadó célállomás funkciót, amit módosítani szeretne.
C A szám törléséhez nyomja meg a [Törlés] gombot, majd a számbillentyûk 

segítségével adja meg az új számot.

GGGG Nyomja meg a [OK] gombot.

HHHH Nyomja meg a [Kilépés] gombot.
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Regisztrált Továbbküldõ állomás/Fogadó célállomás törlése

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

BBBB Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.

CCCC Nyomja meg a [Rendszergazda eszk.], majd pedig a [TTTTKöv.] gombot.

DDDD Nyomja meg a [Címlista: Továbbítási kérelem tárolás/módosítás/törlés] gombot.

EEEE Nyomja meg a [Törlés] gombot.

FFFF Válassza ki a törölni kívánt Továbbküldési kérelem funkciót.
Nyomja meg a Továbbküldési kérelem gombot, vagy a számbillentyûk 
segítségével adja meg a regisztrált számot.

GGGG Nyomja meg a [Igen] gombot.

HHHH Nyomja meg a [Kilépés] gombot.
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LDAP szerver programozása/módosítása

LDAP szerverbe történõ bevitel útján közvetlenül az LDAP szerver 
Címjegyzékébõl kikeresheti az e-mail célállomásokat. Ez a funkció akkor áll 
rendelkezésre, amikor e-mailen keresztül a szkenner funkcióval szkennelt 
fájlokat küld át. 

Megjegyzés
❒ Ennek a funkciónak a használatához válassza a [Be]-t a LDAP szerver 

használata beállításokban. Lásd: 78. oldal “LDAP szerver használata”.
❒ Ez a funkció az LDAP 2. és 3. verzióját támogatja. 
❒ A sikeres keresés érdekében ügyeljen, hogy helyesen írja be mind a szerver 

nevét, mind a port számát. További részletekért forduljon a 
rendszeradminisztrátorhoz.

LDAP szerver programozása

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

BBBB Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.

CCCC Nyomja meg a [Rendszergazda eszk.], majd pedig kétszer a [TTTTKöv.] gombot.

DDDD Nyomja meg a [LDAP szerver tárolás/ módosítás] gombot.

ZFFH220E

Kommu-
nikáció

Vételi file

HU
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EEEE Adja meg az adatokat.

Azonosító név beírása

A Nyomja meg a Azonosító név [Megváltoztat] gombját.

B Írja be a szerver azonosító nevét.
C Nyomja meg a [OK] gombot.

Írja be a szervernevet

A A Szervernév alatt nyomja meg a [Megváltoztat]-t.
B Írja be az LDAP szerver nevét.
C Nyomja meg a [OK] gombot.

Belépés a keresési adatbázisba

A Nyomja meg a Bázis keresése [Megváltoztat] gombját.
B Lépjen be a keresési adatbázisba.

Megjegyzés
❒ Ha például belép az “ou=értékesítési osztályba, o=ABC”, a keresés az 

ABC vállalat értékesítési osztályának szintje alatt indul (itt az “ou” a 
szervezeti egységet jelenti, az “o” pedig a vállalatot). 

C Nyomja meg a [OK] gombot.

Portszám beírása

A A Portszám alatt nyomja meg a [Megváltoztat]-t.
B A számbillentyûk segítségével adja meg az új portszámot, majd nyomja 

meg az [#] gombot.
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Hitelesítés beállítása

A Nyomja meg a [Köv.] gombot.
B A Hitelesítés alatt nyomja meg a [Be] vagy a [Nagyf. biztonság]-t.

Megjegyzés
❒ A [Nagyf. biztonság] nem elérhetõ az LDAP 2 verziójában.
❒ A [Be] or [Nagyf. biztonság] kiválasztásakor az adminisztrátor 

számlanevére és jelszavára van szükség az LDAP szerver eléréséhez. 
❒ A [Nagyf. biztonság] kiválasztásakor használhat a hálózatban egyedi, de 

általános jelszót. Ebben az esetben a szerveren ugyanarra a beállításra 
van szükség. További részletekért forduljon a 
rendszeradminisztrátorhoz.

Írja be a felhasználó nevét és jelszavát

Megjegyzés
❒ Ha az adminisztrátor számláját akarja használni hitelesítésre, itt írja be 

számla nevét és a jelszót.
❒ Ha üresen hagyja a felhasználónevet és a jelszót, a rendszer mindig, 

amikor felhasználó kísérelnek meg csatlakozni az LDAP szerverhez, 
promptban kéri tõlük a jelszót.

A Nyomja meg a [Köv.] gombot.
B Nyomja meg a Felhasználói név [Megváltoztat] gombját.
C Adja meg a csoport nevét, majd nyomja meg az [OK] gombot.
D Nyomja meg a Jelszó [Megváltoztat] gombját.
E Írja be a jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

A csatlakozás tesztelése

A Nyomja meg a [Kapcsolat tesztelése] gombot.
Lezajlik egy csatlakozási teszt.

B Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

Megjegyzés
❒ Ha a csatlakozási teszt nem sikerül, ellenõrizze a beállításait, majd 

próbálja újra.
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Keresési opciók beállítása

Megjegyzés
❒ Az alábbi kulszavak segítségével kereshet az LDAP szerveren: Név, E-mail 

cím, Fax célállomás, Cégnév, Osztálynév. Megadhat egy kiegészítõ kulcsszót. 
Ennek a meghatározásnak már szerepelnie kell az LDAP adatbázisban.

A Nyomja meg kétszer a [Köv.]-t.
B Nyomja meg a Attribútum [Megváltoztat] gombját.
C Írja be azt az attribútumot, amelyet az e-mail címek kereséséhez 

használni kíván, majd nyomja meg a [OK]-t.
D Nyomja meg a Gomb név [Megváltoztat] gombját.
E Írja be az attribútum megnevezését, majd nyomja meg a [OK]-t.

Megjegyzés
❒ Ha például az alkalmazottak száma szerint kívánja rendezni az e-mail 

címeket, ezt írja be: “employeeNo” a Attribútum mezõben, és 
“Employee No.” a Gomb név mezõben.

FFFF Nyomja meg a [OK] gombot.

GGGG Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

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

LDAP szerver módosítása

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

BBBB Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.

CCCC Nyomja meg a [Rendszergazda eszk.], majd pedig kétszer a [TTTTKöv.] gombot.

DDDD Nyomja meg a [LDAP szerver tárolás/ módosítás] gombot.

EEEE Módosítsa a tételeket.

Azonosító név módosítása

A Nyomja meg a Azonosító név [Megváltoztat] gombját.

B Írjon be a szerverhez egy új azonosító nevet.
C Nyomja meg a [OK] gombot.
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A szervernév megváltoztatása

A Nyomja meg a Szervernév [Megváltoztat] gombját.
B Írja be az LDAP szerver új nevét.
C Nyomja meg a [OK] gombot.

A keresési adatbázis módosítása

A Nyomja meg a Bázis keresése [Megváltoztat] gombját.
B Vigye be az új keresési adatbázist.
C Nyomja meg a [OK] gombot.

Portszám módosítása

A A Portszám alatt nyomja meg a [Megváltoztat]-t.
B A számbillentyûk segítségével adja meg az új portszámot, majd nyomja 

meg az [#] gombot.

A hitelesítés módosításához

A Nyomja meg a [Köv.] gombot.
B Jelölje ki a [Be] vagy a [Nagyf. biztonság]-t, ha be akarja kapcsolni a 

hitelesítést. A [Ki] kijelölésével törölheti.

Megjegyzés
❒ A [Nagyf. biztonság] nem elérhetõ az LDAP 2 verziójában.
❒ A [Be] or [Nagyf. biztonság] kiválasztásakor az adminisztrátor 

számlanevére és jelszavára van szükség az LDAP szerver eléréséhez. 
❒ A [Nagyf. biztonság] kiválasztásakor használhat a hálózatban egyedi, de 

általános jelszót. Ebben az esetben a szerveren ugyanarra a beállításra 
van szükség. További részletekért forduljon a 
rendszeradminisztrátorhoz.

A felhasználó nevének és jelszavának módosítása

A Nyomja meg a [Köv.] gombot.
B Nyomja meg a Felhasználói név [Megváltoztat] gombját.
C Adja meg az új felhasználónevet, majd nyomja meg a [OK] gombot.
D Nyomja meg a Jelszó [Megváltoztat] gombját.
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E Írja be az új jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Megjegyzés
❒ A felhasználónév és jelszó olyan felhasználóhoz tartozik, aki illetékes az 

LDAP szerver elérésére.
❒ A [Kapcsolat tesztelése] lenyomásával ellenõrizheti, hogy mûködnek-e 

az új beállítások.

Keresési opciók módosítása

A Nyomja meg kétszer a [Köv.]-t.
B Nyomja meg a Attribútum [Megváltoztat] gombját.
C Vigyen be új attbirútumot, majd nyomja meg a [OK] gombot.
D Nyomja meg a Gomb név [Megváltoztat] gombját.
E Írja be az attribútum új megnevezését, majd nyomja meg a [OK]-t.

FFFF Nyomja meg a [OK] gombot.

GGGG Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

HHHH Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök/Számláló}}}} gombot.
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Ha a készülék nem úgy mûködik, ahogy 
Ön szeretné

Az alábbi ábra elmagyarázza a gyakori problémákat és üzeneteket. Ha ettõl 
eltérõ üzeneteket jelennek meg, tartsa be a kijelzett utasításokat.

Megjegyzés
❒ Ha a papírtípus, papírméret vagy a papírkapacitás miatt nem tud olyan 

másolatot készíteni, amilyet szeretne, használja az ajánlott papírfajtát. Lásd: 
201. oldal “Papír”.

Általánosan

Probléma Lehetséges okok Megoldások

A következõ hibaüzenet 
jelenik meg: “Várjon.”.

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

Várjon, amíg a készülék készen nem 
áll.

A képernyõ ki van 
kapcsolva.

A kontraszt gomb sötét 
helyzetben van.

Állítsa be a képernyõ Kontraszt 
gombját a világosabb állásba, hogy 
jól lássa a képernyõpanelt.

A készülék 
Energiatakarékos 
üzemmódban van.

Nyomja meg az {{{{Energiatakarékos 
mód}}}} gombot az energiatakarékos 
üzemmódból való kilépéshez.

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.

A memória megtelt. Túl sok a beszkennelt oldal 
vagy az eltárolt fájl: a 
merevlemez kapacitása 
kimerült.

Nyomja meg az [Fájl törlése] gombot 
a szükségtelen dokumentum 
törléséhez.

A Funkció állapota lámpák 
pirosan világítanak.

Megszakadt a piros 
jelzõlámpához társított 
funkció. 

Nyomja meg a kijelzõhöz tartozó 
funkciógombot. Tartsa be a 
kezelõpanelen megjelenõ utasításokat.

Megjelenik a 
felhasználókód bevitelére 
szolgáló képernyõ.

A felhasználók által 
elérhetõ lehetõségeket a 
felhasználói kezelési 
beállítások szabályozzák.

Adja meg a (legfeljebb 8 
számjegybõl álló) felhasználókódot, 
majd nyomja meg a [#] gombot.
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Probléma Lehetséges okok Megoldások

A fõkapcsoló nem 
kapcsol ki, hanem 
tovább villog a 
megnyomást 
követõen.

Ez a következõ 
esetekben fordulhat elõ:
• Az expozíciós 

üveglap fedele 
vagy az ADF 
nyitva van.

• A gép külsõ 
berendezéssel 
kommunikál.

• A merevlemez 
mûködik.

Csukja le az expozíciós üveglap tetejét vagy a 
dokumentumadagolót, majd ellenõrizze, hogy a 
készülék kapcsolatban van-e a számítógéppel.

A készülék az eredeti 
képeket a papír 
hátoldalára 
nyomtatja.

Ellenõrizze, hogy 
megfelelõen 
helyezte-e be a 
papírt.

Töltse be megfelelõen a papírt. Az 1-4. tálcába 
nyomtatandó oldalukkal felfelé tegye be a 
lapokat, míg a nagykapacitású adagolóba vagy a 
kézi adagolóba nyomtatandó oldalukkal lefelé. 
Lásd: 146. oldal “A megszabott irányú vagy 
kétoldalas papír”.

Gyakran hibásan 
veszi be a gép a 
papírt.

Valószínûleg 
nincsenek rögzítve a 
tálca oldalsó 
papírvezetõi.

Ügyeljen rá, hogy az oldalsó papírvezetõk 
megfelelõen rögzítve legyenek. Lásd: 156. oldal 
“Papírméret módosítása”.

Valószínûleg nincs 
megfelelõen beállítva 
az adagoló végén lévõ 
papírvezetõ.

Gyõzõdjön meg arról, hogy megfelelõen be van-
e állítva az adagoló végén található papírvezetõ. 
Lásd: 156. oldal “Papírméret módosítása”.

Lehet, hogy a 
papírméret 
kiválasztón nem 
szereplõ méretû 
papírt töltött be.

Ha automatikusan fel nem ismerhetõ 
papírméretet használ, a papír méretét a 
Papíradagoló beállít. használatával állítsa be. 
Lásd: 66. oldal “Adagoló papírmérete: 1. tálca–
4” és 201. oldal “Papír”.

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: 150. oldal “x 
Papírelakadások megszüntetése”.

A hibaüzenetek akkor 
sem tûnnek el, ha 
feltöltjük a kifogyott 
kellékanyagokat 
és/vagy kivesszük az 
elakadt papírt.

Ez akkor fordulhat 
elõ, ha nincs 
telepített HDD.

Nyomja meg az {{{{Indítás}}}} gombot. 

Nem lehet nyomtatni 
kétoldalas 
üzemmódban.

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

Kétoldalas nyomtatáshoz másoló üzemmódban 
vagy a nyomtatóvezérlõbõl válassza ki az 1-4. 
tálca valamelyikét.

[1 oldalas másolat] van 
kiválasztva az 1-4. 
tálca Papírtípus: 
értékéhez.

Válassza a [2 oldalas másolat]-lehetõséget az 1-4. 
tálca Papírtípus: értékének. Lásd 67. oldal 
“Papírtípus: 1. tálca–4” 

Elfelejtette a 
mesterkódot

— Lépjen kapcsolatba a szerviz képviselõjével.

RussianC3-HUgsg.book  Page 142  Tuesday, September 16, 2003  3:36 PM



Printed Matters

Ha a készülék nem úgy mûködik, ahogy Ön szeretné

143

5

Dokumentum szerver

Probléma Megoldások

A következõ hibaüzenet jelenik 
meg: "A szkennelt oldalak 
meghaladták a maximális 
számot. Szeretné 
fájlként tárolni a 
beszkennelt oldalakat?.

A beolvasott oldalak száma meghaladja a Dokumentum 
szerver egy fájljának kapacitását.

Ha fájlként kívánja menteni a szkennelt oldalakat, 
nyomja meg a [Fájl tárolása] gombot. A beszkennelt 
adatok fájlként tárolódnak a Dokumentum szerveren. 
Ha nem kívánja elmenteni a beszkennelt oldalakat, 
nyomja meg a [Nem] gombot. A beszkennelt adatok 
törlõdnek.

Elfelejtette a jelszót. Ideiglenesen hozzáférhet a jelszóval védett fájlokhoz.

Nyomja meg a Felhasználói eszközök Eltárolt fájlok 
jelszókezelése funkciójának [Felold] gombját. Lásd: 185. 
oldal “Dokumentumok biztonságának ideiglenes 
feloldása”.

A Felhasználói eszközök segítségével egyszerre ki tudja 
törölni az összes tárolt dokumentumot. Lásd: 78. oldal 
“Összes fájl törlése”.

Ügyeljen, hogy ne maradjon tárolt dokumentum a 
Dokumentum szerver-ban, mielõtt törölné az összes 
dokumentumot.

Nem emlékszik, mi van egy adott 
fájlban.

Ellenõrizze a Dokumentum szerver: Fájlok kiválasztása 
nyomtatásra képernyõn a dátum vagy az idõpont 
oszlopot.

Az elsõ oldal kinyomtatásával ellenõrizze a 
dokumentum tartalmát. Kattintson a dokumentum 
sorára a Dokumentum szerver: Fájlok kiválasztása 
nyomtatásra képernyõn, majd nyomja meg [Elsõ oldal 
nyomtatása]-t, utána pedig a {{{{Start}}}} gombot.

A memória gyakran megtelik. • A [Fájl törlése] gomb megnyomásával kitörölheti az 
erre kijelölt dokumentumokat, növelve ezzel a 
szabad memóriaterületet.

• Törölje ki az azonos szkenner funkcióval tárolt 
dokumentumokat. Lásd: Szkennerkézikönyv.

Ellenõrizni akarja a nyomtatás 
minõségét nagyobb mennyiségû 
nyomtatási munka elkészítése elõtt.

A {{{{Próbamásolat készítése}}}} gomb megnyomásával 
lehetõsége van elõször csak egy példányt kinyomtatni, 
és ezen ellenõrizni a nyomtatás várható minõségét.

"A következõ hibaüzenet jelenik 
meg: Az eredeti beolvasása 
jelenleg egy.

Aktiválva van a másolás vagy a szkennelés funkció. 
Folyamatban lévõ munka törléséhez nyomja meg a 
[Kilépés]-t, majd nyomja meg a {{{{Másolás}}}} gombot vagy a 
{{{{Szkennelés}}}} gombot. Ezt követõen nyomja meg a 
{{{{Törlés/Stop}}}} gombot. Amikor megjelenik a 
"Megnyomta a [Stop] gombot. Le akarja 
állítani a nyomtatást?" üzenet, nyomja meg a 
[Stop] gombot.
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BBBB Papír betöltése

Referencia
A papír típusára és méretére vonatkozólag lásd: 201. oldal “Papír”.

Papír betöltése a papíradagolóba

Megjegyzés
❒ A papírméret megváltoztatásához lásd: 156. oldal “Papírméret módosítása”.

AAAA Húzza ki ütközésig a papíradagolót.

BBBB Pörgesse át a papírt és töltse az adagolóra a másolandó felülettel fölfelé.

Fontos
❒ Ha nem üres adagolóra tölt papírt, behúzás közben elakadhat a készülékben.
❒ Ne töltsön papírt a maximumot jelzõ vonal fölé.
❒ Amikor kis mennyiségû papírt tölt be, vigyázzon, nehogy túlságosan megszorítsa 

az oldalsó papírvezetõt, mert akkor nem jól húzza be a papírt a készülék.

Speciális papír töltése a 2. papíradagolóra

A A különleges papír betöltésénél maradjon az adagolón a maximumot 
jelzõ vonal alatt.
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Megjegyzés
❒ Betöltés elõtt örgesse át a papírköteget.
❒ Amikor átlátszó vagy hasonló papírt használ, betöltés elõtt a 

felpöndörödõ vagy felhajló papírt egyenesítse ki.

CCCC Nyomja be a papíradagolót ütközésig.

Papír betöltése a nagykapacitású adagolóba (kiegészítõ)

Megjegyzés
❒ Mind a bal, mind a jobb oldali adagolóba ugyanolyan méretû és irányú papírt töltsön be.

AAAA Húzza ki az LCT adagolót.

BBBB Pörgesse át a papírt és töltse az adagolóra a másolandó felülettel fölfelé.

Fontos
❒ A jobb oldali másolópapír köteg jobb szélét az adagoló jobb széléhez igazítsa.
❒ A bal oldali másolópapír köteg bal szélét az adagoló bal széléhez igazítsa.
❒ Ne töltsön papírt a maximumot jelzõ vonal fölé.

Megjegyzés
❒ Betöltés elõtt örgesse át a papírköteget.
❒ Betöltés elõtt egyenesítse ki a felpöndörödõ vagy felhajló papírlapokat.

CCCC Nyomja be a papíradagolót ütközésig.
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A megszabott irányú vagy kétoldalas papír

A megszabott irányú és a kétoldalas papír (pl. fejléces papír, perforált papír, 
másolt lapok stb.) esetén csak akkor lesz jó a nyomtatás, ha mind az eredeti, 
mind a másolópapír megfelelõ irányban kerül a helyére. Jelölje ki a [Igen]-t a 
Képelforgatás fejléchez-ben a Másoló/Dokumentum szerver beállításokalatt, 
majd mind az eredetit, mind a papírt az alábbiak szerint tegye be (ld. Fénymásoló-
kézikönyv). Ha a nyomtató funkcióval nyomtat, az elhelyezés tájolása ezzel 
megegyezõ. 
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DDDD Festék betöltése

Akkor kell a festéket betölteni, amikor a D megjelenik.

R FIGYELMEZTETÉS:

R FIGYELEM:

Fontos
❒ Hibához vezethet, ha nem az elõírt típusú festéket használja.
❒ Festék pótlásakor ne kapcsolja ki a mûködtetõkapcsolót. Ellenkezõ esetben 

elvesznek a beállítások.
❒ Sürgõsen pótolja a festéket, amikor a készülék erre figyelmeztet.
❒ A festékkazettákat ne vegye ki és tegye vissza többször egymás után. A 

többszöri mozgatás miatt kifolyhat a festék.
❒ Ne rázza meg az eltávolított festékkazettát. A megmaradt festék kirázódhat.

Megjegyzés
❒ Még körülbelül 50 másolat készíthetõ, miután megjelenik a “DA festék 

majdnem kifogyott.” és a “Cserélje ki a festékkazettát.” üzenet, de 
minél hamarabb pótolja a festéket, hogy a nyomtatás minõsége ne romoljon.

Referencia
A festék tárolására vonatkozó ismertetést lásd: 166. oldal “A festék tárolása”.

• Ne égesse el a festékport vagy a dobozát. A festékpor berobbanhat, ha nyílt Ne égesse el a festékport vagy a dobozát. A festékpor berobbanhat, ha nyílt Ne égesse el a festékport vagy a dobozát. A festékpor berobbanhat, ha nyílt Ne égesse el a festékport vagy a dobozát. A festékpor berobbanhat, ha nyílt 
láng éri. A használt festékkazetta kidobásakor vegye figyelembe a helyi láng éri. A használt festékkazetta kidobásakor vegye figyelembe a helyi láng éri. A használt festékkazetta kidobásakor vegye figyelembe a helyi láng éri. A használt festékkazetta kidobásakor vegye figyelembe a helyi 
szabályokat.szabályokat.szabályokat.szabályokat.

• Az (új vagy használt) festéket és festékkazettát tartsa gyermekek elõl 
elzárva.
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A festékkazetta kivétele

• 1. Nyissa ki a készülék elülsõ fedelét.

• 2: Emelje meg a zöld fogantyút.

• 3: Nyomja meg a zöld kart, majd óvatosan 
húzza ki a tartót.

• 4: Nyomja hátra a festékkazettát, hogy az 
eleje megemelkedjen, majd óvatosan húzza 
ki.
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Festékkazetta behelyezése

• 1: Tartsa vízszintesen az új kazettát, majd 
ötször-hatszor rázza meg oldalirányban.

Megjegyzés
❒ A fekete kupakot ne vegye le rázás 

közben.

• 2: Vegye le a fekete kupakot.

Megjegyzés
❒ Ne távolítsa el a belsõ kupakot.

• 3: Tegye a festékkazettát a tartóba, és 
nyomja elõre az elejét.

• 4: Kattanásig nyomja meg a zöld fogantyút.

• 5: Nyomja meg a zöld fogantyút.

• 6: Zárja be a készülék elülsõ fedelét.
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xxxx Papírelakadások megszüntetése

R FIGYELEM:

Fontos
❒ Az elakadt lapok eltávolítása közben ne kapcsolja ki a mûködtetõkapcsolót. 

Ellenkezõ esetben elveszhetnek a másolás beállításai.
❒ Az elakadás megelõzése érdekében semmilyen leszakadt papírdarabkát ne 

hagyjon a készülékben.
❒ Ha rendszeresen elakad a papír, lépjen kapcsolatba a szervizképviselettel.

Megjegyzés
❒ Egynél több helyen is jelezhet a gép papírelakadást. Ebben az esetben az 

összes kijelzett pontot ellenõriznie kell. Nézze meg az alábbi ábrákat: A, B, C, 
D, P, R, Y, Z

❒ A finiser vagy az elülsõ fedél belsejében található matrica elmagyarázza, 
hogyan kell kivenni az elakadt papírt.

• A gép fixáló egysége magas hõmérsékletre felmelegedhet. Az elakadt papír 
eltávolítása során nagyon vigyázzon arra, hogy ne érjen hozzá.
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HU ZLFX260E
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HU ZLFX270E
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Papírméret módosítása

Elõkészítés
Figyeljen rá, hogy a papírméretet a Felhasználói eszközök és a papírméret 
kiválasztása segítségével válassza ki. Ellenkezõ esetben a papír elakadhat. 
Lásd: 66. oldal “Adagoló papírmérete: 1. tálca–4”.

Fontos
❒ Amennyiben módosítani szeretné a nagykapacitású adagolóhoz beállított 

papírméretét, lépjen kapcsolatba a szervizképviselettel.

Referencia
A papírméretekkel és típusokkal kapcsolatos információkat lásd: 201. oldal 
“Papír”.

A papíradagoló papírméretének megváltoztatása 

AAAA Ellenõrizze, hogy a papíradagoló nincs-e használatban. Ezután lassan 
húzza ki a papíradagolót.

BBBB Ha az adagolóban papír van, akkor távolítsa el azt.

CCCC A kioldó kar lenyomásakor állítsa be a hátsó terelõt.

DDDD Engedje ki az oldalsó kart.
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EEEE Miközben nyomja a kioldó kart, állítsa be az oldalsó terelõket.

FFFF Pörgesse át a papírt és töltse az adagolóra a másolandó felülettel fölfelé.

Fontos
❒ Ne töltsön papírt a maximumot jelzõ vonal fölé.
❒ Ügyeljen, hogy a papírköteg a jobb oldali terelõhöz igazodjon.

Megjegyzés
❒ Betöltés elõtt örgesse át a papírköteget.
❒ Betöltés elõtt egyenesítse ki a felpöndörödõ vagy felhajló papírlapokat.

GGGG Miközben lenyomja a kioldó kart, állítsa be az oldalsó terelõket az új 
papírméret szerint.

Fontos
❒ Amikor kis mennyiségû papírt tölt be, vigyázzon, nehogy túlságosan megszorítsa 

az oldalsó papírvezetõt, mert akkor nem jól húzza be a papírt a készülék.
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HHHH Zárja le az oldalsó kart.

IIII Miközben lenyomja a kioldó kart, állítsa be a hátsó terelõket az új 
papírméret szerint.

JJJJ Állítsa be a papírméret kiválasztót az új papírméret szerint.
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Papírméret beállítása olyan méretre, amely nincs feltüntetve a papírméret-
kiválasztón.

A Igazítsa a papírméret-kiválasztót a pppp jelhez.
B Nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök/Számláló}}}} gombot.
C Nyomja meg a [Rendszer beállítások] gombot.
D Nyomja meg a [Papíradagoló beállít.] gombot.
E Nyomja meg a [Adagoló papírmérete: 1. adagoló]-t, [Adagoló papírmérete: 2. 

adagoló], [Adagoló papírmérete: 3. adagoló] vagy a [Adagoló papírmérete: 4. 
adagoló]-t.

F Jelölje ki a kívánt méretet, majd nyomja meg a [OK] gombot.
G Ha ki akar lépni a Felhasználói eszközökbõl, nyomja meg a [Kilépés] 

vagy a {{{{Felhasználói eszközök/ számláló}}}} gombot.

Referencia
66. oldal “Adagoló papírmérete: 1. tálca–4”

KKKK Finoman nyomja be a papíradagolót ütközésig.

LLLL Ellenõrizze a kijelzõn látható papírméretet.
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dddd Tûzõkapcsok pótlása

Fontos
❒ Lehet, hogy hibásan mûködik a tûzõkapocs vagy elakadnak a kapcsok, ha 

nem az ajánlott kapocspatront használja.

Referencia
A finiser típusával kapcsolatos részleteket lásd: 19. oldal “Külsõ kiegészítõk”.

500 lapos finiser

• 1: Nyissa ki az oldalsó fedelet.

• 2: Vegye ki a kazettát.

• 3: A nyíl irányával megegyezõen távolítsa 
el az üres utántöltõt.

• 4: Kattanásig tolja be az utántöltõt.

• 5: Húzza ki a szalagot.
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1000 lapos finiser

• 6: Tegye be újra a kazettát.

• 7: Zárja be az oldalsó fedelet.

• 1: Nyissa ki a finiser elülsõ fedelét és húzza 
ki a tûzõegységet.

• 2: Fogja meg a zöld kart, és finoman húzza 
ki a kazettát.

• 3: Fogja meg a kazetta minkét oldalát.

• 4: Emelje fel a kazetta felsõ részét.

• 5: A nyíl irányában távolítsa el az üres 
utántöltõt.

ZGJS801E

ZGJS802E

ZGJS803E

ZGJS804E
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• 6: Illessze össze az új utántöltõn és a 
kazettán található nyilakat, majd 
kattanásig nyomja be az utántöltõt.

• 7: Finoman tolja lefelé a felsõ egységet a 
kazettába.

• 8: Húzza ki a szalagot.

• 9: Tartsa a zöld kart, és tolja be kattanásig a 
kazettát.

• 10. Tolja vissza a tûzõegységet, és csukja be 
a finiser elülsõ fedelét.

ZGJS805E

ZGJS806E

ZGJS807E

ZGJS808E
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Elakadt tûzõkapcsok eltávolítása

Megjegyzés
❒ A felpöndörödõ papír miatt beszorulhatnak a tûzõkapcsok. Ezt úgy kerülheti el, hogy a 

másolópapírt megfordítja az adagolón. Ha nincs javulás, váltson át keményebb másolópapírra.
❒ Ha az 500 lapos finiser telepítve van, az elakadt tûzõkapcsok eltávolítása után elõfordulhat, 

hogy a készülék nem ad ki kapcsokat az elsõ néhány tûzési próbálkozás során.

Referencia
A finiser típusait lásd: 19. oldal “Külsõ kiegészítõk”.

500 lapos finiser

• 1: Nyissa ki az oldalsó fedelet.

• 2: Vegye ki a kazettát.

• 3: Nyissa le az elülsõ lapot.

• 4: Távolítsa el az elakadt kapcsokat.

• 5: Tegye be újra a kazettát.

• 6: Zárja be az oldalsó fedelet.
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1000 lapos finiser

• 1: Nyissa ki a finiser elülsõ fedelét és húzza 
ki a tûzõegységet.

• 2: Fogja meg a zöld kart, és finoman húzza 
ki a kazettát.

• 3: Nyissa le a kazetta elülsõ lapját.

• 4: Távolítsa el az elakadt kapcsokat.

• 5: Kattanásig húzza le a kazetta elülsõ 
lapját.

• 6: Tartsa a zöld kart, és tolja be kattanásig a 
kazettát.

• 7. Tolja vissza a tûzõegységet, és csukja le 
a finiser elülsõ fedelét.

ZGJS801E

ZGJS802E

ZGJS813E

ZGJS814E

ZGJS815E

ZGJS864E

RussianC3-HUgsg.book  Page 164  Tuesday, September 16, 2003  3:36 PM



Printed Matters

165

6. Megjegyzések

Mit szabad és mit nem

R FIGYELEM:

Fontos
❒ Kikapcsolással ne szakítsa meg az áramellátást addig, amíg a bekapcsolást 

jelzõ lámpa világít vagy villog. Ezzel károsíthatja a merevlemezt.
❒ Mielõtt kihúzná a villanykábel dugóját a falból vagy kikapcsolná a 

fõkapcsolót, ügyeljen, hogy a képernyõ kijelzése szerint 100% memória 
maradjon meg. Lásd: 25. oldal “A készülék kikapcsolása” és 26. oldal “A 
fõkapcsoló kikapcsolása”.

• Ha a gépet sokáig használja zárt helyen, megfelelõ szellõztetés nélkül, akkor 
kellemetlen szagot érezhet. A munkahelyi kényelem megõrzése érdekében 
szellõztessen rendszeresen.

• Ne érjen hozzá a fixáló egység körüli részekhez. Ezek a részek felforrósodnak.
• Folyamatos másolás 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.
• Ha a készülék nincs használatban vagy készenléti üzemmódban van, 

esetenként kis zaj hallatszik belõle. Ennek oka a képstabilizációs folyamat, és 
nem hibás mûködés.

• Másolás vagy nyomtatás alatt ne kapcsolja ki a mûködtetõkapcsolót. 
Ellenõrizze, hogy elõször minden másolási vagy nyomtatási feladat 
befejezõdjön.

• Elõfordul, hogy a készülék nem készít megfelelõ minõségû másolatokat, ha 
hirtelen hõmérséklet-változás következtében pára csapódik le a belsejében.

• Másolás, illetve nyomtatás alatt ne nyissa ki a készülék fedeleit. Ellenkezõ 
esetben a papír elakadhat.

• Másolás vagy nyomtatás közben ne mozgassa a készüléket.
• Meghibásodás vagy a készülék nem rendeltetésszerû használata esetén 

elveszhetnek a készülék beállításai. Készítsen jegyzeteket a beállításokról.
• A gyártó és a szállító nem vállal felelõsséget az olyan veszteségekért, illetve 

károsodásokért, melyek a készülék meghibásodásából, a beállítások 
elvesztésébõl vagy a készülék használatából adódnak.

• Húzza ki a hálózati kábelt a fali aljzatból, mielõtt áthelyezné a készüléket. A 
készülék mozgatása közben ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne 
sérüljön meg a készülék alatt.
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Festék

A festék kezelése

R FIGYELMEZTETÉS:

R FIGYELEM:

Fontos
❒ Hibához vezethet, ha nem az elõírt típusú festéket használja.

Referencia
A festékkazetta cseréjét lásd: 147. oldal “D Festék betöltése”.

A festék tárolása
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.

• Ne égesse el a festékport vagy a dobozát. A festékpor berobbanhat, ha nyílt Ne égesse el a festékport vagy a dobozát. A festékpor berobbanhat, ha nyílt Ne égesse el a festékport vagy a dobozát. A festékpor berobbanhat, ha nyílt Ne égesse el a festékport vagy a dobozát. A festékpor berobbanhat, ha nyílt 
láng éri. A használt festékkazetta kidobásakor vegye figyelembe a helyi láng éri. A használt festékkazetta kidobásakor vegye figyelembe a helyi láng éri. A használt festékkazetta kidobásakor vegye figyelembe a helyi láng éri. A használt festékkazetta kidobásakor vegye figyelembe a helyi 
szabályokat.szabályokat.szabályokat.szabályokat.

• Az (új vagy használt) festéket és festékkazettát tartsa gyermekek elõl 
elzárva.
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A készülék elhelyezése

A készülék környezete
Gondosan válassza meg, hová helyezi a készüléket. A környezeti feltételek 
erõteljesen befolyásolják a gép teljesítményét.

Optimális környezeti feltételek

R FIGYELEM:

R FIGYELEM:

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

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

• Erõs és egyenletes alapra helyezze.
• A megengedett szinteltérés legfeljebb 5 mm 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 erõs (1500 luxnál erõsebb) fénynek kitett 
helyek.

• Közvetlenül a légkondicionálóból kiáramló hideg levegõ, illetve a fûtõtestbõl 
sugárzó meleg levegõ közelében. (A hirtelen hõmérséklet-változások miatt 
pára csapódhat le a készülék belsejében.)

• Ammóniát fejlesztõ készülékekhez, például diazo másológéphez közeli 
helyek.

• Olyan helyeken, ahol a készülék gyakori és erõs rezgésnek lehet kitéve.
• Poros helyek.
• Korróziót okozó gázok közelében.

• Óvja a gépet a nedvességtõl és a portól. Ellenkezõ esetben tûz keletkezhet 
vagy áramütést szenvedhet.

• Ne helyezze a gépet instabil, ferde felületre. Ha felborul, sérülést okozhat.

• Ha a készüléket zárt helyen használja, ügyeljen arra, hogy a folyamatos 
légáramlás biztosítva legyen.
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Elmozdítás

R FIGYELEM:

Fontos
❒ A készülék mozgatásakor óvatosan járjon el. Tartsa be az alábbi 

óvintézkedéseket:
• Kapcsolja ki a fõkapcsolót. Lásd: 26. oldal “A fõkapcsoló kikapcsolása”.
• Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból. Amikor a hálózati kábelt kihúzza a fali 

aljzatból, a dugót fogja meg, nehogy megsérüljön a vezeték: ezzel 
csökkentheti a tûz vagy az elektromos áramütés veszélyét.

• Zárjon le minden fedelet és adagolót, ideértve az elülsõ fedelet és a kézi 
adagolót is.

❒ Óvatosan mozgassa a készüléket. Ellenkezõ esetben a készülék megsérülhet, 
a tárolt fájlok pedig elveszhetnek.

❒ Ne vegye le a tartóállványról.
❒ Óvja a készüléket az erõs ütésektõl. Az ütésektõl megsérülhet a merevlemez 

és elveszhetnek a tárolt fájlok. Elõvigyázatossági okokból a fájlokat másolja át 
másik számítógépre is.

Táphálózati csatlakozás

R FIGYELMEZTETÉS:

R FIGYELEM:

R FIGYELEM:

• Húzza ki a hálózati kábelt a fali aljzatból, mielõtt áthelyezné a készüléket. A 
készülék mozgatása közben ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne 
sérüljön meg a készülék alatt.

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

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

• Húzza ki a hálózati kábelt a fali aljzatból, mielõtt áthelyezné a készüléket. A 
készülék mozgatása közben ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne 
sérüljön meg a készülék alatt.

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

RussianC3-HUgsg.book  Page 168  Tuesday, September 16, 2003  3:36 PM



Printed Matters

A készülék elhelyezése

169

6

• Ha a fõkapcsoló készenléti pozícióra van állítva, a lecsapódást akadályozó 
kiegészítõ fûtõegységek be vannak kapcsolva. Vészhelyzetben húzza ki a 
hálózati kábel a falból.

• Ha kihúzza a hálózati csatlakozó kábelt, az antikondenzációs fûtõegységek 
kikapcsolnak.

• Figyeljen rá, hogy a dugó jól illeszkedjen a fali aljzatba.
• A feszültségingadozás legfeljebb 10 % lehet.
• A fali aljzatot a készülék közelében kell felszerelni, mégpedig könnyen 

elérhetõ helyen.

Hozzáférés a készülékhez
Tegye a készülék a hálózati forrás közelébe, és tartsa be az ábrán mutatott 
távolságot.

1. Hátul: legalább 1 cm (0,4")

2. Jobbra: legalább 1 cm (0,4")

3. Elöl: legalább 75 cm (29,6")

4. Balra: legalább 1 cm (0,4")

Megjegyzés
❒ Kiegészítõ tartozékok felszerelése esetén, a szükséges hozzáférési felülettel 

kapcsolatban kérdezze meg a szerviz képviselõjét.

2

1

3

4
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A készülék Karbantartása

Ha piszkos az expozíciós üveglap, az expozíciós fedél vagy az ADF adagoló 
heveder, a másolat nem lesz elég tiszta. Ha koszosak ezek az egységek, tisztítsa 
meg õket.

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

Fontos
❒ Ne használjon vegyi tisztítószert vagy szerves oldószert, például hígítót vagy 

benzolt. Ha idegen anyag kerül a gép belsejébe vagy elolvadnak a mûanyag 
alkatrészek, ez hibás mûködést okozhat.

❒ Csak kifejezetten a kézikönyvben említett részeket tisztítsa meg. A többi 
egység tisztítását a szerviz képviselõjével végeztesse el.

Expozíciós üveglap tisztítása

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

GDSH050J
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Az expozíciós üveglap fedelének megtisztítása

Az automatikus dokumentumadagoló tisztítása

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

ZGJS826E

GDSH130J
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A PCU egység cseréje 

Amikor a “Cserélje ki a PCU egységet ” szövegû üzenet megjelenik a képernyõn, 
ideje kicserélni a PCU lapot.

R FIGYELMEZTETÉS:

Fontos
❒ Ne döntse meg a PCU egységet, miután kivette a készülékbõl. Ellenkezõ 

esetben kifolyhat belõle a festék.
❒ Ne tartsa kézben a nagyítókazettát a használt PCU egység kivétele közben. 

Ellenkezõ esetben a kazetta kinyílhat és leeshet. 
❒ Ne érjen a PCU egységhez. Ellenkezõ esetben romolhat a másolási minõség.
❒ A használt PCU egység kivétele elõtt várja meg, míg a készülék teljes leáll és 

már nem ad ki hangot. Ennek az óvintézkedésnek az elmulasztása hibás 
mûködést eredményezhet.

❒ Elakadás esetén a használt PCU egység kivétele elõtt vegye ki az elakadt 
papírt.

❒ Ne felejtse el az új PCU egység telepítése elõtt kivenni a szigetelõ szalagot. A 
bennhagyása hibás mûködéshez vezethet.

❒ Az új PCU egység telepítése után a készüléknek kb. egy percre van szüksége 
az induláshoz. Ezalatt az idõ alatt ne nyissa ki az elülsõ fedelet, illetve ne 
kapcsolja ki a fõkapcsolót. Ellenkezõ esetben elakadhat a papír. 

AAAA Kétoldalas másolóegység telepítése esetén az egységet a retesz 
lenyomásával nyissa ki.

• Ne égesse el a PCU egységet. A festékpor berobbanhat, ha nyílt láng éri. A Ne égesse el a PCU egységet. A festékpor berobbanhat, ha nyílt láng éri. A Ne égesse el a PCU egységet. A festékpor berobbanhat, ha nyílt láng éri. A Ne égesse el a PCU egységet. A festékpor berobbanhat, ha nyílt láng éri. A 
PCU egység eldobásáról a helyi jogszabályok értelmében intézkedjen.PCU egység eldobásáról a helyi jogszabályok értelmében intézkedjen.PCU egység eldobásáról a helyi jogszabályok értelmében intézkedjen.PCU egység eldobásáról a helyi jogszabályok értelmében intézkedjen.
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BBBB A retesz felfelé nyomásával nyissa ki a készülék jobb fedelét.

CCCC Nyissa ki az elülsõ fedelet.

DDDD A gomb lenyomásával egy idõben húzza ki a PCU egységet a végpontig.
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EEEE Emelje fel a zöld kart és csúsztassa saját maga felé a PCU egységet.

Fontos
❒ Ne döntse meg vagy ejtse el a PCU egységet. Hirtelen mozdításnál 

kifolyhat a festék.
❒ Ne cserélje ki a festékkazettát, ha a készülékben nincs telepített PCU egység.

FFFF Vegye ki a dobozából az új PCU egységet, majd a kart tartva vegye ki a 
nylonzacskót.

Fontos
❒ Ne ejtse le vagy bánjon gondatlanul a PCU egységgel.
❒ Ne érjen a PCU egység belsejéhez.

GGGG Tegye az (EEEE lépésben kivett) PCU egységet a FFFFlépés szerinti 
nylonzacskóba, közben tartsa ugyanabban a szögben, ahogy telepítve volt. 
Ezután húzza be a cipzárt a nylonzacskón.

Megjegyzés
❒ Ne döntse meg a PCU egységet, miután kivette a készülékbõl. Ellenkezõ 

esetben kifolyhat belõle a festék.

HHHH A bemutatott sorrendben vegye le a PCU egységrõl a két piros lapot.

Fontos
❒ Vegye ki a PCU egységet úgy, hogy a bemutatott módon szintben tartja. 

Ellenkezõ esetben kifolyhat a festék.
❒ A fekete védõ nylon levétele után ne érjen az egységhez vagy a zöld részekhez.
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IIII Állítsa a PCU készüléket egy vonalba a készülékben belüli vezetõsínnel. 
Teljesen csúsztassa be az egységet.

JJJJ Addig tolja be az egységet készülékbe, amíg az a helyére nem kattan.

KKKK Vegye le a PCU-ról a piros lapot, majd húzza ki a két szalagcsíkot.
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LLLL Csukja le a készülék jobb oldali fedelét.

Megjegyzés
❒ Ha nem tudja lecsukni a készülék jobb oldali fedelét, nem jól telepítette a 

PCU egységet. Húzza ki a PCU egységet, majd tolja be újra, míg a helyére 
nem kattan.

MMMM Nyissa le az elülsõ fedelet.

NNNN Kétoldalas másoló egység telepítése esetén az egységet a retesz 
felnyomásával csukja be.

Megjegyzés
❒ Ellenõrizze, nem jelent-e meg a "PCU egység cseréje" üzenet a kijelzõ 

képernyõn.
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Egyéb funkciók

Tudakozódás
Az információs szolgáltatásokból megtudhatja a szerviz és a festékrendelés 
telefonszámait. Forduljon a szerviz kapcsolattartó mérnökéhez a következõk 
ellenõrzése céljából:

❖❖❖❖ Kellékek
• Telefonszám a megrendeléshez
• Festék
• Tûzõkapocs
• Átviteli bélyegzés neve

❖❖❖❖ A készülék karbantartása/javítása
• Telefonszám
• A berendezés sorszáma

❖❖❖❖ Üzletkötõ
• Telefonszám

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

BBBB Nyomja meg a [Tudakozódás] gombot.

Megjelennek a lekérdezés adatai.

ZFFH220E

Kommu-
nikáció

Vételi file

HU
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A szükséges információ kinyomtatása

A Nyomja meg a [Tudakozódási lista nyomtatása] gombot.

B Nyomja meg az {{{{Indítás}}}} gombot.
A készülék kinyomtatja a rendelkezésre álló információt.

CCCC Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

DDDD Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

A kijelzõ nyelvének megváltoztatása
A kijelzõn megjelenõ információ nyelve megváltoztatható. Az alapértelmezett 
beállítás az angol nyelv.

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

BBBB Nyomja meg a [English] gombot.

A nyelv angol változik.

CCCC Nyomja meg a [Kilépés] gombot.
A menü nyelve is angol vált.

ZFFH220E

Kommu-
nikáció

Vételi file

HU
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Számláló

Az összesítõ számláló megjelenítése
Megjelenítheti az összes funkcióhoz használt összesített számláló értékét.

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

BBBB Nyomja meg a [Számláló] gombot.

CCCC A számlálólista kinyomtatásához nyomja meg a [Száml.lista nyomtatása] 
gombot.

DDDD Nyomja meg az {{{{Indítás}}}} gombot.
A készülék kinyomtatja a számlálólistát.

ZFFH220E

Kommu-
nikáció

Vételi file

HU
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Szöveg beírása

A következõ szakasz a karakterek bevitelét ismerteti. A bevitt karakterek a kurzor helyén 
jelennek meg. Ha a kurzor helyén már van karakter, a bevitt karakter ez elõtt jelenik meg.

Használható karakterek
• Az angol ábécé betûi

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
• Szimbólumok
• Számjegyek

0123456789

Gombok

Megjegyzés
❒ Ha csak nagybetûket vagy kisbetûket kíván használni, nyomja meg a 

következõ gombot: [Caps Lock].
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Szöveg bevitele

Betûk bevitele

AAAA A kis- és nagybetûk beírása közötti váltáshoz a következõ gombot nyomja 
meg: [Shift].

BBBB Nyomja meg a beírni kívánt betûk gombjait.

Karakterek törlése

AAAA Karakterek törlése a következõ gombok valamelyikével lehetséges: 
[Backspace] vagy [Össz. törlés].
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Biztonság

Mindig megvan annak a kockázata, hogy bizalmas információkat engedély 
nélkül másolnak, vagy a hálózaton keresztül illetéktelenek férnek hozzá. Ha 
meg akarja védeni a dokumentumokat a az illetéktelen hozzáféréstõl, nemcsak 
jelszavakat állíthat be, hanem a Kiterjesztett védelem funkció is felhasználható a 
biztonság erõsítésére.
A fokozott dokumentumvédelmet igénylõk számára a Kiterjesztett védelem 
funkció használatát ajánljuk.

Elsõdleges biztonsági funkciók

❖❖❖❖ Tárolt dokumentumok védelme
A Dokumentum szerver és a biztonságos nyomtatás használatakor jelszóval 
védi a dokumentumokat. Továbbá a Kiterjesztett védelem funkció védelmet 
nyújthat a jelszavakat gyártó betörések ellen. Lásd: 183. oldal “Kiterjesztett 
védelem funkció”.

❖❖❖❖ A memóriában maradó képi adatok védelme
Védi a memóriában maradó képi adatokat. Egy másolási vagy nyomtatási 
feladat elvégzése vagy törlése után az adatok biztonságban vannak.

❖❖❖❖ Védelem telefon vonalon keresztüli illetéktelen hozzáférés ellen
Csak faxhívásokat fogad.

❖❖❖❖ Hitelesítõ adminisztrátor
Hozzáférési kóddal védi a dokumentumok biztonságának kezelésére 
szolgáló alapvetõ funkciókat. Lásd: 71. oldal “Mesterkód”.

Kiterjesztett védelem funkció
Jelszó beállításával a dokumentummal végzett mûveletek, például a nyomtatás, 
törlés vagy továbbítás elvégzése az engedélyezett felhasználókra korlátozódhat, 
a többi felhasználó nem férhet hozzájuk. A jelszavakat azonban fel lehet törni. 
Ha a Kiterjesztett védelem funkciót használja, a jelszó 10-szeri helytelen beírása 
után a dokumentum zárolásra kerül, ezzel védve az illegális hozzáféréstõl.
A dokumentumok feloldásához lásd: 185. oldal “Zárolt dokumentum 
feloldása”.
A dokumentumoknak a Kiterjesztett védelem funkció segítségével is adhatunk 
védelmet, a következõképpen (minden dokumentumhoz rendelni kell egy 
jelszót, hogy ez a funkció védelmet tudjon biztosítani):

RussianC3-HUgsg.book  Page 183  Tuesday, September 16, 2003  3:36 PM



Printed Matters

Biztonság

184

8

❖❖❖❖ A következõ funkciókkal a Dokumentum szerver eszközön tárolt dokumentumok:
• Dokumentum szerver 
• Másoló funkció
• Fax átvitel
• Szkennelés funkció
• Nyomtatóvezérlõ

❖❖❖❖ A nyomtatóvezérlõrõl a biztonságos nyomtatás funkció használatával tárolt dokumentumok

Referencia
A Dokumentum szerver eszközzel kapcsolatos további információkért 
lásd: 37. oldal “Dokumentum szerver”.
A biztonságos nyomtatásról további információkért lásd: “Biztonságos 
nyomtatás”, Nyomtatókézikönyv, vagy a nyomtatóvezérlõ Súgóját.

Megjegyzés
❒ Amint zárolásra kerül egy dokumentum, a feloldásig a helyes jelszót is elutasítja.
❒ Ha a Kiterjesztett védelem funkció be van kapcsolva, a kézbesítõ szerver beállításait 

nem lehet megváltoztatni. A beállítások megváltoztatásához kapcsolja ki a funkciót.

Kiterjesztett védelem beállítása

Elõkészítés
A Kiterjesztett védelem beállítása csak akkor érhetõ el, ha a rendszergazda 
kódjának Mesterkód Rendszer beállítások beállított értéke legalább hat 
karakterbõl áll. Lásd: 71. oldal “Mesterkód”.

Megjegyzés
❒ Ha a Kiterjesztett védelem beállítással fokozott dokumentum védelmet kíván 

kialakítani, javasoljuk, hogy a rendszergazda kódjának regisztrálása közben 
válassza a [Minden eredeti beállítás] gombot.

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

BBBB A kijelzõpanelen nyomja meg a [Rendszer beállítások], majd az [Rendszergazda 
eszk.] gombot.

CCCC Nyomja meg a [Kiterjesztett védelem] gombot. Nyomja meg a [Be], majd a [OK] gombot.
A Kiterjesztett védelem funkció aktiválva van, és egy biztonsági jel  jelenik 
meg a kijelzõpanel jobb felsõ részében.

DDDD A befejezéshez nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök/Számláló}}}} gombot.
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Zárolt dokumentum feloldása

Oldja fel a többszöri helytelen jelszóbevitel miatt zárolt dokumentumot, hogy 
újra elérhetõvé tegye az engedéllyel rendelkezõ felhasználók számára.

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

BBBB A kijelzõpanelen nyomja meg a [Rendszer beállítások], [Rendszergazda eszk.], 
[TTTTKöv.], majd a [Eltárolt fájlok jelszókezelése] gombot.

CCCC A fájlok feloldása alatt nyomja meg az [OK] gombot.
A dokumentumok feloldása megtörtént.

DDDD A befejezéshez nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök/Számláló}}}} gombot.

Dokumentumok biztonságának ideiglenes feloldása
Ha elfelejti a jelszavát, a dokumentum védelem ideiglenesen feloldható, 
ilyenkor a dokumentumon különféle mûveleteket lehet végrehajtani, például a 
jelszó törlését vagy új jelszó beállítását.

Fontos
❒ A mûveltek elvégzése után ügyeljen rá, hogy megnyomja a Fájlok ideiglenes 

feloldása [Ne oldja fel] gombot, és így a dokumentum újra jelszavas védelmet 
kapjon.

Megjegyzés
❒ A Biztonságos nyomtatással tárolt dokumentumokat csak törölni lehet a 

jelszavas védelem kikapcsolása után.

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

BBBB A kijelzõ panelen nyomja meg a [Rendszer beállítások], [Rendszergazda eszk.], 
[TTTTKöv.], majd a [Eltárolt fájlok jelszókezelése] gombot.

CCCC A Fájlok ideiglenes feloldása alatt nyomja meg az [Felold] gombot.

Megjegyzés
❒ A védelem csak három percre kapcsolható ki. Ennyi ideje van a 

dokumentumhoz való hozzáféréshez, új jelszó beállításához, és minden 
szükséges mûvelet elvégzéséhez. A dokumentumok a három perc letelte 
után automatikusan jelszavas védelmet kapnak.

DDDD A befejezéshez nyomja meg a {{{{Felhasználói eszközök/Számláló}}}} gombot.
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Mûködési környezet és megjegyzések

A készülék biztonsági funkcióit azzal a feltétellel biztosítjuk, hogy a készülék a 
következõ körülmények között mûködik:

Mûködési környezet
• A készülék normál állapotú. (Például nem károsodott, nem módosított vagy 

nincsenek hiányzó részei.)
• Ha a készülék hálózatba van kapcsolva, védve van a jogosulatlan 

hozzáféréstõl, ideértve a jogtalan "packet sniffing" esetét is.
• A készüléket olyan adminisztrátor mûködteti, aki alaposan ismeri a 

készüléket, és biztosítani tudja azokat a megfelelõ feltételeket, amelyek alatt 
a felhasználók biztonságosan használhatják azt.

Az adminisztrátoroknak
• A készülék nem biztosít védelmet a hálózaton jogosulatlan mûveletek ellen. 

A hálózati kockázatok elkerülése érdekében további biztonsági intézkedések 
szükségesek.

• A készülék biztonsága nem biztosítható, ha bármely hardver komponenst 
eltávolítják vagy nem megfelelõ komponensre cserélik. Ha ezek az 
események elõfordulhatnak, szükség van további biztonsági intézkedésekre.

• Rendszeresen ellenõrizze, hogy a Kiterjesztett védelem funkció be van-e 
kapcsolva. Amíg a készülék ebben az üzemmódban mûködik, biztonsági jel 

 jelenik meg a kijelzõpanel jobb felsõ részében. Gyõzõdjön meg arról, hogy 
ellenõrzi ezt, különösen a készülék elmozdítása vagy áramkimaradás esetén. 
Lásd: 184. oldal “Kiterjesztett védelem beállítása”.

• Ne használjon egyetlen számot vagy egymást követõ számokat, mint például 
a “00000000” vagy az “12345678” sort a rendszergazda kódjaként. Mivel az 
ilyen számokat könnyû megfejteni, ezek használata nem biztosít megfelelõ 
szintû védelmet.

• Távoli dokumentumkezelés a SmartNetMonitor for ClientSmartNetMonitor 
for Client használatával nem érhetõ el, ha a Kiterjesztett védelem funkció be 
van kapcsolva.

• A felhasználói kód funkció segít a készülék használatának kezelésében. Nem 
arra való, hogy a bizalmas dokumentumokat másoktól megvédje. Lásd: 83. 
oldal “Felhasználó kódok”.

• A kézbesítési funkció használatakor a készülék csak azon dokumentumok 
biztonságát garantálja, ahol be van állítva jelszavas védelem és a 
Dokumentum szerver eszközön tárolódnak. Gyõzõdjön meg arról. hogy 
helyes célállomást adott-e meg a dokumentumok kézbesítésénél.
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Felhasználóknak
• Gondoskodjon arról, hogy senki ne tudja meg a jelszavát, különösen a jelszó 

begépelésekor vagy feljegyzésekor. A jelszavát tartsa biztonságos helyen.
• Ne használjon egyetlen számot vagy egymást követõ számokat, mint például 

a “0000” or “1234” sort, jelszóként, mivel ezeket könnyû kitalálni, 
használatukkal tehát nem biztosítunk érdemi szintû védelmet.

• A helyes jelszóval elért dokumentumon a mûveletek befejezése után is rajta 
marad a kijelölés, és más felhasználók is hozzáférhetnek. Ennek 
megakadályozása érdekében ne felejtse el megnyomni a {{{{Törlési módok}}}} 
gombot és ezzel megszüntetni a dokumentum kijelölését.

• Az a felhasználói név, amelyet akkor használ, amikor egy dokumentumot a 
Dokumentum szerver eszközre tesz, a dokumentum készítõjének és 
típusának azonosítására szolgál. Nem arra való, hogy a bizalmas 
dokumentumokat másoktól megvédje.

• Mielõtt a szkenner funkció használatával dokumentumokat szkennelne, 
bizonyosodjon meg arról, hogy az összes többi mûveletet befejezte.
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9. Mûszaki adatok

Alapadatok

❖❖❖❖ Konfiguráció:
Asztali

❖❖❖❖ Fényérzékenységi típus:
OPC dob ( 30)

❖❖❖❖ Eredeti dokumentumok beolvasása:
Egydimenziós szilárd szkennelési rendszer CCD-n keresztül

❖❖❖❖ Másolási folyamat:
Száraz elektrosztatikus átviteli rendszer

❖❖❖❖ Elõhívás:
Száraz kétkomponensû mágneskefés elõhívó rendszer

❖❖❖❖ Fixáló egység:
Hengernyomásos melegítõ rendszer

❖❖❖❖ Felbontás:
600 dpi

❖❖❖❖ Expozíciós üveglap:
Stabil eredeti expozíciós típus

❖❖❖❖ Az eredeti dokumentum referenciahelye:
Bal hátsó sarok

❖❖❖❖ Bemelegedési idõ:
• Fõkapcsoló: 15 másodperc vagy ennél rövidebb idõ (20 °C, 68 °F)
• Mûködéskapcsoló: 10 másodperc vagy ennél rövidebb idõ (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. adagoló: A3L – A5L, 11" × 17"L – 51/2" × 81/2"L
• 2. adagoló: A3L – A6L, 11" × 17"L – 51/2" × 81/2"L
• Kézi adagoló: A3L – A6L, 11" × 17"L – 51/2" × 81/2"L
• 2. adagoló (egyéni méret):

Függõleges: 100 – 297 mm, 4,0" – 11,7"
Vízszintes: 148 – 432 mm, 5,9" – 17,0"

• Kézi adagoló (egyedi méret):
Függõleges: 90 – 305 mm, 3,6" – 12,0"
Vízszintes: 148 – 600 mm, 5,9" – 23,6"

• Kétoldalas: A3L – A5L, 11" × 17"L – 51/2" × 81/2"L (nem lehetséges: 
A5K, 51/2" × 81/2" K)

• LCT: A4K, 81/2" × 11"K

❖❖❖❖ A másolópapír tömege:
• 1. papíradagoló: 60 – 90 g/m2, 16 – 24 lb.
• 2. papíradagoló: 52 – 157 g/m2, 14 – 42 lb.
• Kerülõ adagoló: 52 – 157 g/m2, 14 – 42 lb.

❖❖❖❖ Nem lemásolható terület:
• Vezetõ szél: 3 ± 2 mm vagy ennél rövidebb
• Kõvetõ szél: 0,5 mm vagy ennél hosszabb
• Bal szél: 2 ± 1,5 mm vagy ennél rövidebb
• Jobb szél: 2  + 2,5/-1,5 mm vagy ennél rövidebb

❖❖❖❖ Az elsõ másolat elkészültének ideje:
1., 2. típus: 5,0 másodperce vagy ennél kevesebb
3. típus: 4,5 másodperc, vagy kevesebb
(A4K, 81/2" × 11"K, 100%, adagolás az 1. tálcáról, az expozíciós üveglapon, 
Szöveg üzemmód, Automatikus képsûrûség)

❖❖❖❖ Másolási sebesség : (1. típus)
• 13 másolat/perc (A3L, 11" × 17"L)
• 15 másolat/perc (B4 JISL)
• 22 másolat/perc (A4K, 81/2" × 11"K)

❖❖❖❖ Másolási sebesség : (2. típus)
• 15 másolat/perc (A3L, 11" × 17"L)
• 17 másolat/perc (B4 JISL)
• 27 másolat/perc (A4K, 81/2" × 11"K)
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❖❖❖❖ Másolási sebesség : (3. típus)
• 18 másolat/perc (A3L, 11" × 17"L)
• 21 másolat/perc (B4 JISL)
• 32 másolat/perc (A4K, 81/2" × 11"K)

❖❖❖❖ Másolási méretarány:
Elõre beállított másolási méretarányok:

Kicsinyítés/nagyítás 25-tõl 400%-ig, 1% léptetéssel (25-tõl 200%-ig, 1% 
léptetéssel, amikor az eredeti dokumentumok ADF-ben vannak).

❖❖❖❖ Maximális folyamatos másolás:
99 lap

❖❖❖❖ Papírkapacitás:
• 1., 2. adagoló: 500 lap (80 g/m2, 20 lb.)
• Kézi adagoló: 100 lap (80 g/m2, 20 lb.)

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%
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❖❖❖❖ Áramfogyasztás:
• Csak a fõegység

• A teljes rendszer *1 

*1 A teljes rendszert felépítõ elemek: fõegység, ADF, 1000 lapos finiser, 
kétoldalas másoló egység, 2. belsõ adagoló, papíradagoló egység, faxegység, 
ISDN, plusz G3 interfészegység, memóriabõvítés, JBIG funkció fejlesztõ 
egység, nyomtatóegység, HDD, PHY és memóriaegység.

*2 A mérések a tényleges értékeket mutatják.

❖❖❖❖ Méretek (Szélesség ×××× Mélység ×××× Magasság az expozíciós üveglapig):
1, 2, 3 típus: 550 × 604 × 709 mm, 21,7" × 23,8" × 28,0"

❖❖❖❖ A fõegység számára hagyott hely (SZ ×××× M):
1, 2, 3. típus : 550 × 604 mm, 21,7" × 23,8"

❖❖❖❖ Zajkibocsátás *1 

Hangerõszint: 
• Csak a fõegység

• A teljes rendszer *3 

Hangerõszint *2 :
• Csak a fõegység

1 típus/2. típus 3. típus

Bemelegedés legfeljebb 1,5 kW legfeljebb 1,5 kW

Készenléti állapot kb. 150 W *2 kb. 150 W *2 

Másolás közben kb. 650 W *2 kb. 770 W *2 

Maximum legfeljebb 1,5 kW legfeljebb 1,5 kW

1 típus/2. típus 3. típus

Bemelegedés legfeljebb 1,5 kW legfeljebb 1,5 kW

Készenléti állapot kb. 160 W *2 kb. 160 W *2 

Másolás közben kb. 680 W *2 kb. 800 W *2 

Maximum legfeljebb 1,5 kW legfeljebb 1,5 kW

1 típus/2. típus 3. típus

Készenléti állapot Legfeljebb 40 dB (A) Legfeljebb 40 dB (A)

Másolás Legfeljebb 63 dB (A) Legfeljebb 66 dB (A)

1 típus/2. típus 3. típus

Készenléti állapot Legfeljebb 44 dB (A) Legfeljebb 44 dB (A)

Másolás Legfeljebb 68,5 dB (A) Legfeljebb 70 dB (A)

1 típus/2. típus 3. típus

Készenléti állapot Legfeljebb 34 dB (A) Legfeljebb 34 dB (A)

Másolás Legfeljebb 57 dB (A) Legfeljebb 60 dB (A)
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• A teljes rendszer *3 

*1 A fenti méretek az ISO 7779 szabványnak megfelelõen mért tényleges értékek.
*2 A mellette álló helyzetétõl mérve.
*3 A teljes rendszer részei: a fõegység, az ADF, az 1000 lapos finiser, a kétoldalas 

másolóegység, a 2. belsõ adagoló és papírtálca egység.

❖❖❖❖ Tömeg:
1, 2, 3 típus: Kb. . 55 kg, 121,3 lb.

❖❖❖❖ Merevlemez:
20 GB vagy több
• A Dokumentum szerver kapacitása

3,6 gigabájt
• Memória kapacitás szortírozáshoz

3,2 gigabájt
• Kapacitás (egyéb)

1,32 GB vagy több

1 típus/2. típus 3. típus

Készenléti állapot Legfeljebb 38 dB (A) Legfeljebb 38 dB (A)

Másolás Legfeljebb 61 dB (A) Legfeljebb 64 dB (A)
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Kiegészítõk

Expozíciós üveglap fedele
A másoláshoz engedje le az eredeti dokumentumokra.

Automatikus dokumentum adagoló

❖❖❖❖ Üzemmód:
ADF üzemmód, Kötegenként üzemmód, Egyesével adagolás üzemmód, 
Vegyes méret mód, Egyedi méretû eredeti dokumentumok üzemmód

❖❖❖❖ Eredeti dokumentum mérete:
• A3L – A5KL

• 11" × 17"L – 51/2" × 81/2"KL

❖❖❖❖ Eredeti dokumentum tömege:
• Egyoldalas eredetik: 40 – 128 g/m2 (11 – 34 lb.)
• Kétoldalas eredetik: 52 – 105 g/m2 (14– 28 lb.) (kétoldalas)

❖❖❖❖ Eredeti dokumentumok maximális száma:
50 lap (80 g/m2, 20 lb.) vagy legfeljebb 11 mm, 0,43"

❖❖❖❖ Maximális teljesítményfelvétel:
Legfeljebb 50 W (az áramot a fõegységtõl kapja)

❖❖❖❖ Méretek (Szélesség××××Mélység××××Magasság):
550 × 470 × 130 mm, 21,7" × 18,6" × 5,2"

❖❖❖❖ Tömeg:
Körülbelül 10 kg, 22,1 lb.

Megjegyzés
❒ A mûszaki adatok elõzetes értesítés nélküli változtatásának joga fenntartva.
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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 lb.

❖❖❖❖ Kötegelési kapacitás:
• 500 lap (A4K, 81/2" × 11"K vagy kisebb) (80 g/m2, 20 lb.)
• 250 lap (B4 JISL, 81/2" × 14"L vagy nagyobb) (80 g/m2, 20 lb.)

❖❖❖❖ Tûzési kapacitás:
• 30 lap (A4K, 81/2" × 11"K vagy kisebb) (80 g/m2, 20 lb.)
• 20 lap (B4 JISL, 81/2" × 14"L vagy nagyobb) (80 g/m2, 20 lb.)

❖❖❖❖ 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 lb.

❖❖❖❖ Tûzési pozíció:
1 pozíció (bal felsõ)

❖❖❖❖ Áramfogyasztás:
48 W (az áramot a fõegységtõl kapja)

❖❖❖❖ Méretek (Szélesség××××Mélység××××Magasság):
350 × 490 × 230 mm, 13,8" × 19,3" × 9,1"

❖❖❖❖ Tömeg:
Körülbelül 10 kg, 22,1 lb.
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1000 lapos finiser
Finiser - felsõ tálca:

❖❖❖❖ Papírméret:
A3L, B4 JISL, A4KL, B5 JISKL, A5KL, B6 JISL, A6L, Postai 
levelezõlapL, 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 – 42 lb.

❖❖❖❖ Kötegelési kapacitás:
• 250 lap (A4K, 81/2" × 11"K vagy kisebb) (80 g/m2, 20 lb.)
• 50 lap (B4 JISL, 81/2" × 14"L vagy nagyobb) (80 g/m2, 20 lb.)

Finiser - mozgó tálca:

❖❖❖❖ 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 – 42 lb.

❖❖❖❖ Kötegelési kapacitás:
• 1000 lap (A4K, 81/2" × 11"K vagy kisebb) (80 g/m2, 20 lb.)
• 500 lap (B4 JISL, 81/2" × 14"L vagy nagyobb) (80 g/m2, 20 lb.)

❖❖❖❖ Tûzési kapacitás:
• 50 lap (A4K, 81/2" × 11"K vagy kisebb) (80 g/m2, 20 lb.)
• 30 lap (B4 JISL, 81/2" × 14"L vagy nagyobb) (80 g/m2, 20 lb.)

❖❖❖❖ 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 lb.
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❖❖❖❖ Tûzési pozíció:
• 1 tûzõkapocs – 2 pozíció
• 2 tûzõkapocs – 2 pozíció

❖❖❖❖ Áramfogyasztás:
Legfeljebb 50 W (az áramot a fõegységtõl kapja)

❖❖❖❖ Méretek (Szélesség××××Mélység××××Magasság):
527 × 520 × 790 mm, 20,8" × 20,5" × 31,1"

❖❖❖❖ Tömeg:
Körülbelül 25 kg, 55,2 lb.

Mozgó tálca

❖❖❖❖ Papírkapacitás:
250 lap (A4K, 81/2" × 11"K vagy kisebb) (80 g/m2, 20 lb.)
125 lap (B4 JISL, 81/2" × 14" vagy nagyobb) (80 g/m2, 20 lb.)

❖❖❖❖ Áramfogyasztás:
3,6 W (az áramot a fõegységtõl kapja)

❖❖❖❖ Méretek (Szélesség××××Mélység××××Magasság)
430 × 372 × 148 mm, 17" × 15" × 6"

❖❖❖❖ Tömeg:
Körülbelül 1,6 kg, 3,5 lb.

Kétoldalas 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 lb.

❖❖❖❖ Áramfogyasztás (max.):
35 W (az áramot a fõegységtõl kapja)

❖❖❖❖ Méretek (Szélesség××××Mélység××××Magasság):
90 × 495 × 455 mm, 3,6" × 19,5" × 17,9"

❖❖❖❖ Tömeg:
Körülbelül 6 kg, 13,3 lb.
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Kézi adagoló

❖❖❖❖ Papírméret:
• Szabvány méret: A3L – A6L, 11" × 17"L – 51/2" × 81/2"L
• Egyéni méret: Függõleges (100 – 297 mm, 4,0" – 11,7"), Vízszintes 

(148 – 432 mm, 5,9" – 17,0")

❖❖❖❖ Papír tömege:
52 – 157 g/m2, 14 – 42 lb.

❖❖❖❖ Méretek (Szélesség××××Mélység××××Magasság):
296 × 495 × 163 mm, 11,7" × 19,5" × 6,5"

❖❖❖❖ Papírkapacitás:
52 – 90 g/m2, 16 – 20 lb: 100 lap

❖❖❖❖ Tömeg:
Körülbelül 2,5 kg, 5,6 lb.

Átvezetõ egység

❖❖❖❖ Méretek:
413 × 435 × 126 mm, 16,3" × 17,1" × 5,0"

❖❖❖❖ Tömeg:
3,6 kg, 7,9 lb.

2. belsõ adagoló (egytálcás)

❖❖❖❖ 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 lb.)

❖❖❖❖ Papír tömege:
60 – 90 g/m2 (16 – 24 lb.)
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❖❖❖❖ Maximális teljesítményfelvétel:
Legfeljebb 15 W (az áramot a fõegységtõl kapja)

❖❖❖❖ Méretek (Szélesség××××Mélység××××Magasság):
530 × 410 × 120 mm, 20,9" × 16,2" × 4,7"

❖❖❖❖ Tömeg:
Körülbelül 1,1 kg, 2,5 lb.

Megjegyzés
❒ A mûszaki adatok elõzetes értesítés nélküli változtatásának joga 

fenntartva.

Nagykapacitású adagoló

❖❖❖❖ Papírméret:
A4K, 81/2" × 11"K

❖❖❖❖ Papír tömege:
60 – 90 g/m2, 16 – 24 lb.

❖❖❖❖ Papírkapacitás:
2000 lap (80 g/m2, 20 lb.)

❖❖❖❖ Energiafogyasztás
Maximum. 40 W (az áramot a fõegységtõl kapja)

❖❖❖❖ Méretek (Szélesség ×××× Mélység ×××× Magasság, kiegészítõ egység):
550 × 520 × 271 mm, 21,7" × 20,5" × 10,7"

❖❖❖❖ Tömeg:
Körülbelül 25 kg, 55,2 lb.

Megjegyzés
❒ A mûszaki adatok elõzetes értesítés nélküli változtatásának joga fenntartva.

Papíradagoló egység

❖❖❖❖ Papír tömege:
60 – 90 g/m2 (16 – 24 lb.)

❖❖❖❖ 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

RussianC3-HUgsg.book  Page 199  Tuesday, September 16, 2003  3:36 PM



Printed Matters

Mûszaki adatok

200

9

❖❖❖❖ Maximális teljesítményfelvétel:
Legfeljebb 30 W (az áramot a fõegységtõl kapja)

❖❖❖❖ Papírkapacitás:
500 lap (80 g/m2, 20 lb.) × 2 tálca

❖❖❖❖ Méretek (Szélesség××××Mélység××××Magasság):
550 × 520 × 271 mm, 21,7" × 20,5" × 10,7"

❖❖❖❖ Tömeg:
Körülbelül 25 kg, 55,2 lb.

Megjegyzés
❒ A mûszaki adatok elõzetes értesítés nélküli változtatásának joga 

fenntartva.
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Papír

Ajánlott papírméretek és papírtípusok
Az alábbi korlátozások mindegyik adagolóra érvényesek:

Adagol
ó típusa

Papír típusa és 
súlya

Metrikus változat Hüvelykrendszerû 
változat

Papírkap
acitás

1. 
adagol
ó *10 

60-90 g/m2 
(16-24 lb.)

A3L, B4 JISL, A4KL, B5 JISKL, A5L 500 lap

Papíra
dagoló 
egység 
*10 

(kiegés
zítõ)

 *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  Egyedi méret
Függõleges: 140-297 mm
Vízszintes: 182-600 mm

 *2  Egyedi méret
Függõleges: 5,6"-11,7"
Vízszintes: 7,3" -23,6"

2. 
adagol
ó *10 

60-90 g/m2 
(16-24 lb.)
Vékony papír

52-60 g/m2 
(14-16 lb.)

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  Egyedi méret
Függõleges: 100-297 mm
Vízszintes: 148-600 mm

 *2  Egyedi méret
Függõleges: 4,0"-11,7"
Vízszintes: 5,9" -23,6"

Vastag papír *11 

105-157 g/m2 
(28-42 lb.)

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  Egyedi méret
Függõleges: 100-297 mm
Vízszintes: 148-432 mm

 *2  Egyedi méret
Függõleges: 4,0"-11,7"
Vízszintes: 5,9" -17,00"

Átlátszó papír A3L, B4 JISL, A4KL, B5 JISKL

Írásvetítõ fóliák A4KL

Postai 
levelezõlapok

100 × 148 mm

Címke (öntapadó 
matricák)

B4 JISL, A4L

Boríték 37/8" × 71/2"L, 41/8" × 91/2"L, C5 borítékL, C6 
borítékL, DL borítékL

–
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*1 Állítsa a papírméret-kiválasztó kapcsolót a p jelhez, majd a Rendszer beállítások-
ban válassza ki a papírméretet. Lásd: "Papírtípus".

*2 Állítsa a papírméret-kiválasztó kapcsolót a p jelhez, majd határozza meg a 
papírméretet. Lásd: “Másolás a 2. papíradagolóról”, Fénymásoló-kézikönyv

*3 Tegye a papírt a kézi adagolóba, majd válassza ki a papírméretet. Lásd: “Másolás 
szabvány méretû papírra ”, Fénymásoló-kézikönyv

*4 Tegye a papírt a kézi adagolóba, majd határozza meg a papírméretet. Lásd: “Másolás 
egyéni méretû papírra ”, Fénymásoló-kézikönyv
433 mm-nél nagyobb papír használata valószínûsíti az elakadást, a begyûrõdést és a 
rossz adagolást. Figyeljen a papír helyes beigazítására, hogy egyenesen húzza be a 
készülék.

Kézi 
adagol
ó *10  
(kiegés
zítõ)

52-90 g/m2 
(14-24 lb.)
Vékony papír

52-60 g/m2 
(14-16 lb.)

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  Egyedi méret
Függõleges: 90-305 mm
Vízszintes: 148-432 mm 
*12 

 *4  Egyedi méret
Függõleges: 3,6"-12,0"

Vízszintes: 5,9" -17,0" *12 

 *8 

Vastag papír *11 

105-157 g/m2 
(28-42 lb.)

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  Egyedi méret
Függõleges: 90-305 mm
Vízszintes: 148-432 mm 
*12 

 *4  Egyedi méret
Függõleges: 3,6"-12,0"

Vízszintes: 5,9" -17,0" *12 

 *9 

Átlátszó papír A3L, B4 JISL 10 lap

A4KL, B5 JISKL 40 lap *5 

Írásvetítõ fóliák A4KL 10 lap *5 

Postai 
levelezõlapok

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 borítékL, C6 
borítékL, DL borítékL

–

LCT *10  
(kiegés
zítõ)

60-90 g/m2 
(16-24 lb.)

A4K, 81/2" × 11"K *6 2000 
(1000 + 
1000) lap

Adagol
ó típusa

Papír típusa és 
súlya

Metrikus változat Hüvelykrendszerû 
változat

Papírkap
acitás
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*5 Ajánlatos egyszerre egy lapot elhelyezni.
*6 A papíradagoló terelõje rögzítve van. Amennyiben módosítani szeretné az ebbe az 

adagolóba behelyezett papír méretét, lépjen kapcsolatba a szerviz képviselõjével.
*7 A papír betöltésekor ügyeljen arra, hogy a köteg magassága ne haladja meg a 2. 

papíradagolón látható alsó limitjelet. Lásd: 144. oldal “Speciális papír töltése a 2. 
papíradagolóra”.

*8 Ha a papír mérete meghaladja az A4-t L, 10 lapot tölthet be.
Ha a papír mérete nem éri el az A4-tL, 100 lapot tölthet be.

*9 Ha a vastag papír mérete meghaladja az A4-t L, 10 lapot tölthet be. Ha a vastag 
papír mérete nem éri el az A4-tL, 40 lapot tölthet be.

*10 A másolópapír betöltésekor ügyeljen arra, hogy a köteg magassága ne haladja meg a 
limitjelet. A papír vastagsága és állapota határozza meg, hogy maximum hány darab 
papírlapot tölthet be.

*11 Ha vastag (105 g/m2, 28 lb vagy nehezebb) papírra kíván nyomtatni, válassza a 
Vastag papír üzemmódot. Lásd: "Másolás a 2. papíradagolóról", Fénymásoló-
kézikönyv.

*12 600 mm (23,6") alatti papírméret akkor áll rendelkezésre, amikor telepítve van a 
kiegészítõ merevlemez.

Fontos
❒ A nedves vagy felhajló papírlap elakadáshoz vezethet.

Megjegyzés
❒ Amikor az 1-4. papíradagolóra és az LCT-re tölt papírt, a másoló felület 

fölfelé nézzen.
❒ Amikor a kézi adagolóra tölt papírt, a másoló felület lefelé nézzen.
❒ A kézi adagoló használatakor a másolópapír ajánlott tájolási iránya: L.
❒ Ha kettõ vagy több adagolóba azonos méretû és azonos elhelyezési irányú 

papírt helyez, a készülék automatikusan átvált a másik adagolóra, amikor az 
éppen használatban lévõ adagolóból kifogy a papír. Ezt a funkciót 
Automatikus adagoló-váltás-nak nevezik. (Ha azonban az egyik adagolón 
kiválasztott Papírtípus újrahasznosított vagy speciális papírt ad meg, a többi 
adagoló beállításainak meg kell egyezniük a Automatikus adagoló-váltás 
esetében, hogy használni lehessen õket.) Így még nagy mennyiségû másolat 
készítésekor is elkerülheti, hogy a másolási folyamatot meg kelljen szakítania 
a papír utántöltése miatt. Lásd “Másoló papír kiválasztása”,“Automatikus 
adagoló-váltás”, Fénymásoló-kézikönyv

❒ A papírtípusok, melyek az Rendszer beállítások segítségével választhatók, 
csak általánosan besorolhatóak lehetnek. A készülék nem garantálja a 
másolási minõséget a kategóriákba tartozó összes papírra. További 
információért lásd: 207. oldal “Nem használható papír”.
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Borítékok

Megjegyzés
❒ A postai levelezõlapokat és borítékokat a 2. papíradagolóról vagy a kézi 

papíradagolóról kell betölteni.
❒ Egyes borítékfajták elakadást vagy begyûrõdést okozhatnak. Ebben az 

esetben nyomja meg a fixáló egység zöld karját. Lásd: 204. oldal “Másolás 
borítékra”.

❒ A nagy flepnis borítékokat a 2. papíradagolóról kell betölteni, nehogy 
eladadjanak. Lásd az alábbi ábrát.

Másolás borítékra

AAAA Kétoldalas másoló egység telepítése esetén az egységet a retesz emelésével 
nyissa ki.
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BBBB A retesz megemelésével nyissa ki a jobboldali fedelet.

CCCC Az ábra szerint nyomja meg a fixáló egység zöld karját.

Fontos
❒ Ügyeljen, hogy a borítékra másolást befejezõdése után a kar visszatérjen az 

eredeti pozícióba.
❒ Ha úgy kezd sima papírra másolni, hogy a kar nem állt vissza az eredeti 

pozícióba, romolhat a másolás minõsége.

DDDD Csukja be a jobboldali fedelet.
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EEEE Ha telepített kétoldalas másolóegységet, azt csukja be.

FFFF Nyomja meg a {{{{#}}}} gombot.

GGGG Válassza ki a papírméretet, majd jelölje ki a papírtípust a [Vastag papír] 
segítségével.

HHHH Nyomja meg a [OK] gombot.

IIII Helyezze be az eredeti dokumentumokat, majd nyomja meg a {{{{Start}}}} 
gombot.

Megjegyzés
❒ Amikor írásvetítõ fóliákra másol, az elkészített másolatokat egyenként 

vegye ki.
❒ Amikor írásvetítõ fóliákra, vékony papírra vagy címkére (öntapadó 

matricára) másolást állít be, nem használható a Tûzõkapocs, Eltolás vagy 
a Rendezés  funkció.

JJJJ A másolás befejeztével nyomja meg az {{{{Üzemmódok törlése}}}} gombot és 
törölje a beállításokat.
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Nem használható papír

R FIGYELEM:

Fontos
❒ A hibák megelõzése érdekében ne használja a következõ papírfajták egyikét sem:

• Hõérzékeny faxpapír
• Mûnyomó papír
• Alumíniumfólia
• Indigópapír
• Konduktív papír
• Írásvetítõ fóliák színes másoláshoz
• Perforált vonalakat tartalmazó papír
• Beszegett papír

❒ Ne használjon olyan másolópapírt, amelyre már másoltak, különben hiba 
merülhet fel.

Megjegyzés
❒ Az elakadások megelõzése érdekében ne használja a következõ papírfajták 

egyikét sem:
• 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.

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 legfeljebb 70% legyen).
• Tárolja sík felületen.

❒ Ne tárolja a lapokat függõleges helyzetben.
❒ Magas hõmérsékletû és magas páratartalmú, vagy alacsony hõmérsékletû és 

alacsony páratartalmú környezetben nejlonfóliával letakarva vagy 
nejlonzsákban tárolja a papírt.

• A tûz vagy géphiba elkerülése érdekében ne használjon alufóliát, indigós 
papírt vagy hasonló vezetõképes papírt.
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1000 lapos finiser,   19, 196
2. belsõ adagoló (egytálcás),   19
2. papíradagoló,   18
500 lapos finiser,   19

A

ADF,   19
A festék

tárolása,   166
A készülék karbantartása,   170
A készülék környezete,   167
Alapadatok,   189
Alapállapot gomb,   22
A PCU egység cseréje,   172
Átvezetõ egység,   198
Automatikus alaphelyzetbe állás idõzítõ

rendszer,   69
Automatikus alaphelyzetbe állítás idõzítõ

fax,   70
másoló/Dokumentum szerver,   69
szkenner,   70

Automatikus dokumentum adagoló,   194
Automatikus dokumentumadagoló,   17

tisztítása,   171
Automatikus kikapcsolás,   27
Automatikus kikapcsolás idõzítõ,   69
Automatikus törlés fájl,   77
Az egyes felhasználókódokhoz tartozó 

számláló kijelzése,   89
Az egyes felhasználókódokhoz tartozó 

számláló kinyomtatása,   89
Az expozíciós üveglap fedelének

megtisztítása,   171
Az összesítõ számláló megjelenítése,   179

B

Beállítás dátuma,   70
Beállítás idõpontja,   70
Bekapcsolást jelzõ lámpa,   22
Belsõ adagoló,   17
Belsõ opciók,   20
Bemelegedési üzenet (másoló/

Dokumentum szerver),   62
Biztonság,   183
Biztonsági tudnivalók,   10
Böngészés a hálózaton,   109
Bõvített biztonság,   72

C

Célállomás regisztrálása csoportba,   122
Célállomással kapcsolatos információk 

rögzítése,   81
Célállomás törlése a csoportból,   124
Címjegyzék,   79

átviteli kérés bevitele/módosítása/törlése,   
75

csoport bevitele/módosítása/törlése,   74
megnevezés kiválasztása,   77
megnevezés szerkesztése,   77
megrendelés módosítása,   76

Címjegyzék kezelése,   74
Csatlakoztatására FTP alkalmazása,   106, 

113
Csoportokban bejegyzett célállomások 

kilistázása,   125
Csoport törlése,   127

D

Dokumentum szerver,   37
A Dokumentum szerver használata,   39
Nyomtatás,   48
Törlés,   52

E

Egyidejûleg több mûvelet,   31
Elakadt tûzõkapcsok eltávolítása,   163
Elmozdítás,   168
Elülsõ borítás,   18
E-mail célállomás,   101
E-mail célállomás tárolása,   101
Energiatakarékos mód,   26
Energiatakarékos mód gomb,   22
Expozíciós üveglap,   17

Tisztítás,   170
Expozíciós üveglap fedele,   19

F

Fax célállomás,   93
Fax célállomás tárolása,   94
Fedõlap tálca,   68
Feladó adatainak rögzítése,   82
Felhasználói eszközök (Rendszer 

beállítások),   57
Felhasználói eszközök/Számláló gomb,   

21
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Felhasználói kód
kezelése,   70

Felhasználói kód megváltoztatása,   86
Felhasználói kód törlése,   88
Felhasználó kódok,   83
Festék,   166

betöltése,   147
Festék betöltése,   147
Finiser

1000 lapos finiser,   19
500 lapos finiser,   19

Fogadó célállomás,   128
Fõkapcsoló,   17, 24
Fõkapcsoló lámpa,   18, 22
Fõszámláló kezelése,   71
FTP,   106, 113
FTP mappa rögzítése,   113
Funkció alaphelyzetbe állítása idõzítõ,   63
Funkcióállapot jelzése,   22
Funkciógombok,   22
Funkció prioritás,   62

G

# gomb,   22
Gyakran használt gombok,   23

H

Használhat LDAP szervert,   78
Híd egység,   19

I

Illesztõegység,   19
Indítás gomb,   22

J

Jelszókezelés a tárolt fájlok esetében,   78

K

Képernyõ
számláló,   72

Képernyõkontraszt gomb,   21
Kétoldalas egység,   197
Kétoldalas másolóegység,   19
Kezelõpanel,   18, 21
Kézi adagoló,   18, 19, 198
Kiegészítõk,   194
Kijelzése

Felhasználói kódonkénti számláló,   73
Kijelzõk,   21

Kijelzõpanel,   21, 23
Kiterjesztett védelem funkció,   183
Környezet,   167
Köztes lap adagoló tálca,   68
Külsõ díjfelszámoló egység kezelése,   71
Külsõ kiegészítõk,   19

L

LCT,   199
LDAP szerver,   134
LDAP szerver módosítása,   137
LDAP szerver programozása,   134
LDAP szerver tárolás/ módosítás,   78

M

Mappák rögzítése,   106
Másolatszámláló képernyõ,   62
Megjegyzések,   165
Megszakítás gomb,   22
Mit szabad és mit nem,   165
módosítása Csoport nevének módosítása,   

126
Mozgó tálca,   19
Mûködtetõkapcsoló,   22, 24
Mûszaki adatok,   189

1000 lapos finiser,   196
2. belsõ adagoló (egytálcás),   198
alapadatok,   189
átvezetõ egység,   198
Automatikus dokumentum adagoló,   

194
Kétoldalas egység,   197
Mozgó tálca,   197
Nagykapacitású adagoló (LCT),   199
papíradagoló egység,   199

N

Nagykapacitású adagoló,   199
Nagykapacitású adagoló (LCT),   19
Nyelv módosítása,   178
Nyomatok számának törlése,   91
Nyomtatás

Címjegyzék kinyomtatása,   73
Nyomtatása

Felhasználói kódonkénti számláló,   73
Nyomtatási prioritás,   63
Nyomtatott példány

számláló,   72
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P

Panelhang,   62
Panelkikapcsolás idõzítõ,   69
Papír,   201

Betöltés,   144
módosítás,   156

Papíradagoló,   18
Papíradagoló egység,   19
Papír betöltése,   144

Nagykapacitású adagoló,   145
Papíradagoló,   144

Papírelakadások,   150
Papírelakadások megszüntetése,   150
Papír eltávolítását jelzõ lámpa,   18
Papír megváltoztatása,   156
Papírméret módosítása,   156
Papírtálca prioritás

fax,   66
másoló,   66
nyomtató,   66

Papír típusa
1. tálca–4,   67
kézi adagoló,   67

Próbamásolat készítése gomb,   22

R

Regisztrálás gomb,   22
Regisztrált Továbbküldõ állomás/Fogadó 

célállomás módosítása,   131
Regisztrált Továbbküldõ állomás/Fogadó 

célállomás törlése,   133
Rendszer alapállapotba állása,   30
Rendszergazda kódja,   71
Rögzített FTP mappa módosítása,   116
Rögzített FTP mappa törlése,   117
Rögzített SMB mappa módosítása,   110
Rögzített SMB mappa törlése,   112

S

SMB mappa rögzítése,   106
Számbillentyûk,   22
Szellõzõnyílások,   17
Szöveg beírása,   181

T

Tálca papírmérete,   66
Táphálózati csatlakozás,   168
Tárolt e-mail célállomás módosítása,   103
Tárolt e-mail célállomás törlése,   104

Tárolt fax célállomás megváltoztatása,   98
Tárolt fax célállomás törlése,   100
Több funkciót felhasználó mûveletek,   29
Törlés

Az összes fájl,   78
Törlése

Felhasználói kódonkénti számláló,   73
Törlés/Stop gomb,   22
Továbbküldési kérelem regisztrálása,   

128
Továbbküldõ állomás,   128
Továbbküldõ állomás/Fogadó célállomás 

regisztrálása,   129
Tudakozódás,   177
Tûzõkapcsok

elakadt tûzõkapcsok eltávolítása,   163
pótlása,   160

Tûzõkapcsok pótlása,   160

U

Új felhasználói kód tárolása,   84
Üzemmódok ellenõrzése gomb,   21

V

Védelem alatt álló
célállomás,   119

Védõ
kód,   119, 120

Védõkód regisztrációja egyetlen 
felhasználóhoz,   119

Védõkód regisztrálása,   119
Védõkód regisztrálása csoportos 

felhasználóhoz,   120

W

Web Image Monitor,   54
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