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A kézikönyv használatáról

Bevezető

Ez a kézikönyv részletes útmutatókat és megjegyzéseket tartalmaz a készülék működtetésével és
használatával kapcsolatban. Saját biztonságának érdekében a készülék használata előtt figyelmesen
olvassa el ezt a kézikönyvet. A kézikönyvet könnyen elérhető helyen tárolja.

Törvényi tiltás

Ne másoljon vagy nyomtasson olyan dokumentumot, amelynek sokszorosítását a törvény tiltja!

Az alábbi dokumentumok másolását és nyomtatását általában tiltják a helyi törvények:

bankjegyek, illetékbélyegek, kötvények, részvények, bankkivonatok, csekkek, útlevelek, jogosítványok

A lista csak útmutatóként szolgál a teljesség igénye nélkül. A lista teljességéért vagy pontosságáért nem
vállalunk felelősséget. Ha kérdései vannak bizonyos dokumentumok másolásának vagy
sokszorosításának törvényességét illetően, forduljon jogi tanácsadójához.

Felelősség kizárása

A jelen kézikönyv tartalma előzetes figyelmeztetés nélkül módosulhat.

A törvények által megengedhető maximális mértékben a gyártó cég semmilyen esetben sem felelős az
olyan felmerülő károkért, ami a készülék meghibásodásából, a regisztrált adatok elvesztéséből, illetve
ennek a terméknek és a hozzá tartozó kézikönyveknek a használatából vagy éppen a nem
használatából ered.

Ügyeljen rá, hogy a készülékben regisztrált adatok másolatával rendelkezzen, illetve azok biztonsági
mentése mindig megtörténjen. A készülék hibás működése, illetve a helytelen műveletek esetén
előfordulhat, hogy a dokumentumok vagy az adatok törlődnek a készülékből.

A gyártó semmilyen esetben sem vonható felelősségre a készülék használatával előállított
dokumentumokkal kapcsolatban, illetve bármilyen adatkezelésből származó következményekért.

A megfelelő nyomtatási minőség érdekében a gyártó azt javasolja, hogy az általa gyártott eredeti
festéket használja.

A gyártó nem vállal felelősséget azokért a károkért vagy költségekért, amelyek a gyártó által
forgalmazott eredeti alkatrészektől eltérő alkatrészek használatából származnak.

A használati utasításban lévő néhány illusztráció kissé eltérhet a készüléktől.

A kézikönyvben kétféle méretrendszer használatos.
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Az útmutatóban néhány illusztráció vagy magyarázat különbözhet az Ön készülékétől a termék
javításának vagy módosításának következményeképpen.

A különböző típusok funkciói közötti eltérések

A fő funkcióbeli különbségek az egyes modellek között a következők:

(főleg Európa és Ázsia)

1. típus 2. típus 3. típus

ADF (automatikus eredeti behúzó) Nem érhető el Nem érhető el Elérhető

Kétoldalas funkció Nem érhető el Elérhető Elérhető

(főleg Latin-Amerika)

1. típus 2. típus

ADF (automatikus eredeti behúzó) Nem érhető el Elérhető

Kétoldalas funkció Nem érhető el Elérhető

Megjegyzés a rendszergazda számára

Jelszó

Jelszóval akadályozható meg, hogy illetéktelen személyek módosítsanak bizonyos beállításokat. Erősen
ajánlott azonnal saját jelszót létrehozni.

Az alábbi műveletek védhetők jelszóval:

• A [Hálózati beállítások] vagy [Rendszergazdai eszközök] menü konfigurálása a vezérlőpulttal

A gyárilag megadott alapértelmezett beállítás szerint ezek a menük jelszó nélkül érhetők el.

A jelszó megadására szolgáló beállítás az [Admin. eszk.] menüben érhető el.

• A [Rendszerbeállítások], [Lapolvasás célja], [Hálózati beállítások], [IPsec beállítások], vagy a
[Rendszergazdai eszközök] menü konfigurálása a Web Image Monitor segítségével

Alapértelmezésben a Web Image Monitor használatával történő készülék-hozzáférés nincs
jelszóval védve.

A jelszó konfigurálására szolgáló beállítás az [Adminisztrátori beáll.] menüben érhető el.
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• A jelszó létrehozásáról a következő helyen olvashat: 163. o. "Adminisztrátori beállítások" vagy
199. o. "Adminisztrátori beállítások konfigurálása".
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1. Kezdeti lépések

A készülék áttekintése

A fő opciók nevei

A készülék fontosabb kiegészítő egységeire a következőképpen hivatkozik a kézikönyv:

• Paper Feed Unit PB2020  Papíradagoló egység

• DDST Unit Type M16  DDST egység

Az adott modellre vonatkozó információk

Ebből a részből megtudhatja, hogyan azonosíthatja be, hogy az Ön által használt készülék melyik
régióhoz tartozik.

A készülék hátsó részén, az alábbi ábrán jelzett helyen található egy címke. A címke tartalmazza
azokat az adatokat, amelyek alapján beazonosíthatja az adott régiót. Olvassa el a címkét.

DJC010

A következő információ régiónként változik. Olvassa el a készülék használati régiójához tartozó
ábrának megfelelő információt.

(főleg Európa és Ázsia)

Ha a címke az alábbiakat tartalmazza, akkor a készülék az A régióba tartozó modell:

• CODE XXXX -27, -29

• 220-240V

(főleg Latin-Amerika)

Ha a címke az alábbiakat tartalmazza, akkor a készülék a B régióba tartozó modell:

• CODE XXXX -17

• 120-127V
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• A jelen kézikönyvben a méretek kétféle mértékegységben vannak megadva: metrikus értékekben
és hüvelykben. Ha a készüléke A régiós modell, a metrikus értékek vonatkoznak rá. Ha a
készüléke B régiós modell, a hüvelykben megadott értékek vonatkoznak rá.

• Ha az Ön készüléke „A” régiós modell és a címkéjére nyomtatott kód "CODE XXXX -27" lásd
még: "  (főleg Európa)".

Opcionális konfigurációkat igénylő funkciók

Funkció Opció

• Szkenner funkció

• Web Image Monitor

• Hálózatot használó funkciók
(dokumentumok nyomtatása hálózaton
keresztül stb.)

DDST egység

Kétoldalas eredeti példányok másolása
kétoldalas és kombinált nyomtatással

ADF (automatikus eredeti dokumentumadagoló)

1. Kezdeti lépések
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Útmutató az alkotóelemekhez
A fejezet a készülék elején és hátulján található alkatrészek neveit és funkcióit ismerteti.

A készülék külseje: elölnézet

DJC011
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1. ADF (automatikus eredeti dokumentumadagoló) fedél

Nyissa ki ezt a fedelet, ha az automatikus eredeti dokumentumadagolóban elakadt eredetiket szeretné
kivenni.

2. ADF kiadótálcája

Az ADF használatával szkennelt eredetik ide kerülnek ki.

3. Kezelőpanel

Készülékvezérlő képernyőt és billentyűket tartalmaz.

4. Belső tálca

A nyomtatott papír erre a tálcára érkezik Maximális kötegelő kapacitása 250 normál papírlap.

5. Elülső fedél

Nyissa ki a festéktartály cseréjéhez.

6. 1. adagoló

A papíradagolóba legfeljebb 250 normál papírlapot lehet behelyezni.

Útmutató az alkotóelemekhez
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7. 2. adagoló (opcionális)

A papíradagolóba legfeljebb 500 normál papírlapot lehet behelyezni.

8. Üveglap

Egyenként helyezze ide az eredetiket.

9. Üveglap fedele

Nyissa fel ezt a fedelet eredetik behelyezéséhez az üveglapra.

10. Jobb oldali fedél

Papírelakadás esetén nyissa ki. Ennek a fedélnek a kinyitásához előbb nyissa ki a kézi adagolót.

11. Kézi adagoló

A papírt laponként ide töltse be.

A por kívül tartása érdekében a kézi adagolóra fedelet rögzíthet. A részletekért lásd: 70. o. "Papír
behelyezése a kézi adagolóba".

12. 2. adagoló jobb oldali fedele

Papírelakadás esetén nyissa ki.

• Ha a 11 × 17 méretű papír a belső tálcára kerül kiadásra, a készülék bal oldalából tudja azt
eltávolítani. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a papírt a belső tálca bal oldalánál.

A készülék külseje: hátulnézet

DJC012
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1. Ethernet port

A készülék hálózathoz történő csatlakoztatásához hálózati interfész kábellel.

Ezt DDST egység felszerelésével használhatja.

1. Kezdeti lépések
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2. USB port

A készülék USB kábel segítségével történő csatlakoztatásához a számítógéphez.

3. Hálózati aljzat

A hálózati kábelt csatlakoztatásához a készülékhez.

4. Főkapcsoló gomb

Ezzel a kapcsolóval kapcsolhatja ki vagy be a készülék áramellátását.

Kezelőpanel

DJC032
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1. Gyorsgombok

Gyakran használt beállítást hozzárendelhet egy adott gombhoz, így azt egy gombnyomásra elérheti. A
részleteket lásd: 23. o. "Beállítás hozzárendelése gyorsgombokhoz".

2. [Kétold./Komb.] gomb

Nyomja meg kétoldalas és kombinált példányok készítéséhez. Egyes géptípusok csak kombinált példányok
készítésére alkalmasak.

3. [Igazolvány másolása] gomb

Megnyomásával az aktuális munkához igazolvány másolás módba lép.

4. [Szkenner] gomb

Nyomja meg a szkenner módba való váltáshoz. A gomb ég, amíg a készülék szkenner módban van.

5. [Másolás] gomb

Nyomja meg másolás módra való váltáshoz. A gomb világít, amíg a készülék másoló módban van.

6. Képernyő

Az aktuális állapot és üzenetek megjelenítése.

7. Görgetőgombok

Nyomja meg a kurzor mozgatásához a görgetőgombon feltüntetett irányba.

A [ ][ ] gombok megnyomásával, miközben a készülék készenléti módban van, megjeleníti a készülék
jelenlegi működési módjának (másoló, szkenner vagy fax) beállítás-konfigurációs menüjét.

A [ ][ ] gombokkal görgetheti a képernyőt és választhat ki menüelemeket.

Útmutató az alkotóelemekhez
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8. [Törlés/Stop] gomb

• Mialatt a készülék egy feladat feldolgozását végzi: nyomja meg az aktuális feladat megszakításához.

• A készülék beállításainak konfigurálása közben: nyomja meg az aktuális beállítás törléséhez és a
készenléti módba való visszatéréshez.

• Készenléti módban: nyomja meg az ideiglenes beállítások (pl. színmélység vagy felbontás) törléséhez.

9. [Energiatakarékos mód] gomb

Nyomja meg az 1., illetve 2. energiatakarékos módba váltáshoz. Lásd: 163. o. "Adminisztrátori beállítások".

10. [Felhasználói eszközök] gomb

Nyomja meg a készülék rendszerbeállítások konfigurációs menüjének megjelenítéséhez.

11. [Start] gomb

A gomb megnyomásával elindíthatja a másolást, illetve a beolvasást.

12. Számgombok

Használja számértékek beírásához olyan beállítások meghatározásakor, mint a másolatok száma, vagy
betűk beírásához nevek megadásakor.

13. [OK] gomb

Nyomja meg a beállítások megerősítéséhez vagy a menüfa következő szintjére való belépéshez.

14. [Kilépés] gomb

Nyomja meg az utolsó művelet törléséhez vagy a menüfa előző szintjéből való kilépéshez.

15. Kiválasztó gombok

Nyomja meg a képernyő alsó sorában megjelenített elemnek megfelelő gombot annak kiválasztásához.

16. Figyelmeztetés jelzőlámpa

Sárgán villog, ha a készüléknél hamarosan karbantartás lesz szükséges (fogyóeszközök cseréje), illetve
pirosan ég, ha hiba történt a készülékkel.

Ha készülék figyelmeztetést jelez, ellenőrizze a képernyőn megjelenő üzenetet. A képernyőn megjelenő
üzenetek részleteivel kapcsolatban lásd: 232. o. "Hiba- és állapotüzenetek a képernyőn".

17. Adatbevitel jelzőlámpa

Nyomtatási munkák számítógépről történő fogadása közben villog.

• A képernyő háttérfénye ki van kapcsolva, amikor a készülék Energiatakarékos módban van.

• Amikor a készülék munkát dolgoz fel, nem jelenítheti meg a készülék-konfigurációs menüt. A
képernyőn megjelenő üzenetekkel erősítheti meg a készülék állapotát. Ha olyan üzeneteket lát,
mint például "Nyomtat...", "Másolás..." vagy "Feldolgozás...", várjon, amíg az aktuális munka
befejeződik.

Nyelvváltás

A kijelzőn megjelenő információ nyelve megváltoztatható. Az alapértelmezett beállítás az angol nyelv.

1. Kezdeti lépések
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1. Nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot.

DJC033

2. Válassza ki a [Admin. eszk.] pontot a [ ] vagy [ ] gomb segítségével, majd nyomja meg
az [OK] gombot.

3. Válassza ki a [Nyelv] pontot a [ ] vagy [ ] gomb segítségével, majd nyomja meg az
[OK] gombot.

4. Válassza ki a kívánt nyelvet a [ ] vagy [ ] gomb segítségével, majd nyomja meg az
[OK] gombot.

5. Nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot.

Útmutató az alkotóelemekhez
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Műveleti eszközök
Ez a rész a készülék műveleti eszközeit ismerteti.

Kezelőpanel

A vezérlőpanelen egy képernyő és a készülék vezérlésére szolgáló gombok találhatók. A
kezelőpanellel konfigurálhatja a készülék különböző beállításait. A kezelőpanel használatának
részleteit lásd: 147. o. "Készülék konfigurálása a kezelőpanel segítségével".

Web Image Monitor

A Web Image Monitor segítségével ellenőrizheti a készülék állapotát és módosíthatja a beállításokat. A
Web Image Monitor használatának ismertetését lásd: 173. o. "Készülék konfigurálása a Web Image
Monitor segítségével".

1. Kezdeti lépések
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Működési módok megváltoztatása
A megfelelő gombok megnyomásával válthat a másoló, szkenner és fax módok között.

Az egyes módokra váltáshoz nyomja meg a [Másolás] vagy a [Szkenner] gombot. Az egyes
üzemmódokban a megfelelő lámpa világít.

DJC034

A funkciók prioritása

Alapértelmezés szerint a készülék másoló módba vált bekapcsoláskor, vagy, ha letelik a [Rsz. aut.
alaph.időz.]-ben megadott idő üresjáratban, egy másik mód kezdőképernyőjének megjelenítése
mellett. Az [Admin. eszk.] [Funkcióprioritás] menüjében módosíthatja az üzemmód váltását a fent
említett helyzetekben.

• Az [Admin. eszk.] menübe való belépéshez szükséges jelszó az [Admin. eszközök zárolása]-ban
adható meg.

• A [Rsz. aut. alaph.időz.] és a [Funkcióprioritás] részleteivel kapcsolatosan lásd: 163. o.
"Adminisztrátori beállítások".

Működési módok megváltoztatása
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Többszörös hozzáférés
A készülék egyszerre különböző funkciók segítségével több feladatot is tud végezni. Több funkció ilyen
együttes használata az úgynevezett "Többszörös hozzáférés".

A szkenner és nyomtató funkció használható egyidejűleg.

• Ha egyidejűleg nem elvégezhető funkciót akar használni, egy sípolást fog hallani a készülékből,
vagy egy hibaüzenet jelenik meg a számítógép képernyőjén. Ilyen esetben próbálkozzon újra az
aktuális munka befejezése után.

1. Kezdeti lépések
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Beállítás hozzárendelése gyorsgombokhoz
A gyakran használt beállítások egyetlen gombnyomással elérhetők, ha a beállítást hozzárendeli a
gyorsgombokhoz.

A következő hét funkcióhoz rendelhet hozzá beállításokat:

• Mappanyomtatás

• A3 - A4

• A4 - A3

• Diazo másolás

• Másolati bizonylat

• Igazolv.szkenn

• Szkenn.cím

Beállítás hozzárendelése a vezérlőpult segítségével

1. Nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot.

2. A [ ] vagy a [ ] gombbal válassza az [Admin. eszk.] lehetőséget, majd nyomja meg az
[OK] gombot.

3. Ha jelszó megadását kéri a készülék, adja meg azt a számgombok segítségével, majd
nyomja meg az [OK] gombot.

4. Nyomja meg a [ ] vagy [ ] gombot a [Gyorsgomb a funkciókhoz] kiválasztásához,
majd nyomja meg az [OK] gombot.

5. Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot a kiválasztani kívánt beállítás megjelenítéséhez,
majd nyomja meg az [OK] gombot.

6. Nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot a kezdő képernyőhöz való
visszatéréshez.

• Az [Admin. eszk.] menübe való belépéshez szükséges jelszó az [Admin. eszközök zárolása]-ban
adható meg.

Beállítás konfigurálása a Web Image Monitor segítségével

1. Indítsa el a webböngészőt, majd írja be a címsorba a következőt: „http://(a készülék IP-
címe vagy gépneve)/”.

2. Kattintson a [Rendszerbeállítások] gombra.

3. Kattintson a [Funkció parancsikonja] fülre.

Beállítás hozzárendelése gyorsgombokhoz
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4. Adja meg a konfigurálni kívánt beállítást a [Gyorsgomb a funkciókhoz] alatt.

5. Írja be a rendszergazdai jelszót.

6. Kattintson az [OK]-ra.

7. Zárja be a webböngészőt.

• A [Adminisztrátor] részleteivel kapcsolatban lásd: 199. o. "Adminisztrátori beállítások
konfigurálása".

1. Kezdeti lépések
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A készülék be-/kikapcsolása

A készülék be-/kikapcsolása

• A bekapcsolás után közvetlenül ne kapcsolja ki a főkapcsolót. Ellenkező esetben megsérülhet a
memória, ami hibás működéshez vezet.

A főkapcsoló a készülék bal oldalán található.

• A készülék automatikusan 1. vagy 2. energiatakarékos üzemmódra kapcsol, ha egy ideig nem
használják. A részletekért lásd: 163. o. "Adminisztrátori beállítások".

A tápellátás bekapcsolása

1. Győződjön meg arról, hogy a hálózati kábel stabilan csatlakozik-e a fali konnektorhoz.

2. Nyomja meg a főkapcsolót.

DJC014

A tápellátás kikapcsolása

• Amikor a hálózati kábelt kihúzza a fali dugaljból, mindig a hálózati dugót fogja meg, ne a
tápkábelt. A kábel húzása károsíthatja a tápkábelt. Ha sérült tápkábelt használ, az tűzveszélyes
és áramütést okozhat.

• Művelet közben ne kapcsolja ki a készüléket.

A készülék be-/kikapcsolása
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1. Nyomja meg a főkapcsolót.

A készülék kikapcsolásakor a főkapcsoló lámpája automatikusan kialszik. Ha a kezelőpanel
képernyője nem kapcsol ki, vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.

1. Kezdeti lépések
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Dátum és idő beállítása
1. Nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot.

DJC033

2. A [ ] vagy a [ ] gombbal válassza az [Admin. eszk.] lehetőséget, majd nyomja meg az
[OK] gombot.

3. Ha jelszó megadását kéri a készülék, adja meg azt a számgombok segítségével, majd
nyomja meg az [OK] gombot.

4. A [ ] vagy a [ ] gombbal válassza ki a [Dátum/Idő beállítása] lehetőséget, majd
nyomja meg az [OK] gombot.

5. A [ ] vagy a [ ] gombbal válassza ki a [Dátum beállítása] lehetőséget, majd nyomja
meg az [OK] gombot.

6. Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot a kívánt dátumformátum kiválasztásához, majd
nyomja meg az [OK] gombot.

A dátum és az idő megjelenítési formátumáról lásd: 163. o. "Adminisztrátori beállítások".

7. A számgombok segítségével írja be az aktuális dátumot, majd nyomja meg az [OK]
gombot.

A mezők között a [ ] vagy a [ ] gombbal mozoghat.

8. Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot az [Idő beállítása] kiválasztásához, majd nyomja
meg az [OK] gombot.

9. Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot a kívánt időformátum kiválasztásához, majd
nyomja meg az [OK] gombot.

10. A számgombok segítségével írja be az aktuális időt, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Ha a [12 órás formátum] lehetőséget választotta, a [ ] vagy a [ ] gombbal választhatja ki a [De.]
vagy a [Du.] beállítást.

A mezők között a [ ] vagy a [ ] gombbal mozoghat.

11. Nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot a kezdő képernyőhöz való
visszatéréshez.

Dátum és idő beállítása
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• Ennek a funkciónak a használatához telepíteni kell egy DDST egységet.

• Az [Admin. eszk.] menübe való belépéshez szükséges jelszó az [Admin. eszközök zárolása]-ban
adható meg. Az [Admin. eszközök zárolása] ismertetését lásd: 163. o. "Adminisztrátori
beállítások".

1. Kezdeti lépések
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Karakterek bevitele
Karakterek beírásához a következőképp használja a gombokat:

Szám beírásához

Nyomjon meg egy számgombot.

Karakter törléséhez

Nyomja meg a [ ] gombot.

• A beírható karakterek a konfigurált beállítástól függenek.

• Ha a beírt szám az adott beállításnál túl nagy vagy túl kicsi, a rendszer nem fogadja el. Az [OK]
gomb megnyomásával a készülék az adott beállításnál alkalmazható minimális vagy maximális
értékre csökkenti vagy növeli az értéket.

Karakterek bevitele
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Csatlakoztatás az interfészhez

Csatlakoztatás Ethernet interfészhez

• Győződjön meg arról, hogy a készülék főkapcsolója ki van kapcsolva. Lásd: 25. o. "A készülék
be-/kikapcsolása".

A hálózati interfészlap a 10BASE-T vagy 100BASE-TX csatlakozást támogatja.

1. Kapcsolja ki a főkapcsolót.

2. Csatlakoztassa a hálózati interfészkábelt a 10BASE-T/100BASE-TX porthoz.

DJC017

3. Az Ethernet kábel másik végét csatlakoztassa egy hálózati eszközhöz, pl. egy hubhoz.

4. Kapcsolja be a készülék főkapcsolóját.

DJC035

1

2

1. Jelzőfény (zöld)

A 10BASE-T vagy 100BASE-TX működésekor a LED zöld fénnyel világít. Ha a készülék nem
kapcsolódik hálózathoz, ki van kapcsolva.

2. Jelzés (narancssárga)

Adatok küldésekor vagy fogadásakor a jelzőfény narancssárgán világít. Ha nem küld vagy fogad
adatokat, ki van kapcsolva.

Csatlakoztatás az USB-interfészhez

A készüléket USB interfész kábelen keresztül csatlakoztathatja a gazdaszámítógéphez.

1. Kezdeti lépések
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A készülék gazdaszámítógéphez USB interfészkábellel való csatlakoztatásához kövesse az alábbi
eljárást.

1. Csatlakoztassa az USB 2.0 interfészkábelt az USB-porthoz.

DJC018

2. A másik végét csatlakoztassa a gazdaszámítógép USB portjához.

A készülék most össze van kötve a számítógéppel.

Csatlakoztatás az interfészhez
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Hálózati beállítások konfigurálása
Ez a rész a készülék hálózatban történő használatához szükséges beállítások konfigurálását írja le.

A jelen kézikönyvben az "IP-cím" az IPv4 és IPv6 környezetekre is vonatkozik. A valós környezetnek
megfelelő útmutatásokat tanulmányozza.

IP-címbeállítások konfigurálása

A hálózati beállítás-konfigurálási eljárás attól függően változik, hogy az IP címet a hálózat
automatikusan rendeli hozzá (DHCP), vagy manuálisan kell megadni azt.

• A [Hálózati beállítások] menübe való belépéshez szükséges jelszó az [Admin.eszk. zárol.]
lehetőségnél adható meg.

• Amennyiben az Ön hálózati környezetének automatikusan nem felismert átviteli sebességre van
szüksége, adja meg az átviteli sebességet az [Ethernet sebesség beáll.] részben a [Hálózati
beállítások] alatt.

• Előbb konfigurálja az IP-cím beállításait, majd telepítse az illesztőprogramot. Az illesztőprogram
telepítésével kapcsolatban lásd: 132. o. "Az illesztőprogram és a szoftver telepítése".

• A konfigurációs oldal kinyomtatásával kapcsolatos részletekért lásd: 167. o. "Nyomtatási listák/
Jelentések".

Beállítások megadása az IPv4-cím automatikus beszerzésére

• Az IPv4-cím automatikus beszerzéséhez a készülék által DHCP-szerver szükséges a hálózaton.

1. Nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot.

DJC033

2. Nyomja meg a [  ] vagy [  ] gombot a [Hálózati beállítások] opció kiválasztásához,
majd nyomja meg az [OK] gombot.

1. Kezdeti lépések
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3. Ha jelszó megadását kéri a készülék, adja meg azt a számgombok segítségével, majd
nyomja meg az [OK] gombot.

4. Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot az [IPv4 konfiguráció]hoz, majd nyomja meg az
[OK] gombot.

5. Nyomja meg a [ ] vagy [ ] gombot az [DHCP] kiválasztásához, majd nyomja meg az
[OK] gombot.

6. Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot az [Aktív] opció megjelenítéséhez, majd nyomja
meg az [OK] gombot.

7. Nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot a kezdő képernyőhöz való
visszatéréshez.

8. Ha felszólítást kap a készülék újraindítására, kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja
be ismét.

9. Nyomtassa ki a konfigurációs oldalt a beállítás ellenőrzéséhez.

Az IPv4 cím beállítása a "TCP/IP" mezőben található a konfigurációs oldalon.

A készülék IPv4-címének kézi hozzárendelése

• A készülékhez hozzárendelt IPv4-címet nem használhatja más eszköz ugyanazon a hálózaton.

1. Nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot.

DJC033

2. Nyomja meg a [  ] vagy [  ] gombot a [Hálózati beállítások] opció kiválasztásához,
majd nyomja meg az [OK] gombot.

3. Ha jelszó megadását kéri a készülék, adja meg azt a számgombok segítségével, majd
nyomja meg az [OK] gombot.

4. Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot az [IPv4 konfiguráció]hoz, majd nyomja meg az
[OK] gombot.

5. Nyomja meg a [ ] vagy [ ] gombot az [DHCP] kiválasztásához, majd nyomja meg az
[OK] gombot.

Hálózati beállítások konfigurálása
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6. Nyomja meg a [  ] vagy [  ] gombot az [Nem aktív] opció kiválasztásához, majd
nyomja meg az [OK] gombot.

7. Nyomja meg a [ ] vagy [ ] gombot az [IP-cím] kiválasztásához, majd nyomja meg az
[OK] gombot.

Megjelenik az aktuális IPv4 cím.

8. A számgombokkal írja be az IPv4 címet, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Nyomja meg a [ ] és [ ] gombokat a mezők közötti léptetéshez.

9. Nyomja meg a [ ] vagy [ ] gombot az [Alhálózati maszk] kiválasztásához, majd
nyomja meg az [OK] gombot.

Megjelenik az aktuális alhálózati maszk.

10. A számgombok segítségével adja meg az alhálózati maszkot, majd nyomja meg az [OK]
gombot.

Nyomja meg a [ ] és [ ] gombokat a mezők közötti léptetéshez.

11. Nyomja meg a [ ] vagy [ ] gombot az [Átjáró cím] kiválasztásához, majd nyomja meg
az [OK] gombot.

Megjelenik az aktuális átjáró cím.

12. A számgombok segítségével adja meg az átjáró címet, majd nyomja meg az [OK]
gombot.

Nyomja meg a [ ] és [ ] gombokat a mezők közötti léptetéshez.

13. Nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot a kezdő képernyőhöz való
visszatéréshez.

14. Ha felszólítást kap a készülék újraindítására, kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja
be ismét.

15. Nyomtassa ki a konfigurációs oldalt a beállítás ellenőrzéséhez.

Az IPv4 cím beállítása a "TCP/IP" mezőben található a konfigurációs oldalon.

• Ha a [DHCP] engedélyezve van, a manuálisan konfigurált IPv4-címeket nem használja a rendszer.

A beállítások megadása az IPv6-cím automatikus beszerzésére

• Az IPv6-cím automatikus beszerzéséhez a készülék által DHCP-szerver szükséges a hálózaton.

1. Kezdeti lépések
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1. Nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot.

DJC033

2. Nyomja meg a [  ] vagy [  ] gombot a [Hálózati beállítások] opció kiválasztásához,
majd nyomja meg az [OK] gombot.

3. Ha jelszó megadását kéri a készülék, adja meg azt a számgombok segítségével, majd
nyomja meg az [OK] gombot.

4. Nyomja meg a [  ] vagy [  ] gombot az [IPv6 konfiguráció] kiválasztásához, majd
nyomja meg az [OK] gombot.

5. Nyomja meg a [  ] vagy [  ] gombot az [IPv6] kiválasztásához, majd nyomja meg az
[OK] gombot.

6. Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot az [Aktív] opció megjelenítéséhez, majd nyomja
meg az [OK] gombot.

7. Nyomja meg a [ ] vagy [ ] gombot az [DHCP] kiválasztásához, majd nyomja meg az
[OK] gombot.

8. Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot az [Aktív] opció megjelenítéséhez, majd nyomja
meg az [OK] gombot.

9. Nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot a kezdő képernyőhöz való
visszatéréshez.

10. Ha felszólítást kap a készülék újraindítására, kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja
be ismét.

11. Nyomtassa ki a konfigurációs oldalt a beállítás ellenőrzésére.

Az IPv6-cím beállítása az "IPv6 konfiguráció" mezőben található a konfigurációs oldalon.

A készülék IPv6-címének manuális hozzárendelése

• A készülékhez hozzárendelt IPv6-címet nem használhatja más eszköz ugyanazon a hálózaton.

Hálózati beállítások konfigurálása
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1. Nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot.

DJC033

2. Nyomja meg a [  ] vagy [  ] gombot a [Hálózati beállítások] opció kiválasztásához,
majd nyomja meg az [OK] gombot.

3. Ha jelszó megadását kéri a készülék, adja meg azt a számgombok segítségével, majd
nyomja meg az [OK] gombot.

4. Nyomja meg a [  ] vagy [  ] gombot az [IPv6 konfiguráció] kiválasztásához, majd
nyomja meg az [OK] gombot.

5. Nyomja meg a [  ] vagy [  ] gombot az [IPv6] kiválasztásához, majd nyomja meg az
[OK] gombot.

6. Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot az [Aktív] opció megjelenítéséhez, majd nyomja
meg az [OK] gombot.

7. Nyomja meg a [ ] vagy [ ] gombot az [DHCP] kiválasztásához, majd nyomja meg az
[OK] gombot.

8. Nyomja meg a [  ] vagy [  ] gombot az [Nem aktív] opció kiválasztásához, majd
nyomja meg az [OK] gombot.

9. Nyomja meg a [  ] vagy [  ] gombot az [Kézi konfig. cím] kiválasztásához, majd
nyomja meg az [OK] gombot.

10. Nyomja meg a [  ] vagy [  ] gombot az [Kézi konfig. cím] kiválasztásához, majd
nyomja meg az [OK] gombot.

11. A számgombokkal írja be az IPv6-címet, majd nyomja meg az [OK] gombot.

12. Nyomja meg a [  ] vagy [  ] gombot az [Előtag hossza] kiválasztásához, majd nyomja
meg az [OK] gombot.

13. Írja be az előtag hosszát a számgombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

14. Nyomja meg a [ ] vagy [ ] gombot az [Átjáró cím] kiválasztásához, majd nyomja meg
az [OK] gombot.

15. A számgombok segítségével adja meg az átjáró címet, majd nyomja meg az [OK]
gombot.

1. Kezdeti lépések
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16. Nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot a kezdő képernyőhöz való
visszatéréshez.

17. Ha felszólítást kap a készülék újraindítására, kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja
be ismét.

18. Nyomtassa ki a konfigurációs oldalt a beállítás ellenőrzésére.

Az IPv6-cím beállítása az "IPv6 konfiguráció" mezőben található a konfigurációs oldalon.

Nyomtató megosztása hálózaton

Ez a fejezet bemutatja, hogyan kell beállítani a készüléket Windows hálózati környezetben.

A hálózati nyomtató beállításai konfigurálhatók olyan módon, hogy lehetővé tegyék a hálózati ügyfelek
készülékhasználatát.

• A nyomtató tulajdonságainak módosításához jogosultsággal kell rendelkeznie a
Nyomtatókezeléshez. Jelentkezzen be a Rendszergazdák csoport tagjaként.

• A következő eljárás a Windows 7 operációs rendszeren alapszik. Ha más rendszert használ, az
eljárás enyhén eltérő lehet.

1. Kattintson a [Start] menüben a [Eszközök és nyomtatók] tételre.

Ha Windows 8/8.1 vagy Windows Server 2012/2012 R2 rendszert futtató számítógépet
használ, kattintson a [Keresés] lehetőségre a gombsávon, majd kattintson a [Vezérlőpult]
lehetőségre Amikor a [Vezérlőpult] ablak megjelenik, kattintson az [Eszközök és nyomtatók
megtekintése] elemre.

2. Kattintson a jobb egérgombbal a megfelelő nyomtató ikonjára, majd kattintson a
[Nyomtató tulajdonságai] lehetőségre.

Megnyílik a nyomtató tulajdonságainak beállítására szolgáló párbeszédpanel.

3. A [Megosztás] lapon kattintson a [Nyomtató megosztása] lehetőségre.

• A nyomtató különböző Windows verziójú felhasználókkal történő megosztásához folytassa
ezt az eljárást.

• Ugorjon a 8. lépésre, ha alternatív illesztőprogramot telepített a [Nyomtató megosztása]
kiválasztásakor a nyomtató-illesztőprogram telepítése alatt.

4. Kattintson a [További meghajtók...] gombra.

5. Válassza azt a Windows-verziót, amely alatt meg kívánja osztani a nyomtatót, majd
kattintson az [OK] gombra.

6. Kattintson a [Tallózás...] gombra és válassza ki az illesztőprogram fájlt, majd kattintson a
[Megnyitás] gombra.

7. Kattintson az [OK] gombra.

Hálózati beállítások konfigurálása
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8. A [Speciális] lapon kattintson a [Nyomtató alapértelmezései...] gombra.

Adja meg a nyomtatómeghajtó alapértelmezett beállításait, amelyeket a kliens számítógépek
használnak, majd kattintson az [OK] gombra.

9. Kattintson az [Alkalmaz] gombra.

10. Kattintson az [OK] gombra.

1. Kezdeti lépések
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A Smart Organizing Monitor Lt használata
A Smart Organizing Monitor Lt egy hasznos segédprogram, melynek segítségével a felhasználók
számítógépről ellenőrizhetik a készülék állapotát.

• Ha a képernyőn SC kód jelenik meg, indítsa újra a készüléket. Ha az SC kód nem tűnik el, lépjen
kapcsolatba az értékesítési vagy szervizképviselővel.

Mire használható a Smart Organizing Monitor Lt

A készülék állapotának ellenőrzése

Ellenőrizheti a készülék állapotát, így a fennmaradó festék mennyiségét, az egyes papírtálcák
beállítási részleteit stb.

Hiba- és figyelmeztető üzenetek küldése, ha a készüléken hiba történik

Ha a Smart Organizing Monitor Lt futása közben a készüléken hiba vagy meghibásodás történik,
a számítógép képernyőjén megjelenik egy előugró ablak. Ebben az előugró ablakban a hibával,
illetve meghibásodással kapcsolatos üzenet látható. Az ilyen üzenetek a képernyőn a hiba vagy
meghibásodás bekövetkeztét követő néhány másodperc elteltével jelennek meg.

Támogatott nyelvek és operációs rendszerek

• Az alábbi nyelvek támogatottak:

angol, francia, spanyol, cseh, magyar, lengyel, orosz, brazíliai portugál, török, egyszerűsített
kínai

• Az alábbi operációs rendszerek támogatottak:

Windows Vista/7/8 és Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012

A Smart Organizing Monitor Lt telepítése

A Smart Organizing Monitor Lt segédprogramot webhelyünkről lehet letölteni.

Az eljárást a Windows 7 példáján ismertetjük.

• A Smart Organizing Monitor Lt segédprogram telepítéséhez rendszergazdai jogosultság
szükséges. A adminisztrátori (rendszergazdai) jogosultsággal rendelkező csoport tagjaként kell
bejelentkeznie.

1. Zárja be valamennyi alkalmazást. (Ezt a kézikönyvet ne zárja be).

A Smart Organizing Monitor Lt használata
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2. Bontsa ki a webhelyünkről letöltött fájlt, majd kattintson duplán a setup.exe fájlra.

3. Válassza ki a felhasználói felület nyelvét, majd kattintson a Tovább > gombra.

4. Kattintson a [Következő >] gombra.

5. Olvassa el figyelmesen a szoftver licencszerződését. Ha elfogadja, kattintson az [Igen]
gombra.

6. Adja meg a Smart Organizing Monitor Lt telepítési mappáját, majd kattintson a [Tovább
>] gombra.

7. Adja meg a program mappáját, majd kattintson a [Tovább >] gombra.

8. Válassza ki a nyomtatómeghajtót.

• Ha a nyomtató-illesztőprogram telepítéséhez USB-portot ad meg, válassza ki a készüléket a
[Válasszon nyomtató-illesztőprogramot:] rész legördülő menüjében.

• Ha a nyomtató-illesztőprogram telepítéséhez szabványos TCP/IP portot ad meg, először
kattintson a [Nyomtató csatlakoztatása] lehetőségre, válassza ki a képernyőn megjelenő
listáról a készüléket, majd kattintson az [OK] gombra.

• Ha manuálisan ad meg IP-címet, akkor a [Válasszon nyomtató-illesztőprogramot:] részben a
legördülő menüben válassza ki a [Szabványos TCP/IP port] lehetőséget, majd adja meg a
készülék IP-címét az [IP-cím:] részben.

9. Kattintson az [OK] gombra.

A telepítés elindul.

10. Kattintson a [Befejezés] gombra.

A Smart Organizing Monitor Lt indítása

A Smart Organizing Monitor Lt indítása révén ellenőrizheti a készülék állapotát.

Ha a készüléken a Smart Organizing Monitor Lt futása közben hiba vagy meghibásodás történik, a
számítógép képernyőjén megjelenik egy előugró ablak, mely a hiba, illetve meghibásodás részleteivel
kapcsolatos értesítést tartalmaz.

Kattintson a [Start] gombra, majd a [Smart Organizing Monitor Lt] és a [Smart Organizing Lt Status]
lehetőségre az [Összes program] elemen belül.

A Smart Organizing Monitor Lt ablak megnyílásakor megjelenik az asztal jobb alsó sarkában a 
ikon.

Ha a [Kis méret] gombra kattint a Smart Organizing Monitor Lt futása közben, a Smart Organizing
Monitor Lt ablak kis méretűvé vált. Az ablak ismételt megnyitásához kattintson az ikonra.

A Smart Organizing Monitor Lt törlése

1. Lépjen ki a Smart Organizing Monitor Lt segédprogramból.

1. Kezdeti lépések
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2. Kattintson a [Start] gombra, majd a [Smart Organizing Monitor Lt] és a [Smart
Organizing Lt for (modelltípus) Uninstall] lehetőségre a [Minden program] menüben.

3. A Smart Organizing Monitor Lt eltávolításához kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.

A Smart Organizing Monitor Lt használata
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Fontos biztonsági utasítások  (főleg
Európa)

Felhasználói információk az elektromos és elektronikus berendezésekről

Azokban az országokban, ahol ez a szimbólum látható ebben a részben, a helyi
törvények határozzák meg a veszélyes hulladékok begyűjtését.

Termékeink jó minőségű alkatrészeket tartalmaznak és úgy tervezték meg őket, hogy
újrahasznosíthatóak legyenek.

Termékeink és a termékek csomagolása az alábbi szimbólummal vannak ellátva.

A szimbólum azt jelöli, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A termék
hulladékkezelését külön, a megfelelő begyűjtő rendszereken keresztül kell elvégeztetni. Ezen utasítások
betartásával a termék megfelelő kezelése biztosítható, és a nem megfelelő kezelés eredményeként
ellenkező esetben fellépő, a környezetre, valamint az emberi egészségre való potenciális hatás
csökkenthető. A termék újrahasznosítása segít megőrizni természeti erőforrásainkat, és védi a
környezetet.

Az ezzel a termékkel kapcsolatos begyűjtési és újrafelhasználási rendszerekkel kapcsolatos további
információkat kaphat abban az üzletben, ahol megvásárolta, a helyi kereskedőtől vagy értékesítési/
szerviz képviselőktől.

Minden más felhasználó

Ha meg kíván szabadulni ettől a terméktől, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal, azzal
az üzlettel, ahol vásárolta, a helyi forgalmazóval vagy az értékesítési/szerviz képviselőkkel.

1. Kezdeti lépések
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Környezetvédelmi tanácsok a felhasználók számára

Felhasználók az EU-ban, Svájcban és Norvégiában

Fogyóeszközök újrahasznosítása

Ezzel kapcsolatban kérjük, vegye figyelembe a felhasználói útmutatót, vagy a fogyóeszköz
csomagolásán lévő információkat.

Újrafeldolgozott papír

A készülékhez használható olyan újrafeldolgozott papír, amely megfelel az európai EN
12281:2002 vagy DIN 19309 szabványoknak. Az EP nyomtatási technológiát használó
készülékkel 64 g/m2 papírra nyomtathat, melyek kevesebb nyersanyagfelhasználással készültek,
és jelentős erőforrás-megtakarítást jelentenek.

Kétoldalas nyomtatás (ha elérhető)

A kétoldalas nyomtatás funkcióval egy papírlap mindkét oldalára nyomtathat. Ezzel papírt
takaríthat meg, azaz csökkentheti a kinyomtatott dokumentumok felhasznált papírmennyiségét.
Javasoljuk, hogy minden nyomtatáshoz használja ezt a funkciót.

Festékkazetta újrahasznosítási program

A helyi szabályozásoknak megfelelően, lehetőség van a festékkazetták díjmentes visszavételére,
azok újrahasznosítása érdekében.

Az újrahasznosítási programról az alábbi weboldalon találhat információt, illetve érdeklődjön a
szervizszakembertől.

https://www.ricoh-return.com/

Energiahatékonyság

A készülék áramfogyasztásának mennyisége egyaránt függ a készülék műszaki jellemzőitől és a
használatának módjától. Az utolsó oldal kinyomtatása után ez a készülék készenléti módba vált az
energiafogyasztás költségének csökkentése érdekében. Szükség szerint visszatér ebből a módból,
és azonnal nyomtathat.

Ha nincs további nyomtatási munka, egy megadott idő után a készülék energiatakarékos módba
vált.

Ezekben a módokban a készülék kevesebb áramot fogyaszt (watt). A készüléknek egy kicsit több
időbe telik visszatérni az energiatakarékos módból, mint a készenléti üzemmódból, ha ismét
nyomtatni szeretne.

A maximális energiatakarékosság érdekében javasoljuk, hogy a készülék energiafogyasztásának
alapértelmezett beállításait használja.

Azok a termékek, amelyek megfelelnek az Energy Star program követelményeinek, mindig
megfelelő energiahatékonysággal rendelkeznek.

Fontos biztonsági utasítások  (főleg Európa)
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Megjegyzés az elem és/vagy akkumulátor jelzéssel kapcsolatban (csak EU
országokban)

Az Akkumulátorok kezelését szabályozó 2006/66/EC rendelet 20. cikkének Végfelhasználói
információk II függeléke szerint a fenti jelzést kell az elemeken és az akkumulátorokon feltüntetni.

Az EU országokban ez a jel azt jelenti, hogy a használt elemeket és akkumulátorokat a háztartási
hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani.

Az EU országokban nem csak az elektronikai eszközöket kell elkülönítve gyűjteni hanem az elemeket és
az akkumulátorokat is.

Kérjük, ezeket ártalmatlanítsa megfelelően, juttassa el a helyi háztartási hulladék-kezelő/ártalmatlanító
központba.

Az elem cseréjével kapcsolatban forduljon az értékesítési vagy szervizelési képviselőhöz.

1. Kezdeti lépések
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Tudnivalók a környezetvédelmi
szabályozásokról

ENERGY STAR Program

Az ENERGY STAR® program dokumentumkezelő berendezésekre vonatkozó előírásai

A vállalat részt vesz az ENERGY STAR® programban.

Ez a készülék megfelel az ENERGY STAR® program előírásainak.

Az ENERGY STAR® program képszerkesztő berendezésekre vonatkozó előírásainak célja, hogy az
energiatakarékos számítógépek és egyéb irodaberendezések használatának előmozdításával
elősegítse az energiatakarékosságot.

A program támogatja az energiatakarékos funkcióval rendelkező termékek fejlesztését és terjesztését.

Ez egy nyílt program, melyben a gyártók önkéntesen vesznek részt.

A céltermékek közé számítógépek, monitorok, nyomtatók, faxberendezések, másolók, szkennerek és
többfunkciós készülékek tartoznak. Az Energy Star szabványai és logói nemzetközileg egységesek.

Energiatakarékosság

Ez a készülék az alábbi Energiatakarékos módokkal van ellátva: Energiatakarékos mód 1 és
Energiatakarékos mód 2. Ha a készülék meghatározott ideig használaton kívül van, automatikusan
belép az Energiatakarékos módba.

A készülék az [Energiatakarékos] gomb megnyomásakor visszaáll Energiatakarékos módból.

1. energiatakarékos üzemmód

A készülék átvált Energiatakarékos mód 1-re, ha a készülék körülbelül 30 másodpercig
üresjáratban volt. Kevesebb időbe kerül az 1. Energiatakarékos módból visszatérni, mint kikapcsolt
állapotból vagy a 2. Energiatakarékos módból, de az energiafogyasztás magasabb az 1.
Energiatakarékos módban, mint a 2. Energiatakarékos módban.

Tudnivalók a környezetvédelmi szabályozásokról
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2. energiatakarékos üzemmód

A készülék Energiatakarékos mód 2-re vált, miután eltelt az ehhez a beállításhoz meghatározott
időtartam. Az energiafogyasztás az Energiatakarékos mód 2-ben alacsonyabb, mint az
Energiatakarékos mód 1-ben, de a készüléknek tovább tart visszaállnia az Energiatakarékos mód
2-ből, mint az Energiatakarékos mód 1-ből.

Műszaki adatok

• (főleg Európa és Ázsia)

1. típus 2., 3. típus

1. energiatakarékos
üzemmód

Energiafogyasztás*1 49 W 49 W

Alapértelmezett idő 30 másodperc 30 másodperc

Visszaállási idő*1 10 másodperc,
vagy kevesebb

10 másodperc,
vagy kevesebb

2. energiatakarékos
üzemmód

Energiafogyasztás*1 3,4 W 3,4 W

Alapértelmezett idő 1 perc 1 perc

Visszaállási idő*1 30 másodperc,
vagy kevesebb

30 másodperc,
vagy kevesebb

Kétoldalas funkció*2 Standard

*1 A visszaállás ideje és az áramfelvétel mértéke a készülék állapotától és a környezeti feltételektől
függően változó lehet.

*2 ENERGY STAR energiatakarékosság elérése; a termék teljes mértékben jogosult erre, ha
kétoldalas tálcával együtt kapható (vagy azzal együtt használják) és a kétoldalas funkció
opcióként engedélyezve van.

• (főleg Latin-Amerika)

1. típus 2. típus

1. energiatakarékos
üzemmód

Energiafogyasztás*1 48 W 48 W

Alapértelmezett idő 30 másodperc 30 másodperc

Visszaállási idő*1 10 másodperc,
vagy kevesebb

10 másodperc,
vagy kevesebb

1. Kezdeti lépések
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1. típus 2. típus

2. energiatakarékos
üzemmód

Energiafogyasztás*1 2,9 W 2,9 W

Alapértelmezett idő 1 perc 1 perc

Visszaállási idő*1 30 másodperc,
vagy kevesebb

30 másodperc,
vagy kevesebb

Kétoldalas funkció*2 Standard

*1 A visszaállás ideje és az áramfelvétel mértéke a készülék állapotától és a környezeti feltételektől
függően változó lehet.

*2 ENERGY STAR energiatakarékosság elérése; a termék teljes mértékben jogosult erre, ha
kétoldalas tálcával együtt kapható (vagy azzal együtt használják) és a kétoldalas funkció
opcióként engedélyezve van.

Az Energiatakarékos módokkal kapcsolatosan lásd: 163. o. "Adminisztrátori beállítások".

• Ha a készülék folyamatosan 24 órán keresztül Energiatakarékos módban van, automatikusan
visszatér normál állapotba és önkarbantartást hajt végre.

Tudnivalók a környezetvédelmi szabályozásokról
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2. A papír behelyezése

Támogatott papír
1. adagoló

Típus Méret Súly Kapacitás

Vékony papír

Normál papír 1

Normál papír 2

Közepesen vastag
papír

Újrahasznosított papír

Színes papír

Nyomtatott papír

Előnyomott papír

Előlyukasztott papír

Fejléces papír

Bankjegypapír

Névjegykártyapapír

Speciális papír

A3

A4

B4 JIS

B5 JIS

A5

11 × 17

8,5 × 14

8,5 × 13,4

8,5 × 11

8,25 × 14

8 × 10,5

5,5 × 8,5

7,25 × 10,5

8 × 10

8 × 13

8,5 × 13

8,25 × 13

8K

16K

11 × 15

11 × 14

10 × 15

10 × 14

52-105 g/m2

(14 - 28 lb.)

250

(80 g/m2, 20 lb.)
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2. és 3. (opcionális) tálca

Típus Méret Súly Kapacitás

Normál papír 1

Normál papír 2

Közepesen vastag
papír

Újrahasznosított papír

Színes papír

Nyomtatott papír

Előnyomott papír

Előlyukasztott papír

Fejléces papír

Bankjegypapír

Névjegykártyapapír

Speciális papír

A3

A4

B4 JIS

B5 JIS

A5

B6 JIS

11 × 17

8,5 × 14

8,5 × 13,4

8,5 × 11

8,25 × 14

8 × 10,5

5,5 × 8,5

7,25 × 10,5

8 × 10

8 × 13

8,5 × 13

8,25 × 13

8K

16K

11 × 15

11 × 14

10 × 15

10 × 14

60 - 105 g/m2

(16 - 28 lb.)

500

(80 g/m2, 20 lb.)

2. A papír behelyezése
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Típus Méret Súly Kapacitás

Normál papír 1

Normál papír 2

Közepesen vastag
papír

Újrahasznosított papír

Színes papír

Nyomtatott papír

Előnyomott papír

Előlyukasztott papír

Fejléces papír

Bankjegypapír

Névjegykártyapapír

Speciális papír

Egyéni méret:

98 - 297 mm széles,

162 - 432 mm hosszú

(3,86 - 11,69 hüvelyk széles,

6,38 - 17,00 hüvelyk hosszú)

60 - 105 g/m2

(16 - 28 lb.)

500

(80 g/m2, 20 lb.)

Támogatott papír
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Kézi adagoló

Típus Méret Súly Kapacitás

Vékony papír

Normál papír 1

Normál papír 2

Közepesen vastag
papír

Vastag papír 1

Vastag papír 2

Újrahasznosított papír

Színes papír

Nyomtatott papír

Előnyomott papír

Előlyukasztott papír

Fejléces papír

Bankjegypapír

Névjegykártyapapír

Speciális papír

Címkepapír

Hőálló fólia

Boríték

A3

A4

B4 JIS

B5 JIS

A5

A6

B6 JIS

11 × 17

8,5 × 14

8,5 × 13,4

8,5 × 11

8,25 × 14

8 × 10,5

5,5 × 8,5

7,25 × 10,5

8 × 10

8 × 13

8,5 × 13

8,25 × 13

4,125 × 9,5

3,875 × 7,5

C5 Env

C6 Env

DL Env

8K

16K

11 × 15

11 × 14

10 × 15

10 × 14

12 × 18

52-216 g/m2

(14 - 58 lb.)

100

(80 g/m2, 20 lb.)

2. A papír behelyezése
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Típus Méret Súly Kapacitás

Vékony papír

Normál papír 1

Normál papír 2

Közepesen vastag
papír

Vastag papír 1

Vastag papír 2

Újrahasznosított papír

Színes papír

Nyomtatott papír

Előnyomott papír

Előlyukasztott papír

Fejléces papír

Bankjegypapír

Névjegykártyapapír

Speciális papír

Címkepapír

Hőálló fólia

Boríték

Egyéni méret:

90 - 305 mm széles,

148 - 600 mm hosszú

(3,55 - 12,00 hüvelyk széles,

5,83 - 23,62 hüvelyk hosszú)

52-216 g/m2

(14 - 58 lb.)

100

(80 g/m2, 20 lb.)

Papírtípusok specifikációi

A következő táblázatok ismertetik az ezzel a készülékkel használható papírtípusokat.

• A papírtípusoktól függően eltart egy ideig, amíg megszárad a festék. A további használat előtt
győződjön meg arról, hogy a kinyomtatott oldalak teljesen megszáradtak. Ellenkező esetben a
festék elkenődhet.

• A nyomtatási minőség csak az ajánlott papír használata esetén garantálható. Az ajánlott papírok
tekintetében kérjen tanácsot az értékesítési vagy szervizképviselőtől.

Közepesen vastag papír

Elem Leírás

Papírvastagság 82-105 g/m2 (22-28 font)

Támogatott papír
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Elem Leírás

Támogatott
papíradagoló

Bármelyik papíradagolóval használható.

Kétoldalas támogatott
méret

A3 , A4 , A5 , B4 JIS , B5 JIS , 11 × 17 , 8,5 × 14 , 8,5 ×
13,4 ,

8,5 × 11 , 8,25 × 14 , 8 × 10,5 , 8,5 × 13 , 8,25 × 13 , 7,25
× 10,5 , 8 × 10 , 5,5 × 8,5 , 11 × 15 , 11 × 14 ,

10 × 15 , 10 × 14 , 8K , 16K

Vastag papír 1

Elem Leírás

Papírvastagság 106-162 g/m2 (29-44 font)

Támogatott
papíradagoló

Kézi adagoló

Kétoldalas támogatott
méret

Nincs

Vastag papír 2

Elem Leírás

Papírvastagság 163-216 g/m2 (44-58 font)

Támogatott
papíradagoló

Kézi adagoló

Kétoldalas támogatott
méret

Nincs

Vékony papír

Elem Leírás

Papírvastagság 52-59 g/m2 (14-16 font)

Támogatott
papíradagoló

1. adagoló és kézi adagoló

2. A papír behelyezése
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Elem Leírás

Kétoldalas támogatott
méret

A3 , A4 , A5 , B4 JIS , B5 JIS , 11 × 17 , 8,5 × 14 , 8,5 ×
13,4 ,

8,5 × 11 , 8,25 × 14 , 8 × 10,5 , 8 × 13 , 8,5 × 13 , 8,25 ×
13 , 7,25 × 10.5 , 8 × 10 , 5,5 × 8,5 , 11 × 15 , 11 × 14 ,

10 × 15 , 10 × 14 , 8K , 16K

Normál papír 1

Elem Leírás

Papírvastagság 60-74 g/m2 (16-20 font)

Támogatott
papíradagoló

Bármelyik papíradagolóval használható.

Kétoldalas támogatott
méret

A3 , A4 , A5 , B4 JIS , B5 JIS , 11 × 17 , 8,5 × 14 , 8,5 ×
13,4 ,

8,5 × 11 , 8,25 × 14 , 8 × 10,5 , 8 × 13 , 8,5 × 13 , 8,25 ×
13 , 7,25 × 10.5 , 8 × 10 , 5,5 × 8,5 , 11 × 15 , 11 × 14 ,

10 × 15 , 10 × 14 , 8K , 16K

Normál papír 2

Elem Leírás

Papírvastagság 75-81 g/m2 (20-22 font)

Támogatott
papíradagoló

Bármelyik papíradagolóval használható.

Kétoldalas támogatott
méret

A3 , A4 , A5 , B4 JIS , B5 JIS , 11 × 17 , 8,5 × 14 , 8,5 ×
13,4 ,

8,5 × 11 , 8,25 × 14 , 8 × 10,5 , 8 × 13 , 8,5 × 13 , 8,25 ×
13 , 7,25 × 10.5 , 8 × 10 , 5,5 × 8,5 , 11 × 15 , 11 × 14 ,

10 × 15 , 10 × 14 , 8K , 16K

Újrahasznosított papír

Elem Leírás

Papírvastagság 75-81 g/m2 (20-22 font)

Támogatott papír
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Elem Leírás

Támogatott
papíradagoló

Bármelyik papíradagolóval használható.

Kétoldalas támogatott
méret

A3 , A4 , A5 , B4 JIS , B5 JIS , 11 × 17 , 8,5 × 14 , 8,5 ×
13,4 ,

8,5 × 11 , 8,25 × 14 , 8 × 10,5 , 8 × 13 , 8,5 × 13 , 8,25 ×
13 , 7,25 × 10.5 , 8 × 10 , 5,5 × 8,5 , 11 × 15 , 11 × 14 ,

10 × 15 , 10 × 14 , 8K , 16K

Megjegyzések Ha a papírvastagság kívül esik a megadott tartományon, válassza a
[Vékony papír], a [Normál papír 1], a [Középvastag papír], a [Vastag
papír 1] vagy a [Vastag papír 2] lehetőséget.

Színes papír

Elem Leírás

Papírvastagság 75-81 g/m2 (20-22 font)

Támogatott
papíradagoló

Bármelyik papíradagolóval használható.

Kétoldalas támogatott
méret

A3 , A4 , A5 , B4 JIS , B5 JIS , 11 × 17 , 8,5 × 14 , 8,5 ×
13,4 ,

8,5 × 11 , 8,25 × 14 , 8 × 10,5 , 8 × 13 , 8,5 × 13 , 8,25 ×
13 , 7,25 × 10.5 , 8 × 10 , 5,5 × 8,5 , 11 × 15 , 11 × 14 ,

10 × 15 , 10 × 14 , 8K , 16K

Megjegyzések Ha a papírvastagság kívül esik a megadott tartományon, válassza a
[Vékony papír], a [Normál papír 1], a [Középvastag papír], a [Vastag
papír 1] vagy a [Vastag papír 2] lehetőséget.

Speciális papír

Elem Leírás

Papírvastagság 75-81 g/m2 (20-22 font)

Támogatott
papíradagoló

Bármelyik papíradagolóval használható.

2. A papír behelyezése
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Elem Leírás

Kétoldalas támogatott
méret

A3 , A4 , A5 , B4 JIS , B5 JIS , 11 × 17 , 8,5 × 14 , 8,5 ×
13,4 ,

8,5 × 11 , 8,25 × 14 , 8 × 10,5 , 8 × 13 , 8,5 × 13 , 8,25 ×
13 , 7,25 × 10.5 , 8 × 10 , 5,5 × 8,5 , 11 × 15 , 11 × 14 ,

10 × 15 , 10 × 14 , 8K , 16K

Megjegyzések Ha a papírvastagság kívül esik a megadott tartományon, válassza a
[Vékony papír], a [Normál papír 1], a [Középvastag papír], a [Vastag
papír 1] vagy a [Vastag papír 2] lehetőséget.

Nyomtatott papír

Elem Leírás

Papírvastagság 75-81 g/m2 (20-22 font)

Támogatott
papíradagoló

Bármelyik papíradagolóval használható.

Kétoldalas támogatott
méret

A3 , A4 , A5 , B4 JIS , B5 JIS , 11 × 17 , 8,5 × 14 , 8,5 ×
13,4 ,

8,5 × 11 , 8,25 × 14 , 8 × 10,5 , 8 × 13 , 8,5 × 13 , 8,25 ×
13 , 7,25 × 10.5 , 8 × 10 , 5,5 × 8,5 , 11 × 15 , 11 × 14 ,

10 × 15 , 10 × 14 , 8K , 16K

Megjegyzések Ha a papírvastagság kívül esik a megadott tartományon, válassza a
[Vékony papír], a [Normál papír 1], a [Középvastag papír], a [Vastag
papír 1] vagy a [Vastag papír 2] lehetőséget.

Hőálló fólia

Elem Leírás

Támogatott
papíradagoló

Kézi adagoló

Kétoldalas támogatott
méret

Nincs

Támogatott papír

57



Előnyomott papír

Elem Leírás

Papírvastagság 75-81 g/m2 (20-22 font)

Támogatott
papíradagoló

Bármelyik papíradagolóval használható.

Kétoldalas támogatott
méret

A3 , A4 , A5 , B4 JIS , B5 JIS , 11 × 17 , 8,5 × 14 , 8,5 ×
13,4 ,

8,5 × 11 , 8,25 × 14 , 8 × 10,5 , 8 × 13 , 8,5 × 13 , 8,25 ×
13 , 7,25 × 10.5 , 8 × 10 , 5,5 × 8,5 , 11 × 15 , 11 × 14 ,

10 × 15 , 10 × 14 , 8K , 16K

Megjegyzések Ha a papírvastagság kívül esik a megadott tartományon, válassza a
[Vékony papír], a [Normál papír 1], a [Középvastag papír], a [Vastag
papír 1] vagy a [Vastag papír 2] lehetőséget.

Előlyukasztott papír

Elem Leírás

Papírvastagság 75-81 g/m2 (20-22 font)

Támogatott
papíradagoló

Bármelyik papíradagolóval használható.

Kétoldalas támogatott
méret

A3 , A4 , A5 , B4 JIS , B5 JIS , 11 × 17 , 8,5 × 14 , 8,5 ×
13,4 ,

8,5 × 11 , 8,25 × 14 , 8 × 10,5 , 8 × 13 , 8,5 × 13 , 8,25 ×
13 , 7,25 × 10.5 , 8 × 10 , 5,5 × 8,5 , 11 × 15 , 11 × 14 ,

10 × 15 , 10 × 14 , 8K , 16K

Megjegyzések Ha a papírvastagság kívül esik a megadott tartományon, válassza a
[Vékony papír], a [Normál papír 1], a [Középvastag papír], a [Vastag
papír 1] vagy a [Vastag papír 2] lehetőséget.

Fejléces papír

Elem Leírás

Papírvastagság 75-81 g/m2 (20-22 font)

Támogatott
papíradagoló

Bármelyik papíradagolóval használható.

2. A papír behelyezése
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Elem Leírás

Kétoldalas támogatott
méret

A3 , A4 , A5 , B4 JIS , B5 JIS , 11 × 17 , 8,5 × 14 , 8,5 ×
13,4 ,

8,5 × 11 , 8,25 × 14 , 8 × 10,5 , 8 × 13 , 8,5 × 13 , 8,25 ×
13 , 7,25 × 10.5 , 8 × 10 , 5,5 × 8,5 , 11 × 15 , 11 × 14 ,

10 × 15 , 10 × 14 , 8K , 16K

Megjegyzések Olyan papírra, amelynek vastagsága kívül esik a megadott tartományon,
nem lehet nyomtatni.

Bankjegypapír

Elem Leírás

Papírvastagság 75-81 g/m2 (20-22 font)

Támogatott
papíradagoló

Bármelyik papíradagolóval használható.

Kétoldalas támogatott
méret

A3 , A4 , A5 , B4 JIS , B5 JIS , 11 × 17 , 8,5 × 14 , 8,5 ×
13,4 ,

8,5 × 11 , 8,25 × 14 , 8 × 10,5 , 8 × 13 , 8,5 × 13 , 8,25 ×
13 , 7,25 × 10.5 , 8 × 10 , 5,5 × 8,5 , 11 × 15 , 11 × 14 ,

10 × 15 , 10 × 14 , 8K , 16K

Megjegyzések Ha a papírvastagság kívül esik a megadott tartományon, válassza a
[Vékony papír], a [Normál papír 1], a [Középvastag papír], a [Vastag
papír 1] vagy a [Vastag papír 2] lehetőséget.

Névjegykártyapapír

Elem Leírás

Papírvastagság 75-81 g/m2 (20-22 font)

Támogatott
papíradagoló

Bármelyik papíradagolóval használható.

Kétoldalas támogatott
méret

A3 , A4 , A5 , B4 JIS , B5 JIS , 11 × 17 , 8,5 × 14 , 8,5 ×
13,4 ,

8,5 × 11 , 8,25 × 14 , 8 × 10,5 , 8,5 × 13 , 8,25 × 13 , 7,25
× 10,5 , 8 × 10 , 5,5 × 8,5 , 11 × 15 , 11 × 14 ,

10 × 15 , 10 × 14 , 8K , 16K

Támogatott papír
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Elem Leírás

Megjegyzések Ha a papírvastagság kívül esik a megadott tartományon, válassza a
[Vékony papír], a [Normál papír 1], a [Középvastag papír], a [Vastag
papír 1] vagy a [Vastag papír 2] lehetőséget.

Címkepapír

Elem Leírás

Papírvastagság 106-157 g/m2 (29-42 font)

Támogatott
papíradagoló

Kézi adagoló

Kétoldalas támogatott
méret

Nincs

Megjegyzések Kerülje olyan címkepapír használatát, amelynél a ragasztó láthatóvá vált.
A ragasztó ráragadhat a készülék belső alkatrészeire, ami papírelakadási
problémákat okozhat, illetve a nyomtatási minőség romlását vagy a
nyomtatópatron dobegységének idő előtt elhasználódását okozhatja.

Boríték

Elem Leírás

Papírvastagság 82-105 g/m2 (22-28 font)

Támogatott
papíradagoló

Kézi adagoló

Kétoldalas támogatott
méret

Nincs

Megjegyzések

• Kerülje az öntapadós borítékok használatát. Ezek a készülék meghibásodását okozhatják.

• A papírt csak az adagolón lévő két jel közül a lentebb lévőig lehet tölteni.

• Ha a nyomtatott borítékok gyűrötten jönnek ki, adagolja be a borítékokat fordítva. Továbbá,
konfigurálja a nyomtató meghajtóját úgy, hogy a nyomtatási képet 180 fokkal elfordítja. A tájolás
módosításainak részleteit lásd a nyomtató-illesztőprogram súgójában.

• A környezeti tényezők csökkenthetik a nyomtatás minőségét mind támogatott, mind a nem
támogatott borítékok esetében.

2. A papír behelyezése
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• Ha a borítékok nyomtatás után erősen behajlottak, lapítsa ki azokat úgy, hogy a gyűrődés
ellenében hátra felé hajtja.

• Nyomtatás után a borítékok gyakran gyűröttek a hosszabbik élük mentén és a festék gyakran hagy
nyomot a nem nyomtatott oldalukon. A nyomtatott kép is homályos lehet. Amikor nagy, fekete
területeket nyomtat, csíkozódás fordulhat elő, ami a borítékok átfedésének a következménye.

• Ahhoz, hogy helyesen meghatározza az olyan boríték hosszúságát, amely lebegő szélei nyitottak
a rövidebb éle mentén, vegye figyelembe a nyitott lebegőket a mérésnél.

CER112

• Pörgesse át a borítékokat, majd igazítsa meg őket az éleik mentén, mielőtt betölti őket.

DAC573

• A borítékok átpörgetése során bizonyosodjon meg arról, hogy nem ragadtak össze. Amennyiben
azok összeragadtak, válassza szét őket.

• A borítékok átpörgetése során bizonyosodjon meg arról, hogy a borítékok szárnyai nem ragadtak
össze. Amennyiben azok összeragadtak, válassza szét őket.

• A borítékok betöltése előtt lapítsa ki azokat úgy, ahogy az alábbi ábra mutatja, mivel a borítékok
a hajtások miatt kissé megemelkednek, és így magasabbak lehetnek a jelzésnél.

Támogatott papír
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5 mm

0 mm

(0,2 col)

(0 col)

DAC574

• Ha a hajtás erős, lapítsa ki a borítékot az ujjaival, ahogy az alábbi ábra mutatja.

DAC575

2. A papír behelyezése

62



Nem ajánlott papírtípusok
Ne használja az alábbi papírtípusokat:

• Tintasugaras nyomtatókhoz gyártott papír

• Hullámos, gyűrött vagy szamárfüles papír

• Hullámos vagy megcsavarodott papír

• Szakadt papír

• Gyűrött papír

• Nedves papír

• Koszos vagy sérült papír

• Sztatikus töltést leadó, túl száraz papír

• Olyan papír, amelyre már nyomtattak, kivéve az előnyomott, fejléces papírt.

A meghibásodások akkor a leggyakoribbak, ha nem lézernyomtatón nyomtatott papírt használ
(pl.: szürkeárnyalatos és színes másolók, tintasugaras nyomtatók, stb.)

• Speciális papírok, úgy mint a hőpapír vagy indigó

• A határértéknél nehezebb vagy könnyebb papír

• Ablakos, lyukas, perforált, kivágott vagy dombornyomásos papír

• Olyan öntapadó címke, amin a ragasztóréteg vagy a hordozópapír kilátszik

• Összekapcsolt vagy összetűzött papír

• Papír betöltésekor ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a papír felületét.

• Ha a papír megfelelő a készülékhez, de annak tárolási módja rossz, akkor is romolhat a
nyomtatási minőség, elakadások jelentkezhetnek, illetve a nyomtató meghibásodhat.

Nem ajánlott papírtípusok
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Papírtárolás

• Fontos a papír megfelelő tárolása. A papír helytelen tárolása esetén hibás adagolás, gyengébb
nyomtatási minőség, illetve meghibásodások fordulhatnak elő.

A papír tárolásakor:

• Ne tárolja a papírt nedves helyen.

• Ne tárolja a papírt közvetlen napfényben.

• Ne állítsa a papírt az élére.

• A maradék papírt tárolja az ahhoz mellékelt csomagolásban vagy dobozban.

2. A papír behelyezése
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Nyomtatási terület
Az alábbi ábra a papír azon területét mutatják be, ahová a készülék tud nyomtatni.

Papír

DJC061

1

2

5

4

3

5

1. Nyomtatási terület

2. Adagolási irány

3. Kb. 3 mm (0,11 hüvelyk)

4. Kb. 5 mm (0,19 hüvelyk)

5. Kb. 2 mm (0,07 hüvelyk)

Boríték

1 2

3

3

3

DJC063

3

1. Nyomtatási terület

2. Adagolási irány

3. Körülbelül 10 mm (0,39 hüvelyk)

Nyomtatási terület
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• A szegély nélküli nyomtatás nem támogatott.

• A nyomtatási terület nagyban függhet a papír méretétől, a nyomtatónyelvtől és a
nyomtatóvezérlő beállításaitól.

• A jobb borítéknyomtatás érdekében ajánlatos a jobb oldali, bal oldali, felső, valamint alsó
nyomtatási margókat legalább 15 mm (0,59 hüvelyk) értékre beállítani.

2. A papír behelyezése
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Papír betöltése

Papírbetöltési óvintézkedések

• A papír betöltésekor körültekintően járjon el, nehogy valamely alkatrész becsípje vagy
megsértse az ujját.

• Ne töltsön be papírt a maximális jelzés fölé.

• Ahhoz, hogy a készülék egyszerre mindig csak egy lapot húzzon be, pörgesse át a lapokat,
mielőtt betöltené azokat.

• Ha akkor tölt be papírt, amikor az adagolóban már csak néhány lap van, akor egyszerre több
papírlap behúzása fordulhat elő. Vegye ki a megmaradt lapokat, rakja össze őket az új
papírlapokkal, majd az egész adagot szellőztesse át, mielőtt behelyezné az adagolóba.

• Betöltés előtt simítsa ki a hullámos vagy gyűrött papírt.

• A papírméretek és -típusok részleteivel kapcsolatban lásd: 49. o. "Támogatott papír".

• Előfordulhat, hogy zizegő hangot hall, miközben a papír áthalad a gépen.
Ez a hang nem utal működési hibára.

• Ha a 157 g/m2-nél (42 lb.) nehezebb papír elakad, fordítsa át a papírt a papíradagolóban vagy
csökkentse a betölteni kívánt papírlapok számát.

• Ha több OHP transzparens vagy címke papírlapot kíván adagolni egyszerre, vagy ha azok
adagolása nem történik meg, akkor próbáljon egyszerre csak egy lapot adagolni.

• Ha olyan papírra kíván nyomtatni, amely vastag, vékony vagy kicsi, akkor az felgyűrődhet vagy
nem megfelelő helyzetben kerül a belső tálcára. Ennek elkerülésére vegyen el minden papírlapot,
amikor rákerül a belső tálcára.

• Ha erősen gyűrött papírt adagol, akkor lehet, hogy az adagolás nem sikerül vagy elakadás
történhet. Simítsa ki a meggyűrődött papírt, mielőtt betölti, vagy csökkentse a betölteni kívánt
papírlapok számát.

• Ha a nyomatok szegélyei piszkosak, puha, száraz törlőkendővel törölje le a terelőlemezek
bordázatát.

Papír betöltése
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DJC062

• Ha sorja látható a papír szegélyén a levágásakor, akkor a papír bevezető élének felülete leválhat.
Ilyen esetben fordítsa át a papírt vagy változtassa meg az adagolás irányát.

Papír behelyezése az adagolókba

Mindegyik adagolóba azonos módon kell behelyezni a papírokat.

A következő példában a papír a 1. adagolóba kerül betöltésre.

• Ha a papíradagolót erővel tolja be a helyére, az adagoló oldalsó vezetői elcsúszhatnak.

• Ellenőrizze, hogy a papír széle illeszkedik-e a jobb oldalhoz.

• Kisszámú lap betöltése esetén ne nyomja össze túl szorosan az oldalsó vezetőket. Ha az oldalsó
vezetők túl szorosak, a papír szélei meggyűrődhetnek vagy a papír elakadhat.

• Miután betöltötte a papírt az adagolóba, adja meg a papírtípust és a papírméretet a kezelőpanel
használatával a nyomtatási problémák elkerülése érdekében. Ez a készülék nem érzékeli
automatikusan a papír méretét.

1. Győződjön meg arról, hogy a papíradagolóban lévő papírt a készülék nem használja,
majd húzza ki óvatosan az adagolót ütközésig.

DJC022

2. A papír behelyezése
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2. Az oldalsó vezető kioldókarjának lenyomva tartása közben csúsztassa kifelé a
vezetőket.

DJC023

3. A hátsó vezető kioldókarjának összefogása közben csúsztassa kifelé a hátsó vezetőt.

DJC024

4. Igazítsa össze a papírt, majd azt nyomtatandó oldallal felfelé töltse be.

Ne töltsön be papírt a maximális jelzés fölé.

DJC025

Papír betöltése
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5. Igazítsa a hátsó papírvezetőt óvatosan a betöltött papírhoz.

DJC026

6. Óvatosan csúsztassa teljesen vissza az adagolót.

Papír behelyezése a kézi adagolóba

A kézi adagoló használatával hőálló (írásvetítő-) fóliára, vastag papírra, borítékra, illetve olyan egyéb
másolópapír-típusokra nyomtathat, amelyek nem helyezhetők be a lapadagolókba.

• Ha a papír 433 mm-nél hosszabb, előfordulhat, hogy meggyűrődik, nem adagolható, vagy
elakad a készülékben.

• Kerülje az öntapadós borítékok használatát. Ezek a készülék meghibásodását okozhatják.

• Betöltés előtt győződjön meg róla, hogy a borítékokban ne legyen levegő.

• Egyszerre csak egyfajta méretű és típusú borítékot helyezzen be a nyomtatóba.

• A borítékok betöltése előtt simítsa ki egy ceruzával vagy egy vonalzóval a borítékok felső szélét
(vagyis azt, amelyiknél fogva betölti őket a készülékbe).

• Egyes típusú borítékok elakadhatnak, meggyűrődhetnek, vagy rossz minőségben lehet rájuk
nyomtatni.

• A borítékokra történő nyomtatás minősége egyenetlen lehet, ha a boríték egyes részei különböző
vastagságúak. A nyomtatási minőség ellenőrzéséhez előzőleg nyomtasson egy vagy két borítékra.

• Forró és párás környezetben a boríték gyűrötten vagy rossz nyomtatási minőséggel jöhet ki.

• Miután betöltötte a papírt az adagolóba, adja meg a papírtípust és a papírméretet a kezelőpanel
használatával a nyomtatási problémák elkerülése érdekében. Ez a készülék nem érzékeli
automatikusan a papír méretét.

2. A papír behelyezése
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1. Nyissa ki a kézi adagolót.

DJC027

2. Töltse be a papírt a nyomtatandó oldallal lefelé, majd állítsa be a papírvezetővel a
papírméretet.

Úgy állítsaq be a papírt, hogy a szélei kissé érintsék a papírvezetőket.

DJC028

111

1. Papírvezetők

• A por kívül tartása érdekében a kézi adagolóra fedelet rögzíthet. A fedél rögzítésével kapcsolatos
rézletekért lépjen kapcsolatba az értékesítési vagy szervizelési képviselővel.

DJC029

• Ha a papírvezetők nincsenek szorosan a másolópapírhoz állítva, a másolatok ferdék lehetnek
vagy elakadhat a papír.

Papír betöltése
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• Csak annyi papírt töltsön be, amennyi a kézi adagoló papírvezetői között elfér. A kézi adagoló
túlterhelése papírelakadáshoz és aszimmetrikus másolási képhez vezethet.

• Az A4 , 8,5 × 11  méretnél nagyobb papírméret támogatásához húzza ki a hosszabbítót.

Rögzített tájolású vagy kétoldalas papír

Az eredeti dokumentumok és a papír elhelyezésétől függően előfordulhat, hogy a készülék rögzített
tájolású (fentről lefelé) vagy kétoldalas papírra (például fejléces papírra, előlyukasztott papírra vagy
előnyomott papírra) nem megfelelően nyomtat.

A Felhasználói eszközök beállításai

Válassza ki a [Fejléces papír], [Előnyomtatott], illetve [Előlyukasztott papír] lehetőséget a [Adagoló
beállítások] lehetőségnél a [Rendszerbeállítások] részben, majd helyezze be az eredeti példányt
és a papírt az alább látható módon. Ha a nyomtató funkció használatával nyomtat, az elhelyezés
tájolása ugyanaz.

Az eredeti példány és a papír tájolása

Az ikonok jelentése a következő:

Ikon Jelentés

A papírt a szkennelt vagy nyomtatott oldallal felfelé helyezze
vagy töltse be.

A papírt a szkennelt vagy nyomtatott oldallal lefelé helyezze
vagy töltse be.

• Eredeti tájolás

Eredeti tájolás Üveglap ADF (automatikus eredeti
behúzó)

Olvasható tájolás

2. A papír behelyezése
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Eredeti tájolás Üveglap ADF (automatikus eredeti
behúzó)

Nem olvasható
tájolás

• Kétoldalas

• Papírtájolás

Ha rögzített tájolású papírt adagol másoláshoz a kézi adagolóból, adja meg a papír
méretét.

Másolat
oldala

Lapadagoló Kézi adagoló

Kétoldalas

Nem elérhető

Papír betöltése
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Papírtípus és papírméret megadása a
vezérlőpulton.
Ez a rész a papír méretének és típusának vezérlőpulton keresztül történő megadását ismerteti.

• A papírtípus és -méret a nyomtatóvezérlő használatával is megadható. Részletekért lásd a
nyomtató-illesztőprogram súgóját.

• A kézi adagolóból és az 1., 2. és 3. tálcáról történő nyomtatáshoz a [Kézi ad. prior.] pontban a
papíradagoló-beállítások alatt kiválaszthatja a nyomtató-illesztőprogram beállításai vagy
[Megadott adagoló] vezérlőpult-beállítások szerinti nyomtatást. A [Kézi ad. prior.] és [Megadott
adagoló] részleteivel kapcsolatban lásd: 157. o. "Rendszerbeállítások".

• Ha engedélyezve van az [Automatikus folytatás] a rendszerbeállítások alatt, a nyomtatás
papírtípus/-méret hibája esetén ideiglenesen leáll. A nyomtatás automatikusan újraindul körülbelül
10 másodperc után a vezérlőpulton végzett beállításoknak megfelelően. Azonban, ha a
vezérlőpulton megadott papírméret és az adagolóba töltött papírméret, vagy a nyomtatási
feladathoz megadott papírméret nem egyezik, a nyomtatás újraindulásakor papírelakadást
okozhat. Az [Automatikus folytatás] részletes ismertetéséért lásd: 157. o. "Rendszerbeállítások".

A papírtípus megadása

Jelen rész ismerteti, hogyan adhatja meg a papírtípust.

1. Nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot.

DJC033

2. Válassza a [Rendszerbeállítások] lehetőséget.

3. Nyomja meg a [ ] vagy [ ] gombot [Adagoló beállítások] kiválasztásához, majd
nyomja meg az [OK] gombot.

4. Nyomja meg a [ ] vagy [ ] gombot a kívánt adagoló papírméret-beállításának
kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot.

2. A papír behelyezése
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5. Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot a kívánt papírtípus kiválasztásához, majd nyomja
meg az [ OK] gombot.

6. Nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot a kezdő képernyőhöz való
visszatéréshez.

A normál papírméret megadása

Ez a rész azt ismerteti, hogyan állíthatja be a szabványos méretű papírt.

1. Nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot.

DJC033

2. Válassza a [Rendszerbeállítások] lehetőséget.

3. Nyomja meg a [ ] vagy [ ] gombot [Adagoló beállítások] kiválasztásához, majd
nyomja meg az [OK] gombot.

4. Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot a kívánt adagoló papírméret-beállításának
kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot.

5. Nyomja meg a [ ], [ ],[ ], vagy [ ] a kívánt papírméret kiválasztásához, majd nyomja
meg az [OK] gombot.

6. Nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot a kezdő képernyőhöz való
visszatéréshez.

Egyéni papírméret megadása

Ez a rész azt ismerteti, hogyan állíthatja be az egyéni papírméretet.

• Amikor nyomtatást végez, bizonyosodjon meg arról, hogy a nyomtatómeghajtóban meghatározott
papírméret egyezik a vezérlőpulton meghatározott papírmérettel. Ha a papírméretek nem
egyeznek, egy hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn. A hiba figyelmen kívül hagyásával és a nem
egyező mérető papírra nyomtatással kapcsolatban lásd: 143. o. "Papírbeállítási hiba esetén".

• A 1. adagolóba nem tölthető be egyéni méretű papír.

Papírtípus és papírméret megadása a vezérlőpulton.
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1. Nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot.

DJC033

2. Válassza a [Rendszerbeállítások] lehetőséget.

3. Nyomja meg a [ ] vagy [ ] gombot [Adagoló beállítások] kiválasztásához, majd
nyomja meg az [OK] gombot.

4. Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot a kívánt adagoló papírméret-beállításának
kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot.

5. Nyomja meg a [ ], [ ], [ ], vagy [ ] gombot az [Egyéni méret] kiválasztásához, majd
nyomja meg az [OK] gombot.

6. Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot a [mm] vagy [hüv.] kiválasztásához, majd nyomja
meg az [OK] gombot.

7. A számgombok segítségével adja meg a szélességet, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Tizedespont beírásához nyomja meg a [ ] gombot.

8. A számgombok segítségével adja meg a hosszt, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Tizedespont beírásához nyomja meg a [ ] gombot.

9. Nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot a kezdő képernyőhöz való
visszatéréshez.

2. A papír behelyezése
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3. Az eredeti dokumentumok
behelyezése

Az eredeti dokumentumokról
Ez a fejezet ismerteti a behelyezhető eredeti dokumentumok típusait, valamint az eredeti dokumentumok
beolvasásra nem kerülő részeit.

Eredeti dokumentumok ajánlott méretei

Ez a rész az eredeti dokumentum javasolt méreteit ismerteti.

Üveglap

Legfeljebb 297 mm (11,69 hüvelyk) szélesség, legfeljebb 432 mm (17,00 hüvelyk) hosszúság

ADF (automatikus eredeti dokumentumadagoló)

• Papírméret: legfeljebb 297 mm (11,69 hüvelyk) szélesség, legfeljebb 600 mm (23,62
hüvelyk) hosszúság

• Papírsúly: 52 - 128 g/m2 (13,8 - 34 font)

• Az üveglapra egyszerre csak egy lap eredeti dokumentumot helyezhet.

• Az automatikus eredeti dokumentumadagolóba maximum 40 lap A3-as vagy 11 x 17 méretű
eredetit helyezhet, illetve 50 lapot az ezeken kívüli méretekből (80 g/m2, 20 font súlyú papír
használata esetén).

Az automatikus dokumentumadagoló által nem támogatott eredeti típusok

ADF-be történő behelyezés esetén az alábbi eredeti-típusok sérülhetnek vagy elakadhatnak, vagy a
nyomatokon szürke vagy fekete vonalak keletkezhetnek:

• Az ajánlottnál nagyobb vagy nehezebb eredeti dokumentumok

• Tűzött vagy összekapcsolt eredetik

• Perforált vagy szakadt eredetik

• Hullámos, gyűrött vagy behajlott eredetik

• Ragasztott eredetik

• Bármilyen bevonattal rendelkező eredetik, mint például hőérzékeny faxpapír, műnyomó papír,
alumínium fólia, indigós papír vagy konduktív papír
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• Perforált csíkkal rendelkező eredetik

• Eredeti dokumentumok füllel, jelzőcímkével vagy más kinyúló részekkel

• Ragadós eredetik, mint például az átlátszó papír

• Vékony, nagyon hajlékony eredetik

• Vastag eredetik, például képeslapok

• Bekötött eredetik, például könyvek

• Átlátszó eredetik, például írásvetítő-fólia vagy átlátszó papír

• Festéktől vagy hibajavítótól nedves eredetik

Nem szkennelhető képterület

Még akkor is számítani kell néhány milliméter lemaradásra az eredetik négy oldalán, ha az eredetik
behelyezése az automatikus lapadagolóba vagy az üveglapra helyesen történik.

DAC579

Másoló módban Szkenner módban

 Teteje 3 ± 2 mm (0,11 ± 0,07
hüvelyk)

0 mm (0 hüvelyk)

 Jobb oldal 2,5/–1,5 mm (0,09/-0,05
hüvelyk)

0 mm (0 hüvelyk)

 Bal oldal 2 ± 1,5 mm (0,07 ± 0,05
hüvelyk)

0 mm (0 hüvelyk)

 Alja 5 ± 2 mm (0,19 ± 0,07
hüvelyk)

0 mm (0 hüvelyk)

3. Az eredeti dokumentumok behelyezése
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Az eredetik behelyezése
Ez a rész ismerteti az eredeti dokumentumok elhelyezését az expozíciós üveglapra és az automatikus
adagolóba (ADF).

• Ne helyezze be az eredetiket, amíg a korrekciós folyadék és a festék teljesen meg nem száradt.
Ezzel az üveglap foltossá válhat és a másolatokon foltok jelenhetnek meg.

• Amennyiben az ADF-be és az üveglapra is eredetiket helyez el, az ADF-ben elhelyezett eredeti
előnyt élvez az üveglapra helyezettel szemben.

Eredeti dokumentumok elhelyezése az expozíciós üveglapon

• Ha színes papírt másol Szöveg, Bzny. vagy Diazo módban, a beállításoknak megfelelően kell
behelyezni az eredetit. Ha nem így tesz, a háttér esetleg nem fog eltűnni a másolatról.

1. Emelje fel az ADF-et vagy az üveglap fedelét.

2. Helyezze az eredetit a másolandó oldallal lefelé az üveglapra. Igazítsa az eredetit a bal
hátsó sarokhoz.

DJC019

3. Engedje le az ADF-et vagy az expozíciós üveglap fedelét.

Fogja le az ADF-et kezeivel, amikor vastag, behajtott vagy behajlított eredetiket használ és az ADF
nem engedhető le teljesen.

Eredeti példányok automatikus dokumentumadagolóba helyezése

Az ADF segítségével egyszerre több oldalt is szkennelhet.

• Az ADF-be ne helyezzen egyszerre különböző méretű eredetiket.

Az eredetik behelyezése
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• Simítsa ki a gyűrött eredetiket az automata lapadagolóba helyezés előtt.

• Az eredeti dokumentumokat pörgesse át, mielőtt behelyezi az automatikus eredeti behúzóba, így
a készülék nem húz be több lapot egyszerre.

• Az eredetiket ne helyezze be ferdén.

• Tegye az ujjait az automatikus eredeti behúzó elülső papírvezetőjének mélyedésébe, majd
igazítsa az eredetik széleihez.

DJC064

1. Helyezze az egyenletes kötegbe rendezett eredetiket nyomtatott oldallal felfelé az
automatikus dokumentumadagolóba. Az utolsó oldalnak alul kell lennie.

DJC020

2. Az ütközőket az eredeti méretének megfelelően állítsa be.

DJC021

3. Az eredeti dokumentumok behelyezése
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4. Eredetik másolása

Másoló mód képernyő
Ez a rész információkkal szolgál a képernyőről, amikor a készülék másoló módban van.

Alapértelmezettként a kijelző a készülék bekapcsolásakor látható másoló képernyőt mutatja.

Ha a képernyőn a szkenner képernyője látható, nyomja meg a [Copy] (Másoló) gombot a
vezérlőpulton a másoló képernyőre történő váltáshoz.

DJC036

A képernyő készenléti módban

HU DJC051

Kész

F é n y e r ő M é r e t e z K é p m i n .

1 A4
[100]

Vegyes
1

4

3

2

1. Jelenlegi állapot vagy üzenetek

Megjeleníti az aktuális állapotot vagy az üzeneteket.

2. Aktuális beállítások

Az aktuális adagolót, másolási arány és szkennelés beállításokat jeleníti meg.

3. Választógomb elemek

Megjeleníti a megfelelő gombok megnyomásával használható funkciókat.

4. Másolási mennyiség

Az aktuális másolási mennyiséget jeleníti meg. A másolási mennyiséget a számgombok segítségével
módosíthatja.

• Az indítási mód meghatározható a [Funkcióprioritás] beállításban az [Admin. eszközök]-ben. A
részletekért lásd: 163. o. "Adminisztrátori beállítások".
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Alapműveletek

• Először meg kell adni a papír méretét és tájolását. A szokásos papírméretek megadásának
részleteivel kapcsolatban lásd: 75. o. "A normál papírméret megadása". Az egyéni papírméretek
megadásával kapcsolatban lásd: 75. o. "Egyéni papírméret megadása".

• Amennyiben az ADF-be és az üveglapra is eredetiket helyez el, az ADF-ben elhelyezett eredeti
előnyt élvez az üveglapra helyezettel szemben.

1. Nyomja meg a [Másolás] gombot.

DJC036

2. Helyezze az eredeti dokumentumot az üveglapra vagy az automatikus adagolóba.

Az eredeti dokumentum elhelyezésével kapcsolatban lásd: 79. o. "Az eredetik behelyezése".

Ha szükséges, végezze el a speciális másolási beállításokat.

3. Papíradagoló tálca kiválasztásához nyomja meg a [ ] vagy [ ] gombot.

4. Több másolat készítéséhez a számgombok segítségével írja be a másolatok számát.

5. Nyomja meg a [Start] gombot.

DJC037

• Adjon meg méretezési arányt, ha az eredeti nem ugyanakkora, mint a papír. A részletekért lásd:
85. o. "Nagyított és kicsinyített másolatok készítése".

4. Eredetik másolása
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• A maximális másolatszám 99.

• Az aktuális munka papíradagolójának módosításához nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot.
Lehetőség van arra is, hogy a papírmérettől (A4 vagy Letter) függően automatikusan
papíradagolót váltson.

• A másolatok kinyomtatásához használni kívánt papíradagolót kiválaszthatja a [Papír kiválasztása]
részben a másolási beállítások alatt. Ha beállítja a készüléket az 1., 2. és 3. adagolótálca és a
kézi adagoló közötti automatikus váltásra az ebben a beállításban megadott papírméretnek
megfelelően, a [Papíradagoló prioritás] részben, az adagolóbeállítások alatt megadhatja azt is,
melyik adagolót használja a készülék elsőként. A [Papír kiválasztása] lehetőséggel kapcsolatban
lásd: 150. o. "Másoló funkciók beállításai". A [Papíradagoló prioritás] lehetőséggel kapsolatban
lásd: 157. o. "Rendszerbeállítások".

• Amikor több másolatot készít többoldalas dokumentumból, a [Szortírozás] beállításban a másolási
beállítások alatt választhat, hogy a nyomtató az oldalakat összerendezett készletenként vagy
oldalanként összerakott kötegenként dobja ki. A [Szortírozás] funkció nem használható a kézi
adagolóval. A [Szortírozás] lehetőséggel kapcsolatban lásd: 150. o. "Másoló funkciók
beállításai".

• Papírelakadás esetén a nyomtatás az aktuális oldal kinyomtatását követően leáll. Az elakadt papír
eltávolítása után a nyomtatás automatikusan újraindul az elakadt oldaltól.

• Ha az automatikus eredeti behúzóban elakadás történik, a másolás azonnal leáll. Ilyen esetben
kezdje újra az eredetik másolását az elakadt oldaltól.

Másolás törlése

Eredeti szkennelése közben

Ha másolást töröl, miközben a készülék az eredetit szkenneli, a másolás azonnal befejeződik és
nem lesz kiadott másolat.

Ha az eredetiket az automatikus dokumentumadagolóba helyezik, a szkennelés azonnal leáll és
minden eredeti kiadásra kerül.

Nyomtatás közben

Ha a másolást nyomtatás közben törli, a fénymásolási folyamat az aktuális oldal kinyomtatása
után áll le.

A másolás törléséhez kövesse az alábbi eljárást.

Alapműveletek
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1. Nyomja meg a [Másolás] gombot.

DJC036

2. Nyomja meg a [Törlés/Stop] gombot.

DJC038

4. Eredetik másolása
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Nagyított és kicsinyített másolatok készítése
A méretarányt kétféleképpen állíthatja be: előre beállított arány használatával vagy egyéni arány
manuális megadásával.

Előre beállított arány

DAC578

(főleg Európa és Ázsia)

50%, 71%, 82%, 93%, 122%, 141%, 200%

(főleg Latin-Amerika)

50%, 65%, 78%, 93%, 121%, 129%, 155%

Egyéni arány

CES106

50-200% 1%-os lépésekben.

Kicsinyítés/Nagyítás megadása

• Ha a méretezési arány hibás, a kép egy része lemaradhat, vagy üres, fehér területek maradhatnak
a másolaton.

Nagyított és kicsinyített másolatok készítése
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1. Nyomja meg a [Másolás] gombot.

DJC036

2. Nyomja meg az [Méretez] gombot.

3. Nyomja meg a [Kicsiny.], [Nagyít] vagy [K/N] gombot.

A [Kicsinyítés] vagy [Nagyítás] lehetőséghez nyomja meg a [ ] vagy [ ] gombot a kívánt arány
kiválasztásához. A [K/N] opciónál a számgombok segítségével adja meg a kívánt méretarányt.

4. Nyomja meg az [OK] gombot.

• Módosíthatja a készülék alapértelmezett [Kicsinyítés/Nagyítás] beállítását, hogy mindig
meghatározott méretarányú fénymásolatokat készíthessen. A részletekért lásd: 150. o. "Másoló
funkciók beállításai".

• Az ideiglenes munkabeállítások az alábbi esetekben törlődnek:

• Amikor nincs fogadott bemenet a [Rsz. aut. alaph.időz.]-ben megadott időszakban, miközben
a kezdő képernyő van megjelenítve. A részletekért lásd: 163. o. "Adminisztrátori
beállítások".

• Amikor megnyomja a [Törlés/Stop] gombot, miközben a kezdő képernyő látható.

• Amikor megváltoztatja a készülék módját.

• Amikor kikapcsolja a készüléket.

• Amikor megváltozik a készülék alapértelmezett értéke ugyanazon beállításnál.

4. Eredetik másolása
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Egyoldalas eredetik másolása 2-oldalas és
kombinált nyomtatással
A szakasz azt ismerteti, hogyan kombinálható és nyomtatható egy vagy két oldalra több (kettő vagy
négy) oldal.

• Kétoldalas másoláshoz a nyomtatott példányokhoz használt papírméretet a következők egyikére
kell állítani: A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, 11 × 17, 8,5 × 14, 8,5 × 13,4, 8,5 × 11, 8,25 × 14, 8 ×
10,5, 8 × 13, 8,5 × 13, 8,25 × 13, 7,25 × 10,5, 8 × 10, 5,5 × 8,5, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15,
10 × 14, 8K, 16K.

• A kétoldalas másoláshoz szükséges papír az 1., 2. vagy 3. adagolóból adagolható, de nem
adagolható a kézi adagolóból.

• Kétoldalas nyomtatáshoz 64-105 g/m2 papír használható.

• A kétoldalas másoláshoz használt papírtípus lehet normál, közepes vastag, újrahasznosított,
színes, speciális, nyomtatott, cégjelzéses, fényes, karton, előnyomott és előlyukasztott.

A következő másolási módok állnak rendelkezésre. Az eredeti dokumentumoknak és a kívánt
eredménynek megfelelően válassza ki a másolási módot.

Kombinált másolat egy oldalra

Ezzel az üzemmóddal egy két- vagy négyoldalas eredeti példányt kombinálhat és a papír egyik
oldalára nyomtathat.

• 1o.kombin.(2ered.)

Á
lló

Fe
kv

ő

Eredeti Másolat

HU CMF250

Egyoldalas eredetik másolása 2-oldalas és kombinált nyomtatással
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• 1o.kombin.(4ered.)
Á

lló
Fe

kv
ő

Eredeti Másolat

Balról jobbra

Balról jobbra

HU DJC055

Kombinált másolat mindkét oldalra

Ebben az üzemmódban egy többoldalas eredeti példányt kombinálhat és a papír két oldalára
nyomtathat.

• 2o.kombin.(2ered.)

Á
lló

Eredeti Másolat

CMF254

Egyirányban

Egyirányban

• 2o.kombin.(4ered.)

4. Eredetik másolása
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8 7

6 5

65

87

Á
lló

Eredeti Másolat

Balról jobbra, 
egy irányban

Balról jobbra, 
fentről lefelé

HU DJC056

8 7

6 5

65

87

Fe
kv
ő

Eredeti Másolat

Balról jobbra, 
egy irányban

Balról jobbra, 
fentről lefelé

HU DJC057

1o->2o(NemKmb)

Ebben az üzemmódban egyoldalas nyomatokat nyomtathat kombinálás nélkül a papír két
oldalára.

Egyoldalas eredetik másolása 2-oldalas és kombinált nyomtatással
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Á
lló

Fe
kv

ő
Eredeti Másolat

HU CMF261

Egyirányban Fentről lefelé

Egyirányban Fentről lefelé

Kombinált és kétoldalas nyomtatás használatának beállítása

1. Nyomja meg a [Kétoldalas/Kombináció] gombot.

2. Nyomja meg a [ ] vagy [ ] gombokat a kívánt másolási mód kiválasztásához, majd
nyomja meg az [OK] gombot.

3. A [ ] vagy [ ] gombbal adja meg a papír tájolását és az oldalak sorrendjét, majd
nyomja meg az [OK] gombot.

4. Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

A képernyőn megjelenik a kiválasztott másolási mód.

• A készülék alapértelmezett [Kétold./Komb.] beállítása módosítható úgy, hogy a fénymásolatok
mindig kombinált módban készüljenek. A részletekért lásd: 150. o. "Másoló funkciók beállításai".

• A kombinált és 2-oldalas másolás beállítása automatikusan letiltja az [Ig.irat más.] beállítást.

• Az ideiglenes munkabeállítások az alábbi esetekben törlődnek:

• Amikor nincs fogadott bemenet a [Rsz. aut. alaph.időz.]-ben megadott időszakban, miközben
a kezdő képernyő van megjelenítve. A részletekért lásd: 163. o. "Adminisztrátori
beállítások".

• Amikor megnyomja a [Törlés/Stop] gombot, miközben a kezdő képernyő látható.

• Amikor megváltoztatja a készülék módját.

• Amikor kikapcsolja a készüléket.

4. Eredetik másolása
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• Amikor megváltozik a készülék alapértelmezett értéke ugyanazon beállításnál.

Egyoldalas eredetik másolása 2-oldalas és kombinált nyomtatással
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Kétoldalas eredetik másolása kétoldalas és
kombinált nyomtatással
A szakasz a kétoldalas eredetikről készült kétoldalas másolatok készítését és a két eredeti egyetlen
lapra másolását, vagy négy eredeti oldalanként két oldallal egyetlen lapra másolását ismerteti.

DAC602

DAC603

DAC603

• Ez a funkció csak akkor érhető el, ha az eredeti dokumentum az automatikus
dokumentumadagolóban van, nem az üveglapon.

• Bizonyosodjon meg arról, hogy ugyanannyi oldal kerüljön kinyomtatásra minden lap első és hátsó
oldalára. Ellenkező esetben a feladat törlődni fog.

A kézi kétoldalas másoláshoz a következő hat típus áll rendelkezésre.

2o>1o(NemKmb)

Egy kétoldalas eredetit két lapra másol (egyoldalas nyomtatás).

2o>1o.kombin(2er.)

Egy kétoldalas eredetit egy lap egyetlen oldalára másol.

2o>1o.kombin(4er.)

Két kétoldalas eredetit egy lap egyetlen oldalára másol.

4. Eredetik másolása
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2o->2o(NemKmb)

Kétoldalas másolatot készít kétoldalas eredetikről.

2o>2o.kombin(2er.)

Egy kétoldalas eredeti mindkét oldalát egy lap egyetlen oldalára másolja és egy másik kétoldalas
eredeti mindkét oldalát a lap másik oldalára.

2o>2o.kombin(4er.)

Négy kétoldalas eredetit másol egyetlen lap két oldalára, oldalanként négy eredeti oldallal.

1. Nyomja meg a [Kétoldalas/Kombináció] gombot.

2. Nyomja meg a [ ] vagy [ ] gombokat a kívánt másolási mód kiválasztásához, majd
nyomja meg az [OK] gombot.

3. A [ ] vagy [ ] gombbal adja meg a papír tájolását és az oldalak sorrendjét, majd
nyomja meg az [OK] gombot.

4. Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

5. Helyezze az összes kétoldalas eredetit az automatikus dokumentumadagolóval, elülső
felükkel felfelé.

6. Papíradagoló tálca kiválasztásához nyomja meg a [ ] vagy [ ] gombot.

7. Nyomja meg a [Start] gombot.

• Miután behelyezte az eredeti dokumentumokat, nyomja meg a [Start] gombot a [Rsz. aut.
alaph.időz.] beállításnál megadott időn belül. Ellenkező esetben a feladat törlődni fog. A
részletekért lásd: 163. o. "Adminisztrátori beállítások".

• Ha a memória megtelik az eredetik szkennelése alatt, a feladat törlésre kerül.

Kétoldalas eredetik másolása kétoldalas és kombinált nyomtatással
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Igazolvány mindkét oldalának másolása a
papír ugyanazon oldalára
Ez a rész elmagyarázza, hogyan tud másolatot készíteni személyi igazolványának vagy más kisméretű
dokumentumának mindkét oldaláról a papírlap ugyanazon oldalára.

• Ez a funkció csak akkor érhető el, ha az eredetit az üveglapra helyezi, nem az automatikus
dokumentumadagolóba.

• A funkció használatához a másolatok nyomtatásához használt papírméretet A4, A5, A6, Letter
vagy Half Letter méretre kell állítani.

Nyomtatási papírméret Szkennelési papírméret

A4 A5 (148 × 210 mm)

A5 A6 (105 × 148 mm)

A6 A7 (74 × 105 mm)

Letter Half Letter (140 × 216 mm)

Half Letter Quarter Letter (108 × 140 mm)

Elülső

Hátsó

Elülső

Hátsó

HU CES165

4. Eredetik másolása
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Igazolvány másolása

1. Nyomja meg a [Igazolvány másolása] gombot.

DJC039

2. Helyezze az eredetit a másolandó oldallal lefelé az üveglapra. Igazítsa az eredetit a bal
hátsó sarokhoz.

DJC030

3. Nyomja meg a [Start] gombot.

A kijelzőn megjelenik egy üzenet, amely arra kéri Önt, hogy helyezze az eredetit az üveglapra
hátuljával lefelé.

4. Az eredeti példányt a hátsó résszel lefelé, felső részét a készülék hátsó részéhez igazítva
helyezze az üveglapra, majd nyomja meg újra a [Start] gombot.

• Miután behelyezte az eredeti dokumentumokat, nyomja meg a [Start] gombot a [Rsz. aut.
alaph.időz.] beállításnál megadott időn belül. Ellenkező esetben a feladat törlődni fog. A
részletekért lásd: 163. o. "Adminisztrátori beállítások".

• A készülék kicsinyítési vagy nagyítási arányának beállításától függetlenül az igazolvány másolása
mindig 100%-os aránynál történik.

• Az ideiglenes munkabeállítások az alábbi esetekben törlődnek:

Igazolvány mindkét oldalának másolása a papír ugyanazon oldalára
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• Amikor nincs fogadott bemenet a [Rsz. aut. alaph.időz.]-ben megadott időszakban, miközben
a kezdő képernyő van megjelenítve. A részletekért lásd: 163. o. "Adminisztrátori
beállítások".

• Amikor megnyomja a [Törlés/Stop] gombot, miközben a kezdő képernyő látható.

• Amikor megváltoztatja a készülék módját.

• Amikor kikapcsolja a készüléket.

• Amikor megváltozik a készülék alapértelmezett értéke ugyanazon beállításnál.

4. Eredetik másolása
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Beolvasott dokumentumok tárolása
A beolvasott dokumentumokat eltárolhatja a készüléken. A készüléken legfeljebb 3 dokumentumot lehet
tárolni. A tárolt dokumentumok egyetlen gombnyomással elérhetők és kinyomtathatók. Ezt a funkciót
nevezik „Mappa nyomtatás” funkciónak.

• A „Mappa nyomtatást” funkció használatához jelszót lehet beállítani. A részletekért lásd: 163. o.
"Adminisztrátori beállítások".

A dokumentumok tárolása

• Az egy fájlként tárolható oldalak száma az alábbiak szerint alakul:

• A4 vagy 8,5 × 11 méretnél nagyobb eredeti példányok: 1 oldal

• A4 vagy 8,5 × 11 méretnél kisebb eredeti példányok: 2 oldal

1. Nyomja meg szkenner módban a képernyőn a [ ] vagy [ ] gombot a másolási
beállítások eléréséhez,majd nyomja meg a [Mappanyomtatás] gombot.

2. Válassza ki a [Tárol] gombot.

3. Egy "Üres" dokumentum kiválasztásához nyomja meg a [ ], vagy a [ ] gombot.

4. Nyomja meg az [OK] gombot.

5. Nyomja meg a [Start] gombot.

6. Adja meg a nevet.

7. Nyomja meg az [OK] gombot.

Dokumentumok kinyomtatása

1. Nyomja meg szkenner módban a képernyőn a [ ] vagy [ ] gombot a másolási
beállítások eléréséhez,majd nyomja meg a [Mappanyomtatás] gombot.

2. Válassza ki a [Nyomtatás] lehetőséget.

3. Egy nyomtatni kívánt dokumentum kiválasztásához nyomja meg a [ ] vagy a [ ]
gombot.

4. Nyomja meg az [OK] gombot.

5. Nyomja meg a [Start] gombot.

Beolvasott dokumentumok tárolása
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Dokumentumok törlése

1. Nyomja meg szkenner módban a képernyőn a [ ] vagy [ ] gombot a másolási
beállítások eléréséhez,majd nyomja meg a [Mappanyomtatás] gombot.

2. Válassza ki a [Töröl] lehetőséget.

3. Egy törölni kívánt dokumentum kiválasztásához nyomja meg a [ ] vagy [ ] gombot.

4. Nyomja meg az [OK] gombot.

5. Válassza az [Igen] lehetőséget.

4. Eredetik másolása
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Szkennelési beállítások megadása
Ez a rész ismerteti, hogyan állítsa be a kép fényerősségét és a szkennelési minőséget az aktuális
munkánál.

A képfényerősség beállítása

Öt képfényerősségi szint választható. Minél magasabb a fényerősségi szint, annál sötétebb a nyomat.

1. Nyomja meg a [Másolás] gombot.

DJC036

2. Nyomja meg a [Fényerő] gombot.

3. Nyomja meg a [ ] vagy [ ] gombot a kívánt fényerősségi szint kiválasztásához, majd
nyomja meg az [OK] gombot.

• Módosíthatja a készülék alapértelmezett [Fényerősség] beállítását, hogy mindig megadott szintű
fényerősségű másolatokat készítsen. A részletekért lásd: 150. o. "Másoló funkciók beállításai".

• Az ideiglenes munkabeállítások az alábbi esetekben törlődnek:

• Amikor nincs fogadott bemenet a [Rsz. aut. alaph.időz.]-ben megadott időszakban, miközben
a kezdő képernyő van megjelenítve. A részletekért lásd: 163. o. "Adminisztrátori
beállítások".

• Amikor megnyomja a [Törlés/Stop] gombot, miközben a kezdő képernyő látható.

• Amikor megváltoztatja a készülék módját.

• Amikor kikapcsolja a készüléket.

• Amikor megváltozik a készülék alapértelmezett értéke ugyanazon beállításnál.

A dokumentum típusának kiválasztása az eredetinek megfelelően

Öt dokumentumtípus közül választhat:

Szkennelési beállítások megadása
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Vegyes

Válassza ezt az opciót, ha az eredeti szöveget és fényképeket vagy képeket is tartalmaz.

Szöveg

Válassza ezt az opciót, ha az eredeti csak szöveget tartalmaz és nem tartalmaz fényképeket vagy
képeket.

Fénykép

Válassza ezt a lehetőséget, ha az eredeti csak fényképeket vagy képeket tartalmaz. Használja ezt
a módot az alábbi típusú eredetiknél:

• Fényképek

• Kizárólag vagy többnyire fényképekből vagy képekből álló oldalak, például folyóiratok.

Nyugta

Válassza ezt dokumentumok számlákhoz való beállításokkal történő beolvasásához.

Diazo

Válassza ezt az eredeti másolatának (blueprint) elkészítéséhez.

Az eredeti típusának meghatározása

1. Nyomja meg a [Másolás] gombot.

DJC036

2. Nyomja meg a [Képminőség] gombot.

3. Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot a kívánt dokumentumtípus kiválasztásához, majd
nyomja meg az [OK] gombot.

• Módosíthatja a készülék eredeti [Eredeti típusa] beállítást, hogy mindig a megadott
dokumentumtípussal készítsen másolatokat. A részletekért lásd: 150. o. "Másoló funkciók
beállításai".

• Az ideiglenes munkabeállítások az alábbi esetekben törlődnek:

4. Eredetik másolása
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• Amikor nincs fogadott bemenet a [Rsz. aut. alaph.időz.]-ben megadott időszakban, miközben
a kezdő képernyő van megjelenítve. A részletekért lásd: 163. o. "Adminisztrátori
beállítások".

• Amikor megnyomja a [Törlés/Stop] gombot, miközben a kezdő képernyő látható.

• Amikor megváltoztatja a készülék módját.

• Amikor kikapcsolja a készüléket.

• Amikor megváltozik a készülék alapértelmezett értéke ugyanazon beállításnál.

Szkennelési beállítások megadása
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4. Eredetik másolása
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5. Eredetik szkennelése

Szkenner mód képernyő
Ez a részt információkat nyújt a képernyőről szkenner módban.

Alapértelmezettként a kijelző a készülék bekapcsolásakor látható másoló képernyőt mutatja. Ha a
képernyőn a másoló mód látható, nyomja meg a [Szkenner] mód gombját a kezelőpanelen a szkenner
képernyőre történő váltáshoz.

DJC040

A képernyő készenléti módban

HU DJC052

C é l á .  m e g a d .

I g . s z k n n Cím

Kész1

3

2

1. Jelenlegi állapot vagy üzenetek

Megjeleníti az aktuális állapotot vagy az üzeneteket.

2. Aktuális beállítások

Megjeleníti a jelenlegi beolvasási beállításokat.

3. Választógomb elemek

Megjeleníti a megfelelő gombok megnyomásával használható funkciókat.

• A készülék alapértelmezett funkciója bekapcsoláskor megadható a [Funkció prioritás] beállításban
az [Admin. eszk.]-ben. A [Funkció prioritás] lehetőséggel kapcsolatban lásd: 163. o.
"Adminisztrátori beállítások".
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Szkennelés célállomásainak regisztrálása
Ez a szakasz azt ismerteti, hogyan regisztrálhatja a szkennelési célállomásokat a Címjegyzékben.
Ahhoz, hogy e-mail címre (Szkennelés e-mailbe) vagy hálózaton lévő számítógép megosztott
mappájába (Szkennelés mappába) küldje a szkennelt fájlokat, először regisztrálnia kell a célállomást a
Címjegyzékben a Web Image Monitor segítségével.

• A Címjegyzék adatai megsérülhetnek vagy váratlanul elveszhetnek. Az ilyen adatveszteségből
származó károkért a gyártó nem vállal felelősséget. Bizonyosodjon meg arról, hogy rendszeresen
készít biztonsági másolatot a Címjegyzékről.

• A hálózati környezettől függően előfordulhat, hogy a Szkennelés mappába funkcióhoz meg kell
adni helyesen a felhasználónevet és a jelszót a célállomás információinál. Ilyen esetekben a
célállomások regisztrálását követően a célállomásokra küldött tesztdokumentumokkal ellenőrizze,
hogy helyesen adta meg a felhasználónevet és jelszót. A szkennelt fájlok rögzített címekre történő
küldésének részleteivel kapcsolatban lásd: 114. o. "Alapvető műveletek".

A Címjegyzék legfeljebb 100 bejegyzést tartalmazhat.

1. Indítsa el a webböngészőt, majd érje el a készüléket annak IP-címének megadásával.

2. Kattintson a [Szkennelés célállomása] vagy a [Igazolvány szkennelés célállomása]
lehetőségre.

3. A [Célállomás típusa] listából válassza ki az [E-mail cím] vagy [Mappa] lehetőséget.

4. Szükség esetén regisztrálja az információkat.

A célállomás típusától függ, hogy milyen információkat kell regisztrálnia. További részleteket lásd
az alábbi táblázatokban.

5. Szükség esetén adja meg az adminisztrátori jelszót.

6. Kattintson az [Alkalmaz] pontra.

7. Zárja be a webböngészőt.

5. Eredetik szkennelése
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Szkennelés E-mailbe funkció beállításai

Elem Beállítás Leírás

Azonosító Szükséges
Válassza ki a szkennelés célállomásának
beállításakor.

Név Szükséges
Célállomás neve. A szkennelés célállomásának
kiválasztásakor az itt megadott név fog megjelenni a
képernyőn. Legfeljebb 16 karaktert tartalmazhat.

Célállomás e-mail címe Szükséges
Célállomás e-mail címe. Legfeljebb 64 karaktert
tartalmazhat.

Értesítés e-mail címe Opcionális
Az e-mail cím, ahová az értesítést küldi a készülék az
átvitelt követően. Legfeljebb 64 karaktert tartalmazhat.

Tárgy Szükséges E-mail tárgya. Legfeljebb 64 karaktert tartalmazhat.

Küldő neve Opcionális

Az e-mail küldőjének neve. Az itt megadott név
"Feladó" vagy hasonló mezőben jelenik meg a fogadó
fél e-mail alkalmazásában. Legfeljebb 32 karaktert
tartalmazhat.

Fájlformátum (színes/
szürkeárnyalatos)

Szükséges
A szkennelt fájl formátuma színes szkennelés esetén.
PDF vagy JPEG választható. A PDF támogatja a
többoldalas dokumentumot, a JPEG viszont nem.

Fájlformátum (fekete-fehér) Szükséges
A szkennelt fájl formátuma fekete-fehér szkennelés
esetén. PDF vagy TIFF választható. Mindkét formátum
támogatja a többoldalas dokumentumot.

Szkennelés célállomásainak regisztrálása
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Elem Beállítás Leírás

Szkennelési mód Szükséges
Válasszon szkennelési módot a Színes,
Szürkeárnyalatos és Fekete-fehér közül.

Eredeti Szükséges Adja meg az eredeti szkennelésének tájolását.

Szkennelési méret Szükséges

Válassza ki az eredeti szkennelésének méretét a
következők közül: A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, B6 JIS,
11 × 17, 81/2 × 11, 81/2 × 13, 81/2 × 14, 81/2 ×
132/5, 51/2 × 81/2, 16K, 8K.

Ha az egyéni méretet választja, válassza ki a [mm]
vagy [hüvelyk] mértékegységet és adja meg a
szélességet és a hosszt.

Felbontás Szükséges
Válasszon a következő szkennelési felbontások közül:
100×100, 150×150, 200×200, 300×300 és
600×600 dpi.

Fényerősség Szükséges

Adja meg a kép fényerősségét a jobb vagy bal
gombbal való kattintással. Ezekkel a gombokkal
lépésenként növelheti vagy csökkentheti a kép
fényerősségét, maximum 5 fokozatban.

Szkennelés mappába funkció beállításai

5. Eredetik szkennelése
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Elem Beállítás Leírás

Azonosító Szükséges
Válassza ki a szkennelés célállomásának
beállításakor.

Név Szükséges
Célállomás neve. A szkennelés célállomásának
kiválasztásakor az itt megadott név fog megjelenni a
képernyőn. Legfeljebb 16 karaktert tartalmazhat.

Munkaállomás neve Szükséges

A könyvtár elérési útvonala, ahol a szkennelt fájlok
tárolódnak. IP-címből vagy a célállomási számítógép
nevéből (maximum 64 karaktert tartalmazhat) és a
megosztott mappa nevéből (legfeljebb 32 karakter
lehet) áll.

Domain Opcionális
Ha a célállomás számítógép Active Directory domain
tagja, adja meg azt a domain nevet. Legfeljebb 15
karaktert tartalmazhat.

Belépési név Opcionális
Felhasználónév a célállomás számítógépre való
bejelentkezéshez. Legfeljebb 32 karaktert
tartalmazhat.

Belépési jelszó Opcionális
Jelszó a célállomás számítógépre való
bejelentkezéshez. Legfeljebb 32 karaktert
tartalmazhat.

Könyvtár Opcionális
A megosztott mappán belüli könyvtár a szkennelt
fájlok tárolására. Legfeljebb 64 karaktert tartalmazhat.

Értesítés e-mail címe Opcionális
Az e-mail cím, ahová az értesítést küldi a készülék az
átvitelt követően. Legfeljebb 64 karaktert tartalmazhat.

Fájlformátum (színes/
szürkeárnyalatos)

Szükséges
A szkennelt fájl formátuma színes szkennelés esetén.
PDF vagy JPEG választható. A PDF támogatja a
többoldalas dokumentumot, a JPEG viszont nem.

Fájlformátum (fekete-fehér) Szükséges
A szkennelt fájl formátuma fekete-fehér szkennelés
esetén. PDF vagy TIFF választható. Mindkét formátum
támogatja a többoldalas dokumentumot.

Szkennelési mód Szükséges
Válasszon szkennelési módot a Színes,
Szürkeárnyalatos és Fekete-fehér közül.

Eredeti Szükséges Adja meg az eredeti szkennelésének tájolását.

Szkennelés célállomásainak regisztrálása
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Elem Beállítás Leírás

Szkennelési méret Szükséges

Válassza ki az eredeti szkennelésének méretét a
következők közül: A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, B6 JIS,
11 × 17, 81/2 × 11, 81/2 × 13, 81/2 × 14, 81/2 ×
132/5, 51/2 × 81/2, 16K, 8K.

Ha az egyéni méretet választja, válassza ki a [mm]
vagy [hüvelyk] mértékegységet és adja meg a
szélességet és a hosszt.

Felbontás Szükséges
Válasszon a következő szkennelési felbontások közül:
100×100, 150×150, 200×200, 300×300 és
600×600 dpi.

Fényerősség Szükséges

Adja meg a kép fényerősségét a jobb vagy bal
gombbal való kattintással. Ezekkel a gombokkal
lépésenként növelheti vagy csökkentheti a kép
fényerősségét, maximum 5 fokozatban.

Személyi igazolvány szkennelési beállításai (e-mail cím)

Elem Beállítás Leírás

Név Szükséges
Célállomás neve. A szkennelés célállomásának
kiválasztásakor az itt megadott név fog megjelenni a
képernyőn. Legfeljebb 16 karaktert tartalmazhat.

5. Eredetik szkennelése
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Elem Beállítás Leírás

Célállomás e-mail címe Szükséges
Célállomás e-mail címe. Legfeljebb 64 karaktert
tartalmazhat.

Értesítés e-mail címe Opcionális
Az e-mail cím, ahová az értesítést küldi a készülék az
átvitelt követően. Legfeljebb 64 karaktert tartalmazhat.

Tárgy Szükséges E-mail tárgya. Legfeljebb 64 karaktert tartalmazhat.

Küldő neve Opcionális

Az e-mail küldőjének neve. Az itt megadott név
"Feladó" vagy hasonló mezőben jelenik meg a fogadó
fél e-mail alkalmazásában. Legfeljebb 32 karaktert
tartalmazhat.

Fájlformátum (színes/
szürkeárnyalatos)

Szükséges
A szkennelt fájl formátuma színes szkennelés esetén.
PDF vagy JPEG választható. A PDF támogatja a
többoldalas dokumentumot, a JPEG viszont nem.

Fájlformátum (fekete-fehér) Szükséges
A szkennelt fájl formátuma fekete-fehér szkennelés
esetén. PDF vagy TIFF választható. Mindkét formátum
támogatja a többoldalas dokumentumot.

Szkennelési mód Szükséges
Válasszon szkennelési módot a Színes,
Szürkeárnyalatos és Fekete-fehér közül.

Kártya mérete Szükséges
Válasszon a [mm] és a [hüvelyk] közül, majd adja meg
a szélességet és a hosszúságot.

Felbontás Szükséges
Válasszon a következő szkennelési felbontások közül:
100×100, 150×150, 200×200, 300×300 és
600×600 dpi.

Fényerősség Szükséges

Adja meg a kép fényerősségét a jobb vagy bal
gombbal való kattintással. Ezekkel a gombokkal
lépésenként növelheti vagy csökkentheti a kép
fényerősségét, maximum 5 fokozatban.

Szkennelés célállomásainak regisztrálása
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Személyi igazolvány szkennelési beállításai (mappa)

Elem Beállítás Leírás

Név Szükséges
Célállomás neve. A szkennelés célállomásának
kiválasztásakor az itt megadott név fog megjelenni a
képernyőn. Legfeljebb 16 karaktert tartalmazhat.

Munkaállomás neve Szükséges

A könyvtár elérési útvonala, ahol a szkennelt fájlok
tárolódnak. IP-címből vagy a célállomási számítógép
nevéből (maximum 64 karaktert tartalmazhat) és a
megosztott mappa nevéből (legfeljebb 32 karakter
lehet) áll.

Domain Opcionális
Ha a célállomás számítógép Active Directory domain
tagja, adja meg azt a domain nevet. Legfeljebb 15
karaktert tartalmazhat.

Belépési név Opcionális
Felhasználónév a célállomás számítógépre való
bejelentkezéshez. Legfeljebb 32 karaktert
tartalmazhat.

Belépési jelszó Opcionális
Jelszó a célállomás számítógépre való
bejelentkezéshez. Legfeljebb 32 karaktert
tartalmazhat.

Könyvtár Opcionális
A megosztott mappán belüli könyvtár a szkennelt
fájlok tárolására. Legfeljebb 64 karaktert tartalmazhat.

5. Eredetik szkennelése
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Elem Beállítás Leírás

Értesítés e-mail címe Opcionális
Az e-mail cím, ahová az értesítést küldi a készülék az
átvitelt követően. Legfeljebb 64 karaktert tartalmazhat.

Fájlformátum (színes/
szürkeárnyalatos)

Szükséges
A szkennelt fájl formátuma színes szkennelés esetén.
PDF vagy JPEG választható. A PDF támogatja a
többoldalas dokumentumot, a JPEG viszont nem.

Fájlformátum (fekete-fehér) Szükséges
A szkennelt fájl formátuma fekete-fehér szkennelés
esetén. PDF vagy TIFF választható. Mindkét formátum
támogatja a többoldalas dokumentumot.

Szkennelési mód Szükséges
Válasszon szkennelési módot a Színes,
Szürkeárnyalatos és Fekete-fehér közül.

Kártya mérete Szükséges
Válasszon a [mm] és a [hüvelyk] közül, majd adja meg
a szélességet és a hosszúságot.

Felbontás Szükséges
Válasszon a következő szkennelési felbontások közül:
100×100, 150×150, 200×200, 300×300 és
600×600 dpi.

Fényerősség Szükséges

Adja meg a kép fényerősségét a jobb vagy bal
gombbal való kattintással. Ezekkel a gombokkal
lépésenként növelheti vagy csökkentheti a kép
fényerősségét, maximum 5 fokozatban.

• Ahhoz, hogy a fájlokat e-mailben küldje megfelelően konfigurálni kell az SMTP és DNS
beállításokat. Az SMTP és DNS beállításokkal kapcsolatban lásd: 189. o. "DNS lap" és 192. o.
"SMTP lap".

• Ha a Szkennelés e-mailbe funkciót használja, válassza ki az Ön földrajzi helyének megfelelő
időzónát, hogy az e-mailt helyes átviteli dátummal és idővel küldhesse el. Az időzóna beállításával
kapcsolatban lásd: 192. o. "SMTP lap".

• A DNS szervert használó hálózaton adja meg a számítógép nevét a [Munkaállomás neve] helyen,
valamint azt a domaint, amelyikhez a számítógép tartozik a [Domain] helyen. Ebben az esetben
konfigurálja a DNS-sel kapcsolatos beállításokat is a Web Image Monitor segítségével.

• A Szkennelés mappába funkció célállomásán az alábbi operációs rendszerek valamelyikének kell
futnia: Windows Vista/7/8/8.1 vagy Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008
R2/2012/2012 R2.

• A szkennelési célállomásokat nem lehet a vezérlőpanelről regisztrálni.

Szkennelés célállomásainak regisztrálása
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A szkennelés célállomásainak módosítása

1. Indítsa el a webböngészőt, majd érje el a készüléket annak IP-címének megadásával.

2. Kattintson a [Szkennelés célállomása] gombra.

3. Válassza ki a módosítandó elemet, majd kattintson a [Módosít] gombot.

4. Szükség szerint módosítsa a beállításokat.

5. Szükség esetén adja meg az adminisztrátori jelszót.

6. Kattintson az [Alkalmaz] pontra.

7. Zárja be a webböngészőt.

Személyi igazolvány szkennelési célállomásainak módosítása

1. Indítsa el a webböngészőt, majd érje el a készüléket annak IP-címének megadásával.

2. Kattintson a [Igazolvány szkennelés célállomása] gombra.

3. Szükség szerint módosítsa a beállításokat.

4. Szükség esetén adja meg az adminisztrátori jelszót.

5. Kattintson az [Alkalmaz] pontra.

6. Zárja be a webböngészőt.

Szkennelés célállomásainak törlése

1. Indítsa el a webböngészőt, majd érje el a készüléket annak IP-címének megadásával.

2. Kattintson a [Szkennelés célállomása] gombra.

3. Válassza ki a törölni kívánt elemet, majd kattintson a [Töröl] gombra.

4. Erősítse meg, hogy a kiválasztott elemet kívánja törölni.

5. Szükség esetén adja meg az adminisztrátori jelszót.

6. Kattintson az [Alkalmaz] pontra.

7. Zárja be a webböngészőt.

Személyi igazolvány szkennelési célállomásainak törlése

1. Indítsa el a webböngészőt, majd érje el a készüléket annak IP-címének megadásával.

2. Kattintson a [Igazolvány szkennelés célállomása] gombra.

3. Kattintson a [Töröl] gombra.
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4. Zárja be a webböngészőt.

Szkennelés célállomásainak regisztrálása
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Alapvető műveletek
Ha a kezelőpanel használatával szkennel, akkor a szkennelt fájlokat elküldheti e-mailben (Szkennelés
e-mailbe) vagy egy hálózatban lévő számítógép megosztott mappájába (Szkennelés mappába).

A Szkennelés e-mailbe és Szkennelés mappába funkcióhoz hálózati kapcsolat szükséges.

• Amennyiben az ADF-be és az üveglapra is eredetiket helyez el, az ADF-ben elhelyezett eredeti
előnyt élvez az üveglapra helyezettel szemben.

• A Szkennelés e-mailbe vagy Szkennelés mappába funkció használata előtt regisztrálnia kell a
célállomást a Címjegyzékben a Web Image Monitor segítségével. A részletekért lásd: 104. o.
"Szkennelés célállomásainak regisztrálása".

1. Helyezze az eredeti dokumentumot az üveglapra vagy az automatikus adagolóba.

Az eredeti dokumentum elhelyezésével kapcsolatban lásd: 79. o. "Az eredetik behelyezése".

2. Nyomja meg a [Szkener] gombot.

DJC040

3. Nyomja meg a [Cím] gombot.

Azt is megteheti, hogy a gyorsbillentyűket nyomja meg, ha a rendszergazdai beállításokban a
[Gyorsgomb a funkciókhoz] értéke [Szkennelés címe]. Nyomja meg a gombot, hogy a szkenner
célállomás kiválasztása menübe lépjen. A [Gyorsgomb a funkciókhoz] beállítással kapcsolatban
lásd: 163. o. "Adminisztrátori beállítások".

4. Válassza ki a [Keresés név alapján] vagy a [Keresés azonosító alapján] lehetőséget,
majd nyomja meg az [OK] gombot.

5. Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot a Címjegyzék görgetéséhez, majd nyomja meg az
[ OK] gombot.

6. Keresse meg a kívánt célállomást a [ ] vagy a [ ] gombok segítségével görgetve a
Címjegyzéket, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Amikor megadja a szkennelési célállomást, a készülék szkennelési beállításai automatikusan
módosulnak az adott célállomásnál a Címjegyzékben regisztrált információktól függően. Szükség
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esetén a vezérlőpulton módosíthatja a szkennelési beállításokat. A szkennelési beállításokkal
kapcsolatban lásd: 118. o. "Szkennelési beállítások megadása".

7. Nyomja meg a [Start] gombot.

DJC037

A készülék beállításaitól függően az üveglapról történő szkenneléskor a következő képernyőt
láthatja a kijelzőn.

Beolvassa köv. eredetit?

Igen Nem

Ha látja ezt a képernyőn, folytassa a következő lépéssel.

8. Ha több eredeti dokumentumot szeretne szkennelni, helyezze a következőt az
üveglapra, majd nyomja meg az [Igen] gombot. Addig ismételje ezt, amíg az összes
eredeti beolvasásra kerül.

9. Miután minden eredeti dokumentumot beszkennelt, nyomja meg a [Nem] gombot a
szkennelt fájl küldéséhez.

• A szkennelés törléséhez nyomja meg a [Scanner], majd a [Clear/Stop] (Törlés/Leállítás) gombot.
A szkennelt fájlokat a készülék elveti.

• Ha a [Folyamatos beolvasás] beállítás a szkenner beállításai alatt engedélyezve van, az
eredetiket egyetlen szkennelési folyamaton belül ismételten az üveglapra helyezheti. A
[Folyamatos beolvasás] lehetőséggel kapcsolatban lásd: 155. o. "Szkennerfunkció beállítások".

• Ha a [Fájltípus] a szkenner beállításai alatt [Többoldalas]ra van állítva, több oldal szkennelésével
hozhat létre az összes oldalt tartalmazó PDF vagy TIFF fájlt. Azonban, ha a fájlformátum JPEG,
egyoldalas fájl lesz az eredmény minden egyes beszkennelt oldalnál. A részletekért lásd: 155. o.
"Szkennerfunkció beállítások".

Alapvető műveletek
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Igazolványok szkennelése és továbbítása
Ez a rész ismerteti az igazolványok kétoldalas szkennelésének, valamint a beolvasott kép e-mail címre
vagy mappába történő továbbításának menetét.

• Ez a funkció csak akkor érhető el, ha az eredetit az üveglapra helyezi, nem az automatikus
dokumentumadagolóba.

• Az igazolvány szkennelése funkció használatakor először rögzíteni kell a Címjegyzékben a
célállomást a Web Image Monitor segítségével. A részletekért lásd: 104. o. "Szkennelés
célállomásainak regisztrálása".

1. Nyomja meg a [Szkenner] gombot.

DJC040

2. Helyezze az eredetit elülső oldalával lefelé a készülék hátuljához képest fel az
üveglapra.

Az eredeti példány elhelyezésével kapcsolatos részletekért lásd: 94. o. "Igazolvány mindkét
oldalának másolása a papír ugyanazon oldalára".

3. Nyomja meg a [Igazolv.szkenn] gombot.

4. Nyomja meg a [Start] gombot.

DJC037
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• A szkennelés törléséhez nyomja meg a [Szkenner], majd a [Törlés/Stop] gombot. A szkennelt
fájlokat a készülék elveti.

Igazolványok szkennelése és továbbítása
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Szkennelési beállítások megadása
Ez a rész leírja, hogyan állítsa be a szkennelési méretet, a kép fényerősségét és felbontását az aktuális
munkánál.

Amikor meg van adva szkennelési célállomás

Amikor megadja a szkennelési célállomást, a készülék szkennelési beállításai automatikusan
módosulnak az adott célállomásnál a Címjegyzékben regisztrált információktól függően. Szükség
esetén a vezérlőpulton módosíthatja az aktuális munka szkennelési beállításait.

• A készülék megtartja az előre beállított szkennelési beállításokat az aktuális célállomásnál, amíg a
készülék vissza nem tér készenléti állapotba.

• Az aktuális célállomás előre beállított szkennelés beállításainak módosítása nem módosítja a
Címjegyzékben regisztrált információkat.

• Ha az utoljára használt célállomást adja meg, az előre beállított szkennelési beállítások újra
érvénybe lépnek, akkor is, ha módosította a beállításokat az előző munkánál.

Szkennelési méret megadása az eredeti méretnek megfelelően

Ez a rész leírja, hogyan adhatja meg a szkennelési méretet az aktuális eredeti méretének megfelelően.

1. Nyomja meg a [Szkenner] gombot.

DJC040

2. Nyomja meg a [Cím] gombot.

3. Válassza ki a [Keresés név szerint] vagy [Keresés azonosító szerint] lehetőséget.

4. Válassza ki azt a címet, amelyre a beolvasott dokumentumot el szeretné küldeni.

5. Nyomja meg a [Beállítás] gombot.

6. Nyomja meg az [Méret] gombot.

5. Eredetik szkennelése
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7. Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot az eredeti méretének kiválasztásához, majd
nyomja meg az [OK] gombot.

Ha [Egyéni méret]től eltérő lehetőséget választott, nem kell elvégeznie az eljárás hátralévő
lépéseit.

8. Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot a [mm] vagy [hüv.] kiválasztásához, majd nyomja
meg az [OK] gombot.

9. A számgombok segítségével adja meg a szélességet, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Tizedespont beírásához nyomja meg a [ ] gombot.

10. A számgombok segítségével adja meg a hosszt, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Tizedespont beírásához nyomja meg a [ ] gombot.

• Módosíthatja a készülék alapértelmezett [Szkennelési méret] beállítását, hogy mindig megadott
szkennelési méretű eredetiket készítsen. A részletekért lásd: 155. o. "Szkennerfunkció beállítások".

• Az ideiglenes munkabeállítások az alábbi esetekben törlődnek:

• Amikor nincs fogadott bemenet a [Rsz. aut. alaph.időz.]-ben megadott időszakban, miközben
a kezdő képernyő van megjelenítve. A részletekért lásd: 163. o. "Adminisztrátori
beállítások".

• Amikor megnyomja a [Törlés/Stop] gombot, miközben a kezdő képernyő látható.

• Amikor megváltoztatja a készülék módját.

• Amikor kikapcsolja a készüléket.

• Amikor megváltozik a készülék alapértelmezett értéke ugyanazon beállításnál

A Szkennelési mód, Fényerő, Felbontás és Eredeti megadása

Ez a rész ismerteti a szkennelési mód, a fényerő, a felbontás és az eredeti megadásának menetét.

Öt képfényerősségi szint választható. Minél magasabb a fényerősségi szint, annál sötétebb a szkennelt
kép.

Szkennelési beállítások megadása
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1. Nyomja meg a [Szkenner] gombot.

DJC040

2. Nyomja meg a [Cím] gombot.

3. Válassza ki a [Keresés név szerint] vagy [Keresés azonosító szerint] lehetőséget.

4. Válassza ki azt a címet, amelyre a beolvasott dokumentumot el szeretné küldeni.

5. Nyomja meg a [Beállítás] gombot.

6. Nyomja meg a [Mód] gombot.

7. Nyomja meg a [ ], vagy a [ ] gombot a beállítások kiválasztásához, majd nyomja meg
az [OK] gombot.

8. Válassza ki a beállítűsokat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

• Megváltoztathatja a készülék alapértelmezett beállítását. A részletekért lásd: 155. o.
"Szkennerfunkció beállítások".

• Az ideiglenes munkabeállítások az alábbi esetekben törlődnek:

• Amikor nincs fogadott bemenet a [Rsz. aut. alaph.időz.]-ben megadott időszakban, miközben
a kezdő képernyő van megjelenítve. A részletekért lásd: 163. o. "Adminisztrátori
beállítások".

• Amikor megnyomja a [Törlés/Stop] gombot, miközben a kezdő képernyő látható.

• Amikor megváltoztatja a készülék módját.

• Amikor kikapcsolja a készüléket.

• Amikor megváltozik a készülék alapértelmezett értéke ugyanazon beállításnál.

5. Eredetik szkennelése
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Szkennelés számítógépről
Ha ha hálózaton vagy USB-kapcsolaton keresztül csatlakozó számítógépről szkennel (TWAIN, WIA és
SANE szkennelés), akkor a számítógépéről működtetheti a készüléket, és közvetlenül a számítógépre
szkennelheti az eredeti dokumentumokat.

• Ha az ADF-be többoldalas eredetiket helyez be és egyoldalas szkennelés történik, akkor az első
oldal szkennelése megtörténik, de a második oldal adagolása félúton megáll. A második oldal
ADF-en keresztül történő adagolásához kb. egy perc szükséges. Ha eközben egy másik műveletet
szeretne végezni, nyissa ki az ADF fedelét és vegye ki azokat a lapokat, amelyek még adagolásra
kerülnek az ADF-en keresztül.

A TWAIN szkennelés alapműveletei

Ez a rész bemutatja a TWAIN szkennelés alapvető működését.

A TWAIN szkennelés akkor lehetséges, ha a számítógépén TWAIN-kompatibilis alkalmazás fut.

TWAIN szkenner használata

Ez a rész ismerteti az előkészületeket és a beállításokat a TWAIN szkenner használatához.

• A TWAIN szkenner használatához telepítenie kell a mellékelt CD-n található TWAIN-vezérlőt.

• A TWAIN szkenner használatához TWAIN-kompatibilis alkalmazást kell telepítenie.

A készülék TWAIN szkennerként történő használatához előbb tegye a következőt:

• Telepítse a TWAIN meghajtót.

• Telepítsen egy TWAIN kompatibilis alkalmazást.

TWAIN szkennelés

A TWAIN szkennelés akkor lehetséges, ha a számítógépén TWAIN-kompatibilis alkalmazás fut.

1. Helyezze az eredeti dokumentumot az üveglapra vagy az automatikus adagolóba.

2. Nyissa meg a készülék tulajdonságainak párbeszédablakát TWAIN kompatibilis
alkalmazás segítségével.

3. Szükség szerint konfigurálja a szkennelési beállításokat és kattintson a [Szkennelés]
gombra.

Szkennelés számítógépről
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A TWAIN párbeszédablakban konfigurálható beállítások

HU DJC058

1
2

3

4
5
6

7

1. Szkenner:

Válassza ki a használni kívánt szkennert. A kiválasztott szkenner lesz az alapértelmezett szkenner. A [Frissítés]
gombra kattintva felfedezheti az USB-n vagy hálózaton keresztül kapcsolódó valamennyi elérhető szkennert.

2. Eredeti:

Válassza a [Fényes] lehetőséget az üveglapról, vagy az [Autom. dokumentum adagoló] lehetőséget az ADF-
ből történő szkenneléshez.

3. Eredeti típus

Az eredetinek megfelelően válassza ki a beállítást a lentebb listázott opciók közül, vagy válassza az
[Egyéni...] lehetőséget saját szkennelési beállítások konfigurálására. A szkennelési konfigurációt megjelenítő
részen üzemmódra, felbontásra és méretre vonatkozó beállításai az eredeti dokumentum itt megadott
típusának megfelelően módosul.

• Üveglap használata esetén:

[Módosítható szöveg(OCR)]

[Fax, fájl, másolás]

[Fekete-fehér fotó]

[Színes dokumentum - Gyors]

[Színes dokumentum - Jobb minőségű]

[Egyéni...]

• ADF használatakor:

[ADF-gyorsabb]

5. Eredetik szkennelése
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[ADF-jobb]

[ADF - Szürke]

[Egyéni...]

4. Mód:

Választhat a színes, szürkeárnyalatos és fekete-fehér közül.

5. Felbontás:

Válassza ki a felbontást a listáról. Ha a [Felhasználói beáll.]-t választja, írja be a felbontási értéket közvetlen
a szerkesztési mezőbe. Tartsa szem előtt, hogy a növekvő felbontással növekszik a fájlméret és a szkennelési
idő is.

A választható felbontások az eredetitől függően változnak.

• Üveglap használata esetén:

75, 100, 150, 200, 300, 600 dpi, Felhasználói beáll.

• ADF használatakor:

75, 100, 150, 200, 300, 600 dpi

6. Méret:

Válassza ki a szkennelési méretet. Ha a [Felhasználói beáll.]-t választja, a szkennelési méretet közvetlen a
szerkesztési mezőbe írja be. A szkennelési méretet az előnézeti területen is módosíthatja az egér segítségével.
Mértékegységnek a [cm], a [hüvelyk] vagy a [pixel] lehetőséget választhatja. A választható felbontások az
eredetitől függően változnak. A vonatkozó részleteket a TWAIN Súgóban találja.

7. Szkenner munka: (üveglap használatakor)

Legfeljebb 10, korábban használt szkennelési területet jelenít meg. Egy szkennelési feladat eltávolításához
válassza ki a feladat számát, majd kattintson az [Eltávolít] gombra. Az [AutoKivágás] kiválasztásával a
szkenner automatikusan felismeri az eredeti méretét.

• Ha a szkennelendő adatmennyiség nagyobb, mint a memória kapacitása, egy hibaüzenet jelenik
meg és a szkennelés törlődik. Ilyen esetben adjon meg egy alacsonyabb felbontást, és ismételje
meg az eredeti szkennelését.

A WIA szkennelés alapműveletei

1. Helyezze az eredeti dokumentumot az üveglapra vagy az automatikus adagolóba.

2. Kattintson a [Start] menü [Eszközök és nyomtatók] elemére.

3. Kattintson a jobb gombbal a használni kívánt nyomtatómodellre, majd a [Szkennelés
indítása] elemre kattintva nyissa meg a szkennelési beállítások megadására szolgáló
párbeszédpanelt.

4. A párbeszédpanelen adja meg a szkennelési beállításokat, és kattintson a [Szkennelés]
gombra.

5. Kattintson az [Importálás] gombra.

Szkennelés számítógépről
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A SANE szkennelés használata

Ez az illesztőprogram lehetővé teszi, hogy a képek szkenneléséhez és szerkesztéséhez a kompatibilis
SANE szoftvert használja.

5. Eredetik szkennelése
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Előkészületek a Küldés mappába funkció
használatára
Ez a rész ismerteti a Küldés mappába funkció használatának előkészítési eljárását.

CKW009

1. Ellenőrizze a beállításokat a célszámítógépen.

Ellenőrizze a célszámítógépen a beállításokat, például a számítógép nevét és az IP-címet.

2. Hozzon létre megosztott mappát a célszámítógépen.

Hozzon létre egy mappát a célszámítógépen a beolvasott adatok tárolása céljából, és jegyezze le a
megosztott mappa nevét.

3. Ellenőrizze a készülék hálózati beállításait a [Hálózati beállítások] részben.

Ellenőrizze a használatban lévő hálózat beállításait. Ha a készülék már csatlakozik hálózathoz és készen áll
a nyomtatásra, hagyja ki ezt a lépést.

4. Rögzítse a célszámítógép megosztott mappáját a címjegyzékben.

Rögzítse a célszámítógépen lévő megosztott mappát a címjegyzékben.

Az 1-4. lépések elvégeztével a készülék készen áll a dokumentumok beolvasására és továbbítására az
ügyfélszámítógép megosztott mappájába.

Előkészületek a Küldés mappába funkció használatára

125



Előkészületek a küldésre a Szkennelés
mappába funkciónál
A Szkennelés mappába funkcióval történő szkennelt fájlküldéshez először a következőket kell
végrehajtania:

• Megosztott mappa létrehozása Windows rendszerrel működő számítógépen/Számítógép
adatainak megerősítése

• A megosztott mappát Windows Vista és újabb, illetve Windows Server 2003 és újabb operációs
rendszeren lehet létrehozni.

• A fájlokat SMB segítségével az SMB (139/TCP, 137/UDP) vagy CIFS (445/TCP) protokollal
lehet elküldeni.

• Csak NetBIOS over TCP/IP környezetben a fájlokat SMB (139/TCP, 137/UDP) segítségével
lehet elküldeni.

• NetBEUI környezetben a fájlokat nem lehet SMB segítségével elküldeni.

Megosztott mappa létrehozása Windows rendszerrel működő számítógépen/
Számítógép adatainak megerősítése

Az alábbiakban ismertetjük, hogyan kell megosztott mappát létrehozni Windows operációs rendszerrel
rendelkező számítógépen, és hogyan kell megerősíteni a számítógép adatait Az alábbi példákban
használt számítógépen Windows 7 Ultimate operációs rendszer fut, és a számítógép hálózat része. Írja
le a megerősített információkat.

1. lépés: A felhasználónév és a számítógép nevének megerősítése

Erősítse meg a felhasználónevet és annak a számítógépnek a nevét, amelyre a szkennelt dokumentumot
küldeni kívánja.

1. A [Start] menüben vigye a kurzort a [Minden program], majd a [Kellékek] pontra, és itt
kattintson a [Parancssor] elemre.

2. Írja be az “ipconfig/all” parancsot, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

3. Erősítse meg a számítógép nevét.

A számítógép neve a [Host Name] (gazdanév) alatt jelenik meg.

Megerősítheti az IPv4 címet is. Az [IPv4 cím] részen megjelenő cím a számítógép IPv4 címe.

4. Ezután írja be a "set user" parancsot, majd nyomja meg az [Enter] gombot. (Feltétlenül
hagyjon ki szóközt a "set" és a "user" között.)

5. Eredetik szkennelése

126



5. Erősítse meg a felhasználónevet.

A felhasználónév a [USERNAME] alatt jelenik meg.

• Az operációs rendszertől és a biztonsági beállításoktól függően előfordulhat, hogy megadhat
olyan felhasználónevet, amelyhez nem kell jelszót megadnia. Ugyanakkor, a nagyobb biztonság
kedvéért azt ajánljuk, válasszon olyan felhasználónevet, amelyhez jelszó is tartozik.

2. lépés: megosztott mappa létrehozása Microsoft Windows operációs rendszerrel
rendelkező számítógépen

Hozzon létre megosztott célmappát a Windows rendszerben és engedélyezze a megosztást. A
következő folyamatnál egy Windows 7 Ultimate operációs rendszerrel ellátott, tartományba felvett
számítógépet használunk példaként.

• Megosztott mappa létrehozásához az adminisztrátori csoport tagjaként kell bejelentkeznie.

• Ha az 6. lépésben kiválasztva hagyja az "Everyone" (mindenki) pontot, a létrehozott megosztott
mappa minden felhasználó számára elérhető lesz. Ez biztonsági kockázatot jelent, úgyhogy azt
javasoljuk, csak bizonyos felhasználóknak adjon hozzáférési jogot. A "Mindenki" lehetőség
kizárásához és a felhasználói jogosultság meghatározásához a következők szerint járjon el.

1. Hozzon létre egy mappát, ahogyan közönséges mappát létre szokott hozni, tetszőleges
helyen a számítógépen.

2. Az egér jobb oldali gombjával kattintson a mappára, majd a [Tulajdonságok]
lehetőségre.

3. A [Megosztás] fülön válassza a [Megosztás részletei...] pontot.

4. Jelölje be a [Mappa megosztása] jelölőnégyzetet.

5. Kattintson az [Engedélyek] lehetőségre.

6. A [Csoport vagy felhasználó neve:] listában válassza a "Mindenki" lehetőséget, és
kattintson az [Eltávolítás] gombra.

7. Kattintson a [Hozzáadás...] gombra.

8. A [Választott felhasználók és csoportok] ablakban kattintson a [Speciális...] lehetőségre.

9. Adjon meg egy vagy több objektumtípust, válasszon ki egy helyet, majd kattintson a
[Keresés most] gombra.

10. Az eredmények közül válassza ki azokat a csoportokat és felhasználókat, amelyeknek
szeretne engedélyt biztosítani, és kattintson az [OK] gombra.

11. A [Választott felhasználók és csoportok] ablakban kattintson az [OK] gombra.

Előkészületek a küldésre a Szkennelés mappába funkciónál
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12. A [Csoport vagy felhasználó neve:] listából válasszon ki egy csoportot vagy felhasználót,
és az engedélylista [Engedélyezés] oszlopában válassza a [Teljes hozzáférés] vagy a
[Módosítás] jelölőnégyzetet.

Adja meg minden csoport és felhasználó hozzáfárási jogosultságát.

13. Kattintson az [OK] gombra.

3. lépés: Hozzáférési jogosultságok beállítása a létrehozott megosztott mappához

Ha be szeretné állítani a jogosultságokat a létrehozott mappához más felhasználók és csoportok
számára, azt az alábbi módon teheti meg:

1. Kattintson a jobb gombbal a 2. lépésben létrehozott mappára, és kattintson a
[Tulajdonságok] parancsra.

2. A [Biztonság] lapon kattintson a [Szerkesztés...] gombra.

3. Kattintson a [Hozzáadás...] gombra.

4. A [Választott felhasználók és csoportok] ablakban kattintson a [Speciális...] lehetőségre.

5. Adjon meg egy vagy több objektumtípust, válasszon ki egy helyet, majd kattintson a
[Keresés most] gombra.

6. Az eredmények közül válassza ki azokat a csoportokat és felhasználókat, amelyeknek
szeretne engedélyt biztosítani, és kattintson az [OK] gombra.

7. A [Választott felhasználók és csoportok] ablakban kattintson az [OK] gombra.

8. A [Csoport vagy felhasználó neve:] listából válasszon ki egy csoportot vagy felhasználót,
és az engedélylista [Engedélyezés] oszlopában válassza a [Teljes hozzáférés] vagy a
[Módosítás] jelölőnégyzetet.

9. Kattintson az [OK] gombra.

• Ha az adott számítógépen első alkalommal hoz létre megosztott mappát, engedélyeznie kell a
fájlmegosztási funkciót. További részleteket a Windows súgójában olvashat.

• Ha megosztott mappát szeretne a készülék címjegyzékében rögzíteni, akkor szükséges a
számítógép IP-címe vagy számítógépneve, valamint egy, a megosztott mappához hozzáférési
jogosultsággal rendelkező felhasználó felhasználóneve és jelszava.

5. Eredetik szkennelése
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6. Dokumentumok kinyomtatása

Opciók beállításának konfigurálása a
nyomtatóhoz
Ha a kétirányú kommunikáció megfelelően működik, a számítógépe a készüléktől automatikusan
megkapja az opciókra, papírméretre és papíradagolási irányra vonatkozó információkat. A kétirányú
kommunikáció a készülék állapotának nyomon követését is lehetővé teszi.

A kétirányú kommunikáció feltételei

Az alábbi feltételeket kell teljesítenie a kétirányú kommunikációhoz:

Amennyiben hálózaton keresztül csatlakoztatta azt:

• A Standard TCP/IP portot kell használnia.

• A fentiek mellett az alábbi feltételek egyikének is teljesülnie kell:

• A TCP/IP vagy az IPP protokollt használja. Ha az IPP protokoll van használatban, akkor
az IPP portnévben szerepelnie kell az IP-címnek.

USB-hez való csatlakozás esetén

• A készüléknek USB interfész kábellel kell a számítógép USB csatlakozójához kapcsolódnia.

• A számítógépnek támogatnia kell a kétirányú kommunikációt.

• A [Kétirányú támogatás engedélyezése] jelölőnégyzetet be kell jelölni, és a nyomtatóillesztő
[Portok] lapján a [Nyomtatók készletezésének engedélyezése] jelölőnégyzetet nem szabad
bejelölni.

Ha a kétirányú kommunikáció le van tiltva

Ez a szakasz az opciók beállítását és a papírméret tálcánkénti kézi beállítását írja le.

• A nyomtató beállításainak megváltoztatásához nyomtatókezelői jogosultsággal kell rendelkeznie.
A adminisztrátori (rendszergazdai) jogosultsággal rendelkező csoport tagjaként kell
bejelentkeznie.

1. Nyissa meg a nyomtató ablakát.

• Windows Server 2003:

A [Start] menüben válassza a [Nyomtatók és faxok] pontot.

• Windows Vista, Windows Server 2008:
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A [Start] menüben válassza a [Vezérlőpult] pontot, majd kattintson a [Nyomtatók] elemre a
[Hardver és hang] kategóriában.

• Windows 7, Windows Server 2008 R2:

Kattintson a [Start] menüben a [Eszközök és nyomtatók] elemre.

• Windows 8/8.1, Windows Server 2012/2012 R2:

Az asztalon mutasson a jobb alsó sarokba, kattintson a [Beállítások], [Vezérlőpult], majd a
[Eszközök és nyomtatók megtekintése] elemre.

2. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.

• Windows Vista, Windows Server 2003/2008:

Kattintson a jobb egérgombbal a készülék ikonjára, majd a [Tulajdonságok] gombra.

• Windows 7/8/8.1, Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2

A jobb egérgombbal kattintson a készülék ikonjára, és kattintson a [Nyomtató tulajdonságai]
parancsra.

3. Kattintson a [Tartozékok] fülre.

4. Válasszon a telepített opciók közül az [Opciók] területen, majd végezze el a szükséges
beállításokat.

5. Kattintson a [Papírméret-beállítások] lapra.

6. A [Lapadagoló:] pontban válassza ki, melyik lapadagolót használja a nymotató, majd a
[Papírméret:] pontban válassza ki az egyes lapadagolókba betölteni kívánt papír
méretét.

Az egyes adagolókra vonatkozó beállítások alkalmazásához kattintson a [Frissítés] lehetőségre.

7. Kattintson az [Alkalmaz] gombra.

8. Kattintson az [OK] gombra a nyomtató tulajdonságai ablakának bezárásához.

6. Dokumentumok kinyomtatása
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A Nyomtatási beállítások párbeszédpanel
megjelenítése

A Nyomtatási beállítások párbeszédablak megjelenítése a [Start] menüből

Ez a rész a [Nyomtatási beállítások] megnyitási módját ismerteti az [Eszközök és faxok] pontban.

• Ha a nyomtató illesztőprogramja a nyomtatószerverről van kiküldve, a szerver által meghatározott
beállítás-értékek alapértelmezett értékek lesznek a [Nyomtató alapértelmezései...] alatt.

• Nem konfigurálhat különböző nyomtatási beállításokat az egyes felhasználóknál. Az ebben a
párbeszédablakban konfigurált beállítások az alapértelmezettek.

1. Kattintson a [Start] menüben a [Eszközök és nyomtatók] tételre.

2. A jobb oldali egérgombbal kattintson a használni kívánt nyomtatóra.

3. Kattintson a [Nyomtatási beállítások] elemre.

A Nyomtatóbeállítások párbeszédablak megjelenítése alkalmazásban

A nyomtató beállításait elkészítheti egy alkalmazás számára is. Ha egy alkalmazásban meg szeretné
adni a nyomtató beállításait, nyissa meg a [Nyomtatái beállítások] párbeszédpanelt az adott
alkalmazásból.

A [Nyomtatási beállítások] párbeszédablakban megjelenített beállítások, melyeket az [Eszközök és
nyomtatók] ablakból nyit meg, alapértelmezettként kerülnek használatra az alkalmazásban megnyitott
[Nyomtatási beállítások] párbeszédablakban. Amikor alkalmazásból nyomtat, szükség szerint
módosítsa a beállításokat.

A megjelenő képernyőkijelzés az alkalmazástól függően eltérő lehet. A következő eljárás leírja, hogyan
kell dokumentumot nyomtatni, példaként Windows 7 rendszer alatt WordPad alkalmazásból.

1. Kattintson a WordPad menü gombjára az ablak bal felső sarkában, majd kattintson a
[Nyomtatás] menüpontra.

2. A [Nyomtató kiválasztása] listán válassza ki a megfelelő nyomtatót.

3. Kattintson a [Beállítások] lehetőségre.

• A [Nyomtatási beállítások] párbeszédpanel megnyitásának a lépései az alkalmazástól függően
eltérőek lehetnek. Részletekért nézze meg a nyomtatómeghajtó Súgóját vagy az alkalmazáshoz
kapott kézikönyveket.

A Nyomtatási beállítások párbeszédpanel megjelenítése
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Az illesztőprogram és a szoftver telepítése

A CD-ROM lemezen található szoftverek és segédprogamok

Ez a rész bemutatja a készülékhez mellékelt, szoftvereket és segédprogramokat tartalmazó CD-ROM-
ot.

• A megfelelő operációs rendszerre vonatkozó legfrissebb információkat tekintse meg a "Readme.
txt" fájlban, a CD-ROM lemez gyökérkönyvtárában.

• A legfrissebb információkat a Windows terminálszolgáltatásról, Citrix Presentation Serverről és a
Citrix Xen App alkalmazásról tekintse meg a gyártó webhelyén.

Nyomtató-illesztőprogramok

A nyomtatáshoz szükséges az operációs rendszernek megfelelő nyomtatómeghajtó telepítése. A
következő nyomtatóillesztők találhatók a CD-ROM-on.

Operációs rendszer *1 GDI

Windows Vista *2 OK

Windows 7 *3 OK

Windows 8 *4 OK

Windows 8.1 *5 OK

Windows Server 2003 *6 OK

Windows Server 2008 *7 OK

Windows Server 2012 *8 OK

Windows Server 2012 R2*9 OK

*1 A Windows operációs rendszer mindkét verziót támogatja (32/64 bit)

*2 Microsoft Windows Vista Ultimate/Microsoft Windows Vista Enterprise/Microsoft Windows Vista Business/
Microsoft Windows Vista Home Premium/Microsoft Windows Vista Home Basic

*3 Microsoft Windows 7 Home Premium/Microsoft Windows 7 Home Basic/Microsoft Windows 7
Professional/Microsoft Windows 7 Ultimate/Microsoft Windows 7 Enterprise

*4 Microsoft Windows 8/Microsoft Windows 8 Pro/Microsoft Windows 8 Enterprise

*5 Microsoft Windows 8,1/Microsoft Windows 8,1 Pro/Microsoft Windows 8,1 Enterprise

6. Dokumentumok kinyomtatása
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*6 Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition/Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition/
Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition/Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise
Edition

*7 Microsoft Windows Server 2008 Standard/Microsoft Windows Server 2008 Enterprise/Microsoft
Windows Server 2008 R2 Standard/Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise

*8 Microsoft Windows Server 2012/Foundation Microsoft Windows Server 2012/Essentials Microsoft
Windows Server 2012

*9 Microsoft Windows Server 2012 R2 Foundation/Microsoft Windows Server 2012 R2 Essentials/Microsoft
Windows Server 2012 R2 Standard

Támogatott nyelvek

Az illesztőprogram telepítése során a megadott nyelven támogatott a felhasználói felület.

Hálózati TWAIN-illesztőprogram

Ahhoz, hogy a szkennerrel eredeti dokumentumot tudjon szkennelni, ez az illesztőprogram szükséges.
A készülék hálózati TWAIN szkennerként való használatához telepíteni kell ezt az illesztőprogramot.

Fájl elérési útvonala

Az illesztőprogram a készülékhez mellékelt CD-ROM-on a következő mappában található:

\DRIVERS\TWAIN

Rendszerkövetelmények

• Operációs rendszer *1

Windows Vista/7/8/8.1

Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2

*1 A TWAIN szkenner 64 bites operációs rendszeren fut, de nem kompatibilis a 64 bites
alkalmazásokkal. Használja 32 bites alkalmazásokkal.

• Képernyő felbontása

800 × 600 pixel, 256 szín vagy jobb

Támogatott nyelvek

Az illesztőprogram telepítése során a megadott nyelven támogatott a felhasználói felület.

Gyorstelepítés USB-vel

A nyomtatómeghajtókat a készülékhez mellékelt CD-ROM-ról egyszerűen telepítheti.

Az USB gyors telepítés az USB TWAIN illesztőprogamot is telepíti

• A meghajtók telepítéséhez nyomtatókezelői jogosultsággal kell rendelkeznie. A adminisztrátori
(rendszergazdai) jogosultsággal rendelkező csoport tagjaként kell bejelentkeznie.

Az illesztőprogram és a szoftver telepítése
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• Ne kapcsolja be a készüléket, amíg nem olvasta el az ide vonatkozó leírást!

• Ne csatlakoztassa az USB-kábelt a készülékhez, míg erre nem kap felszólítást egy üzenetben.

1. Zárja be valamennyi alkalmazást. (Ezt a kézikönyvet ne zárja be).

2. Helyezze be a nyomtatóhoz mellékelt CD-ROM-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába.

Ha az [AutoPlay] párbeszédablak megjelenik, kattintson az [SETUP.EXE futtatása] gombra.

3. Válassza ki a felhasználói felület nyelvét, és kattintson az [OK] gombra.

A nyomtató-illesztőprogramok által támogatott nyelvekkel kapcsolatban lásd: 132. o. "Nyomtató-
illesztőprogramok".

4. Kattintson az [USB gyors telepítés] gombra.

5. A szoftver licencszerződés megjelenik az [Engedélyezési szerződés] párbeszédablakban.
A szerződés elolvasása után kattintson az [Elfogadom a szerződést.] lehetőségre, majd a
[Tovább] gombra.

6. Kattintás [Illesztőprogram telepítése].

7. Válassza ki a nyomtatóillesztő telepítési módját, majd kattintson a [Tovább] gombra.

8. Válassza ki a használni kívánt modellt, és kattintson a [Tovább] gombot.

9. Ellenőrizze, hogy a készülék bekapcsolt állapotban van, és nincs csatlakoztatva a
számítógéphez, majd kattintson a [Tovább] gombra.

Várjon, amíg a fájl másolása befejeződik.

10. Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez az USB kábel használatával, majd
kapcsolja be a készüléket.

Elindul az automatikus felismerés.

Az automatikus felismerés megszakításához kattintson a [Automatikus felismerés leállítása]
lehetőségre.

11. A megerősítő párbeszédablakban válassza ki az [Igen] lehetőséget, ha alapértelmezett
nyomtatóként szeretné kiválasztani a készüléket.

12. Kattintson a [Befejezés] gombra.

Amennyiben megjelenik a számítógép újraindítására felszólító üzenet, tegye meg azt a megjelenő
utasítások szerint.

13. A telepítő első ablakában kattintson az [Kilépés] gombra, majd vegye ki a CD-ROM
lemezt a meghajtóból.

Gyorstelepítés hálózathoz

A nyomtatómeghajtókat a készülékhez mellékelt CD-ROM-ról egyszerűen telepítheti.

A Hálózati TWAIN-illesztőprogram a Hálózati gyors telepítés is telepíti.

6. Dokumentumok kinyomtatása
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Ha a [Hálózati gyors telepítés] vagy a [Hálózati TWAIN-illesztőprogram] megjelenik a menü
képernyőn, de nincs telepítve DDST egység, akkor ne válassza a [Hálózati gyors telepítés] vagy a
[Hálózati TWAIN-illesztőprogram] lehetőséget.

• A meghajtók telepítéséhez nyomtatókezelői jogosultsággal kell rendelkeznie. A adminisztrátori
(rendszergazdai) jogosultsággal rendelkező csoport tagjaként kell bejelentkeznie.

1. Zárja be valamennyi alkalmazást. (Ezt a kézikönyvet ne zárja be).

2. Helyezze be a nyomtatóhoz mellékelt CD-ROM-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába.

Ha az [AutoPlay] párbeszédablak megjelenik, kattintson az [SETUP.EXE futtatása] gombra.

3. Válassza ki a felhasználói felület nyelvét, és kattintson az [OK] gombra.

A nyomtató-illesztőprogramok által támogatott nyelvekkel kapcsolatban lásd: 132. o. "Nyomtató-
illesztőprogramok".

4. Kattintson a [Hálózati gyors telepítés] gombra.

5. A szoftver licencszerződés megjelenik az [Engedélyezési szerződés] párbeszédablakban.
A szerződés elolvasása után kattintson az [Elfogadom a szerződést.] lehetőségre, majd a
[Tovább] gombra.

6. Válassza ki a nyomtatóillesztő telepítési módját, majd kattintson a [Tovább] gombra.

7. Válassza ki a nyomtató-illesztőprogram hozzáadási módját, majd kattintson a [Tovább]
gombra.

Ne feledje megjelölni a [Nyomtatók automatikus keresése] lehetőséget.

Más elemeket is kiválaszthat:

8. Ellenőrizze, hogy a készülék bekapcsolt állapotban van, és nincs csatlakoztatva a
hálózathoz, majd kattintson a [Tovább] gombra.

9. Válassza ki a nyomtatót, majd kattintson a [Tovább] gombra.

10. Végezze el a szükséges beállításokat, majd kattintson a [Folytatás] gombra.

11. Kattintás [Illesztőprogram telepítése].

12. Kattintson a [Befejezés] gombra.

Amennyiben megjelenik a számítógép újraindítására felszólító üzenet, tegye meg azt a megjelenő
utasítások szerint.

13. A telepítő első ablakában kattintson az [Kilépés] gombra, majd vegye ki a CD-ROM
lemezt a meghajtóból.

Az illesztőprogram és a szoftver telepítése
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Az illesztőprogram frissítése vagy törlése

• A használt illesztőprogram telepítéséhez és frissítéséhez renszergazdai jogosultság szükséges. A
adminisztrátori (rendszergazdai) jogosultsággal rendelkező csoport tagjaként kell bejelentkeznie.

• Az illesztőprogram frissítéséhez válasszon egy olyan illesztőprogramot, amely kompatibilis a
használt nyomtatóval és illesztőprogram-típussal. Hiba jelentkezhet, ha olyan illesztőprogramot
választ, amely nem kompatibilis a nyomtatóval és az illesztőprogram-típussal.

• Ha megjelenik a [Felhasználói fiók ellenőrzése] párbeszédpanel, kattintson az [Igen] vagy
[Folytatás] gombra.

• Ha megjelenik a [Windows rendszerbiztonság] párbeszédpanel, kattintson a [Szoftver telepítése]
lehetőségre.

A nyomtató-illesztőprogram frissítése

Az illesztőprogram legfrissebb verzióját a gyártó webhelyéről töltheti le. Töltse le a legfrissebb
illesztőprogramot, majd végezze el a következő eljárást.

1. Nyissa meg a nyomtató ablakát.

• Windows Server 2003:

A [Start] menüben válassza a [Nyomtatók és faxok] pontot.

• Windows Vista, Windows Server 2008:

A [Start] menüben válassza a [Vezérlőpult] pontot, majd kattintson a [Nyomtatók] elemre a
[Hardver és hang] kategóriában.

• Windows 7, Windows Server 2008 R2:

Kattintson a [Start] menüben a [Eszközök és nyomtatók] elemre.

• Windows 8/8.1, Windows Server 2012/2012 R2:

Az asztalon mutasson a jobb alsó sarokba, kattintson a [Beállítások], [Vezérlőpult], majd a
[Eszközök és nyomtatók megtekintése] elemre.

2. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.

• Windows Vista, Windows Server 2003/2008:

Kattintson a jobb egérgombbal a készülék ikonjára, majd a [Tulajdonságok] gombra.

• Windows 7/8/8.1, Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2:

A jobb egérgombbal kattintson a készülék ikonjára, és kattintson a [Nyomtató tulajdonságai]
parancsra.

3. Kattintson a [Speciális] fülre.

6. Dokumentumok kinyomtatása
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4. Kattintson az [Új meghajtó...], majd a [Tovább] gombra.

5. Kattintson a [Lemez...] lehetőségre.

6. Kattintson a [Böngészés...] pontra az illesztőprogram helyének kiválasztásához.

7. Kattintson az [OK] gombra.

8. Válassza ki a készülék típusát, majd kattintson a [Tovább] gombra.

A meghajtó frissítése elindul.

9. Kattintson a [Befejezés] gombra.

10. Kattintson az [OK] gombra a nyomtató tulajdonságai ablakának bezárásához.

11. Indítsa újra a számítógépet.

A nyomtató-illesztőprogram frissítése

Az illesztőprogramok legfrissebb verzióit a gyártó webhelyéről töltheti le.

Előbb törölje az illesztőprogram régebbi verzióját, majd telepítse az új illesztőprogramot. Az
illesztőprogram törlésével kapcsolatos részletekért lásd: 139. o. "A TWAIN illesztőprogram
eltávolítása".

A nyomtató-illesztőprogram eltávolítása

Windows Server 2003/2003 R2

1. Kattintson a [Start] menüben a [Nyomtatók és faxok] tételre.

2. Kattintson a jobb egérgombbal a törölni kívánt készülék ikonjára, majd kattintson a
[Törlés] lehetőségre.

3. Kattintson a [Szervertulajdonságok] elemre a [Fájl] menüben.

4. Kattintson az [Illesztőprogramok] fülre.

5. Válassza ki a törölni kívánt illesztőprogramot, majd kattintson az [Eltávolítás] gombra.

6. Kattintson az [Igen] gombra.

7. Kattintson a [Bezárás] gombra a nyomtató-kiszolgáló tulajdonságai ablakának
bezárásához.

Windows Vista, Windows Server 2008

1. A [Start] menüben válassza a [Vezérlőpult] pontot, majd kattintson a [Nyomtatók]
elemre a [Hardver és hang] kategóriában.

2. Kattintson a jobb egérgombbal a törölni kívánt készülék ikonjára, majd kattintson a
[Törlés] lehetőségre.

Az illesztőprogram és a szoftver telepítése
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3. A [Fájl] menüben mutasson a [Futtatás rendszergazdaként] pontra, majd kattintson a
[Kiszolgáló tulajdonságai...] lehetőségre.

4. Kattintson az [Illesztőprogramok] fülre.

5. Válassza ki a törölni kívánt illesztőprogramot, majd kattintson az [Eltávolítás] gombra.

6. Válassza a [Meghajtó és meghajtócsomag eltávolítása] lehetőséget, majd kattintson az
[OK]-ra.

7. Kattintson az [Igen] gombra.

8. Kattintson a [Törlés] gombra.

9. Kattintson az [OK] gombra.

10. Kattintson a [Bezárás] gombra a nyomtató-kiszolgáló tulajdonságai ablakának
bezárásához.

Windows 7, Windows Server 2008 R2

1. Kattintson a [Start] menüben a [Eszközök és nyomtatók] tételre.

2. Kattintson jobb egérgombbal a törölni kívánt készülék ikonjára, majd kattintson az
[Eszköz törlése] lehetőségre.

3. Kattintson az [Igen] gombra.

4. Kattintson bármelyik készülék ikonjára, majd pedig a [Nyomtatókiszolgáló
tulajdonságai] pontra.

5. Kattintson az [Illesztőprogramok] fülre.

6. Kattintson a [Meghajtó-beállítások módosítása] gombra, ha megjelent.

7. Válassza ki a törölni kívánt illesztőprogramot, majd kattintson az [Eltávolítás] gombra.

8. Válassza a [Meghajtó és meghajtócsomag eltávolítása] lehetőséget, majd kattintson az
[OK]-ra.

9. Kattintson az [Igen] gombra.

10. Kattintson a [Törlés] gombra.

11. Kattintson az [OK] gombra.

12. Kattintson a [Bezárás] gombra a nyomtató-kiszolgáló tulajdonságai ablakának
bezárásához.

Windows 8/8.1, Windows Server 2012/2012 R2:

1. Az asztalon mutasson a jobb alsó sarokba, majd kattintson a [Beállítások] lehetőségre

2. Kattintson a [Vezérlőpult] lehetőségre.

3. Kattintson az [Eszközök és nyomtatók megtekintése] pontra.

4. Kattintson jobb egérgombbal a törölni kívánt készülék ikonjára, majd kattintson az
[Eszköz törlése] lehetőségre.
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5. Kattintson az [Igen] gombra.

6. Kattintson bármelyik készülék ikonjára, majd pedig a [Nyomtatókiszolgáló
tulajdonságai] pontra.

7. Kattintson az [Illesztőprogramok] fülre.

8. Kattintson a [Meghajtó-beállítások módosítása] gombra, ha megjelent.

9. Válassza ki a törölni kívánt illesztőprogramot, majd kattintson az [Eltávolítás] gombra.

10. Válassza a [Meghajtó és meghajtócsomag eltávolítása] lehetőséget, majd kattintson az
[OK]-ra.

11. Kattintson az [Igen] gombra.

12. Kattintson a [Törlés] gombra.

13. Kattintson az [OK] gombra.

14. Kattintson a [Bezárás] gombra a nyomtató-kiszolgáló tulajdonságai ablakának
bezárásához.

A TWAIN illesztőprogram eltávolítása

1. Indítsa el az eltávolítást.

• Windows Server 2003/2003 R2:

A [Start] menüben kattintson a [Vezérlőpult] elemre, majd kattintson a [Programok telepítése
és törlése] lehetőségre.

• Windows Vista/7, Windows Server 2008 R2:

A [Start] menüben kattintson a [Vezérlőpult] elemre, majd kattintson a [Program eltávolítása]
ikonra.

• Windows Server 2008:

A [Start] menüben kattintson a [Vezérlőpult] elemre, majd kattintson duplán a [Programok és
szolgáltatások] lehetőségre.

• Windows 8/8.1, Windows Server 2012/2012 R2:

1. Az asztalon mutasson a jobb alsó sarokba, majd kattintson a [Keresés] lehetőségre

2. A [Alkalmazások] képernyőn kattintson az [Alapértelmezett programok] lehetőségre.

3. Kattintson a [Programok és szolgáltatások] lehetőségre.

2. TWAIN illesztőprogram eltávolítása.

• Windows Server 2003/2003 R2:

1. Válassza a [(modelltípus) LAN] vagy a [(modelltípus) USB] lehetőséget.

2. Kattintson a [Módosítás/eltávolítás] lehetőségre.

• Windows Vista/7, Windows Server 2008/2008 R2:
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1. Válassza a [(modelltípus) LAN] vagy a [(modelltípus) USB] lehetőséget.

2. Kattintson az [Eltávolítás] gombra.

• Windows 8/8.1, Windows Server 2012/2012 R2:

1. Válassza a [(modelltípus) LAN] vagy a [(modelltípus) USB] lehetőséget.

2. Kattintson az [Eltávolítás] gombra.

3. Kattintson az [OK] gombra.

3. Kilépés az eltávolítóból.

6. Dokumentumok kinyomtatása
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Alapműveletek
Ez a fejezet az alapvető nyomtatási eljárást ismerteti.

1. A dokumentum alkalmazásában nyissa meg a [Nyomtatási beállítások]
párbeszédablakot.

Az egyes elemek beállításáért kattintson a [Súgó]ra. A konfigurációs adatok megjelenítéséhez az
információs ikonokra is kattinthat.

2. Szükség szerint konfigurálja a nyomtatási beállításokat, majd kattintson az [OK]
gombra.

Ekkor a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel bezárul.

3. Kattintson az [OK]-ra.

• Papírelakadás esetén a nyomtatás az aktuális oldal kinyomtatását követően leáll. Az elakadt papír
eltávolítása után a nyomtatás automatikusan újraindul az elakadt oldaltól. Az elakadt papír
eltávolításával kapcsolatos részletekért lásd: 215. o. "Az elakadt lapok eltávolítása".

Nyomtatási munka törlése

Lehetősége van a nyomtatási munka törlésére a készülék vezérlőpultjáról vagy a számítógépről, a
munka állapotától függően.

Nyomtatási munka törlése a nyomtatás megkezdése előtt

1. Kattintson duplán a nyomtató ikonra a számítógép feladattálcáján.

2. Válassza ki a törölni kívánt nyomtatási feladatot, majd kattintson a [Mégse] gombra a
[Dokumentum] menüben.

Alapműveletek
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• Ha egy már feldolgozásra került nyomtatási munkát töröl, a nyomtatás még néhány oldalon
keresztül folytatódhat, mielőtt a munka törlésre kerülne.

• A nagy nyomtatási munka törlése egy kis időbe telhet.

Nyomtatási munka törlése nyomtatás közben

1. Nyomja meg a [Törlés/Stop] gombot.

DJC038
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Papírbeállítási hiba esetén
A készülék az alábbi esetekben küld hibajelzést:

• A papírméret vagy papírtípus nem egyezik a nyomtatási munka beállításaival, miközben a
[Bemeneti adagoló] beállítás értéke [Automatikus adagolóválasztás].

A hibák kétféleképpen javíthatók ki:

Nyomtatás folytatása a nem egyező papírral

Használja a lapdobás funkciót a hiba figyelmen kívül hagyásához és a nyomtatás folytatásához
nem egyező papírra.

Nyomtatási munka törlése

Törölje a nyomtatást.

Nyomtatás folytatása nem egyező papír használatával

Ha a papír túl kicsi a nyomtatási munkához, a kinyomtatott kép hiányos lesz.

1. Nyomja meg a [Lapdobás] gombot, mialatt a hibaüzenet a képernyőn van.

Nyomtatási munka törlése

1. Megjelenített hibaüzenetnél nyomja meg a [Mun.tör.] gombot.

Papírbeállítási hiba esetén
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Különböző nyomtatási funkciók használata
Ez a rész leírja a nyomtatómeghajtóval konfigurálható különböző nyomtatási funkciókat, hogy a
nyomatok a célnak megfelelőek legyenek.

Nyomtatási minőség funkciók

A nyomtatási minőségi beállítások közül néhány konfigurálását lentebb ismertetjük.

Festéktakarékos nyomtatás (takarékos nyomtatás)

Választhatja az alacsonyabb festékhasználattal járó nyomtatást. A használt festékmennyiség az
objektumtól (szöveg, sor vagy kép) függő.

Árnyalási minta módosítása

Az árnyalási (színközelítési) minta a kép színeinek vagy árnyalatainak szimulációjára használt
pontminta. Ha a minta módosul, a kép tulajdonságai ugyancsak módosulnak. Kiválaszthatja a
nyomtatandó képnek megfelelő mintát.

• Néhánynak a fentebb leírt funkciók közül a nyomtatómeghajtótól vagy az operációs rendszertől
függően nem kell rendelkezésre állnia. Részletekért lásd a nyomtatómeghajtó súgóját.

Nyomtatási kimeneti funkciók

A célnak megfelelően meghatározhatja a nyomtatott kimenetek formáját. Ez a rész gyorsan ismertet
néhány meghatározható beállítást.

Dokumentumok több példányban való nyomtatása

Lehetősége van egy eredeti dokumentumkötegből több példányt is kinyomtatni.

A kiadott nyomatok kötegekbe rendezése

Lehetősége van többoldalas dokumentumok példányonkénti nyomtatására (1. o., 2. o., 1. o., 2.
o., ...). Ha ezt a funkciót nem használja több példány nyomtatásakor, a nyomatok oldalanként
kerülnek kötegelésre (1. o., 1. o., 2. o., 2. o., ...). Ez a funkció hasznos pl. bemutató anyagok
készítésekor.

Tájolás módosítása vagy a kép forgatása

Lehetősége vagy módosítani a kép tájolását állóra vagy fekvőre. A képe 180 fokkal is
elforgathatja. Használja a forgatást, hogy a képet ne fejjel lefelé nyomtassa ki előre
meghatározott formájú papírra történő nyomtatáskor (pl. fejléces papír).

Több oldal nyomtatása egy lapra

Lehetősége van több oldal nyomtatására egyetlen papírlapra.

6. Dokumentumok kinyomtatása
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Amikor ezt a funkciót használja, a rendszer automatikusan kiválasztja a megfelelő kicsinyítési
arányt a papírméretnek és az egy lapra nyomtatni kívánt oldalak számának megfelelően.

Nyomtatás a papír mindkét oldalára (kétoldalas nyomtatás)

A lap mindkét oldalára nyomtathat.

Dokumentum kicsinyítése vagy nagyítása

A dokumentumokat 50 és 200% között a kívánt arányban kicsinyítheti vagy nagyíthatja 1%-os
léptékben. Lehetősége van a dokumentumok automatikus kicsinyítésére vagy nagyítására is, hogy
azok illeszkedjenek a megadott papírmérethez. Ez a funkció hasznos pl. weboldalak
nyomtatásakor.

Nem nyomtat üres oldalakra

Ha a nyomtatási munka üres oldalakat tartalmaz, megakadályozhatja azok kinyomtatását.

Nyomtatás egyéni méretű papírra

Egyéni papírméret megadása után lehetősége van nem standard méretű papírra való nyomtatásra.

Egyéni papírméret esetén válassza a [Dokumentum mérete:] lista [Egyéni papírméret] elemét, majd
a papírméret megadásához kattintson a párbeszédpanel alsó részén található [Egyéni
papírméret...] gombra.

Szöveg ráhelyezése nyomatokra (vízjel)

A nyomatokra vízjel jellegű szöveget is ráhelyezhet. Különböző előre definiált vízjelek állak
rendelkezésre. Létrehozhat azonban saját vízjeleket is.

• Néhánynak a fentebb leírt funkciók közül a nyomtatómeghajtótól vagy az operációs rendszertől
függően nem kell rendelkezésre állnia. Részletekért lásd a nyomtatómeghajtó súgóját.

Különböző nyomtatási funkciók használata
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7. Készülék konfigurálása a
kezelőpanel segítségével

Alapműveletek
A készülék beállításai két fő módon érhetők el:

• Nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot a Rendszer vagy a Hálózati beállítások
párbeszédpanel eléréséhez.

• A [ ] vagy a [ ] gombbal érheti el a másolási és szkennelési beállításokat.

A konfigurálandó funkció kategóriájának megállapításávalkapcsolatban lásd: 149. o. "Menülista".

1. Ha konfigurálni szeretné a készülék rendszerbeállításait, nyomja meg a [Felhasználói
eszközök] gombot.

DJC033

Egyéb esetben nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot, miközben a "Kész" üzenet látható a
másolási vagy szkennelési beállítások kezdőképernyőjén.

DJC041

2. Nyomja meg a [  ], vagy a [  ] gombot a használni kívánt beállítások kiválasztásához.

Ha a [Hálózati beállítások] vagy az [Admin. eszk.] menüt választja, akkor előfordulhat, hogy
jelszót is meg kell adnia. Írja be a négy számjegyből álló jelszót, és nyomja meg az [OK] gombot.
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A jelszóval kapcsolatos részletekről az [Admin. eszközök zárolása] beállításánál olvashat: 163.
o. "Adminisztrátori beállítások".

3. A beállítási elemek és a megjelenített értékek megerősítéséhez nyomja meg az [OK]
gombot.

4. Az előző elemhez a [Kilépés] gomb megnyomásával térhet vissza.

• A kezdőképernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg annyiszor a [Kilépés] gombot, ahány
elemet választott, vagy nyomja meg egyszer a [Felhasználói eszközök] gombot.

7. Készülék konfigurálása a kezelőpanel segítségével
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Menülista
Ez a rész az egyes menük paramétereit listázza.

A készülék Web Image Monitor segítségével történő konfigurálásával kapcsolatban lásd: 173. o.
"Készülék konfigurálása a Web Image Monitor segítségével".

• Egyes elemek a modelltípustól vagy a készülék konfigurációjától függően nem biztos, hogy
megjelennek.

• Egyes elemeket a Web Image Monitor segítségével is konfigurálhatja.

Másolóbeáll. ([ ] [ ] gomb beállítása)

[Papírválasztás], [Szortírozás], [Eredeti típusa], [Sűrűség], [Kicsinyítés/nagyítás], [Kétoldalas/
kombinálás] , [Igazolvány másolása], [Felbontás], [Nagyítási sablon], [Tájolás], [Nyomtatás
mappából]

Szkennelési beá. ([ ] [ ] gomb beállítása)

[Max. e-mail méret], [Tömörítés (színes)], [Korlátlan szkennelés], [Fájltípus], [Szkennelés tájolása]

Rendszerbeállítások ([Felhasználói eszközök] gomb beállítása)

[Hangerő beállítása], [Tálcapapírbeállításai], [I/O időtúllépés], [Automatikus folytatás], [Helyettes
papírméret], [Festéktakarékos]

Admin. eszk. ([Felhasználói eszközök] gomb beállítása)

[Dátum-/időbeállítás], [Funkcióprioritás], [Rendszer automatikus visszaállító időzítő],
[Energiatakarékos mód], [Nyelv], [Beállítások visszaállítása], [Funkció gyorsgombja], [Admin.
eszközök zárolása], [Nyomtatás mappából zárolása], [IPsec]

Lista/jelentés nyomtatása ([Felhasználói eszközök] gomb beállítása)

[Konfigurációs oldal], [Szkenner célállomás-lista], [Szkenner napló], [Regisztrációs oldal],
[Tesztoldal]

Hálózati beáll. ([Felhasználói eszközök] gomb beállítása)

[Ethernet], [IPv4 konfiguráció], [IPv6 konfiguráció]

Számláló ([Felhasználói eszközök] gomb beállítása)

Lenyomásával megtekintheti vagy kinyomtathatja a számláló értékét.

Menülista
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Másoló funkciók beállításai
Papír kiválasztása

A másolatok nyomtatásához használt papírméretet adja meg.

Ha ki van választva egy adagoló, a készülék csak abból az adagolóból nyomtat.

Ha kiválaszt egy papírméretet, a készülék a megadott méretű papírt tartalmazó adagolókból
nyomtat. Ha az 1., a 2. és a 3. adagoló egyaránt tartalmaz megadott méretű papírt, a készülék a
[Papíradagoló prioritás] pontban a papíradagoló-beállítások alatt előnyben részesített
adagolóként megjelölt adagolóból kezdi a nyomtatást. Ha az adott adagolóból kifogy a papír, a
készülék automatikusan átvált a másik adagolóra a nyomtatás folytatásához.

Alapértelmezett: [1. adagoló]

• 1. adagoló

• 2. adagoló

• 3. adagoló

• Kézi adagoló

• A4

• 8 1/2 × 11

Szortírozás

Konfigurálja a készüléket, hogy a kész oldalakat készletekbe szortírozza, amikor több másolatot
készít egy többoldalas dokumentumból (1.o., 2.o., 1.o., 2.o., ...)

Alapbeállítás: [Ki]

• Be

• Ki

Eredeti típusa

Az eredetik tartalmát határozza meg a másolatok minőségének optimalizálása érdekében.

Alapértelmezett: [Vegyes]

• Vegyes

Válassza ezt az opciót, ha az eredeti szöveget és fényképeket vagy képeket is tartalmaz.

• Szöveg

Válassza ezt az opciót, ha az eredeti csak szöveget tartalmaz és nem tartalmaz fényképeket
vagy képeket.

• Fényk.

Válassza ezt, ha az eredeti fényképeket vagy képeket tartalmaz. Használja ezt a módot az
alábbi típusú eredetiknél:

• Fényképek

7. Készülék konfigurálása a kezelőpanel segítségével
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• Kizárólag vagy többnyire fényképekből vagy képekből álló oldalak, például
folyóiratok.

• Bzny.

Válassza ezt dokumentumok számlákhoz való beállításokkal történő beolvasásához.

• Diazo

Válassza ezt az eredeti másolatának elkészítéséhez.

Fényerő

A kép fényerősségét határozza meg fénymásoláskor.

Növelje a szintet (fekete négyzetek) a fényerő növeléséhez.

Alapérték: Az alapértlmezett érték az 5 beállítási szint közül a középső.

Kicsinyítés/Nagyítás

Meghatározza a másolatok nagyítási vagy kicsinyítési arányát.

Alapértelmezett: [100%]

(főleg Európa és Ázsia)

50%, 71%, 82%, 93%, 100%, 122%, 141%, 200%

(főleg Latin-Amerika)

50%, 65%, 78%, 93%, 100%, 121%, 129%, 155%

• K/N 50-200%

Kétold./Komb.

A kombinált másolás megadása. Az eredeti dokumentumoknak és a kívánt nyomtatási
eredménynek megfelelően válassza ki a másolási módot. További részletekért lásd: 87. o.
"Egyoldalas eredetik másolása 2-oldalas és kombinált nyomtatással" és 92. o. "Kétoldalas
eredetik másolása kétoldalas és kombinált nyomtatással".

Tartsa szem előtt, hogy a kombinált másolás engedélyezésével automatikusan letiltja az
igazolványmásolást.

Alapbeállítás: [Ki]

• Ki

• 1o.kombin.(2ered.)

A másolás 1 oldalra történik, ahova az 1 oldalas eredeti 2 oldala kerül kinyomtatásra.

• Álló

• Fekvő

• 1o.kombin.(4ered.)

A másolás 1 oldalra történik, ahova az 1 oldalas eredeti 4 oldala kerül kinyomtatásra.

• Álló: balról jobbra

Másoló funkciók beállításai
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• Fekvő: balról jobbra

• 1o->2o(NemKmb)

Két egyoldalas lapot egy lap két oldalára másol.

• Álló: egyirányban

• Álló: fentről lefelé

• Fekvő: egyirányban

• Fekvő: fentről lefelé

• 2o.kombin.(2ered.)

Négy egyoldalas lapot két lapra másol kétoldalasan.

• Álló: egyirányban

• Álló: fentről lefelé

• Fekvő: egyirányban

• Fekvő: fentről lefelé

• 2o.kombin.(4ered.)

Nyolc egyoldalas lapot négy lapra másol kétoldalasan.

• Álló: balról j.ra, egyir.

• Álló:b.ról j.-ra,f.le.

• Fekvő:b.-ról j.-ra,egyi.

• Fekvő:b.ról j.-ra,f.le.

• 2o>1o(NemKmb)

Egy kétoldalas eredetit két lapra másol (egyoldalas nyomtatás).

• Álló: egyirányban

• Álló: fentről lefelé

• Fekvő: egyirányban

• Fekvő: fentről lefelé

• 2o>1o.kombin(2er.)

Egy kétoldalas eredetit egy lap egyetlen oldalára másol.

• Álló: egyirányban

• Álló: fentről lefelé

• Fekvő: egyirányban

• Fekvő: fentről lefelé

• 2o>1o.kombin(4er.)

Két kétoldalas eredetit egy lap egyetlen oldalára másol.

7. Készülék konfigurálása a kezelőpanel segítségével
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• Álló: balról j.ra, egyir.

• Álló:b.ról j.-ra,f.le.

• Fekvő:b.-ról j.-ra,egyi.

• Fekvő:b.ról j.-ra,f.le.

• 2o->2o(NemKmb)

Kétoldalas másolatot készít kétoldalas eredetikről.

• 2o>2o.kombin(2er.)

Két kétoldalas eredetit másol egyetlen lap két oldalára, oldalanként két eredeti oldallal.

• Álló: egyirányban

• Álló: fentről lefelé

• Fekvő: egyirányban

• Fekvő: fentről lefelé

• 2o>2o.kombin(4er.)

Négy kétoldalas eredetit másol egyetlen lap két oldalára, oldalanként négy eredeti oldallal.

• Álló: balról j.ra, egyir.

• Álló: b.ról j.-ra,f.le.

• Fekvő:b.-ról j.-ra,egyir.

• Fekvő:b.-ról j.-ra,f.le.

Ig.irat más.

Személyi igazolványok vagy más, kis méretű dokumentumok elülső és hátsó oldalát egy papírlap
egy oldalára másolja.

• Igazolv. más. beáll.

Adja meg, hogy kiválasztja-e a személyi igazolvány másolását.

Alapbeállítás: [Ki]

• Ki

• Be

• Azon.kártya más. középvonal

Adja meg, hogy nyomtat-e elválasztó vonalat a másolt dokumentumra.

Alapértelmezett: [Ne nyomtasson]

• Nyomtatás

• Ne nyomtasson

• Igazolvány mérete

Adja meg az eredeti dokumentum méretét.

Másoló funkciók beállításai
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Alapértelmezett beállítás: [mm]

• mm (50-148)

• hüv. (1,90-5,83)

Felbontás

A felbontást határozza meg eredeti szkennelésekor.

Alaprételmezett: [Normál]

• Normál

• Finom

Nagyítási sablon

A kicsinyítési/nagyítási beállítás mentése a sablonnal együtt, így azt a készülék a sablon
megnyitásakor mindig használja.

(főleg Európa és Ázsia)

Alapértelmezett: [A4]

(főleg Latin-Amerika)

Alapértelemezett: [LT]

• A4

• LT

Tájolás

Adja meg a nyomatok tájolását a kétoldalas/kombinált funkció használata esetén.

Alapértelmezett: [Nem ad meg]

• Mindig

• Nem ad meg

Mappanyomtatás

A beolvasott dokumentumokat a készüléken is lehet tárolni.

7. Készülék konfigurálása a kezelőpanel segítségével

154



Szkennerfunkció beállítások
Max. e-mail méret

Megadja az e-mailben küldhető fájl maximális méretét.

Alapértelmezett: [1 MB]

• 1 MB

• 2 MB

• 3 MB

• 4 MB

• 5 MB

• Nincs korlát

Tömörítés (színes)

Meghatározza a színtömörítési arányt JPEG fájloknál. Minél alacsonyabb a tömörítési arány,
annál magasabb a minőség, de annál nagyobb a fájlméret is.

Alapértelmezett: [Közepes]

• Alacsony

• Közepes

• Magas

Folyamatos beolvasás

Beállítja a készüléket, hogy kérje a következő eredetit, amikor vágólapról szkennel.

Alapbeállítás: [Ki]

• Ki

• Be

Fájltípus

Meghatározza, hogy az összes oldalt tartalmazó egyetlen fájlt vagy egyoldalas fájlokat hozzon
létre több oldal szkennelésekor.

Tartsa szem előtt, hogy a szkennelt fájl csak akkor tartalmazhat több oldalt, ha a fájlformátum PDF
vagy TIFF. JPEG fájlformátum esetén minden egyes szkennelt oldal külön egyoldalas fájlba kerül.

Alapértelmezett: [Többoldalas]

• Többoldalas

Többoldalas fájl készül, minden oldalt tartalmaz.

• Egyoldalas

Egyoldalas fájl jön létre minden oldalhoz.

Szkennerfunkció beállítások
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Szkennelés tájolása

Adja meg az eredeti szkennelésének tájolását.

Alapértelmezett érték: [Mindig]

• Mindig

• Nem adja meg

7. Készülék konfigurálása a kezelőpanel segítségével
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Rendszerbeállítások
Hangerő beállítása

Megadja a készülék által kiadott hangok hangerejét.

Alapértelmezett: [Be]

• Kezelőpanel hangjelzés

Meghatározza a gombnyomáskor hallható sípolás hangerejét.

• Ki

• Be

• Feladat vége hangjelzés

Meghatározza a munka végén hallható sípolás hangerejét.

• Ki

• Be

• Feladat hibajelzés

Meghatározza a sípolás hangerejét átviteli hiba esetén.

• Ki

• Be

• Figyelmeztetés hangereje

Meghatározza a hibás működés esetén hallható figyelmeztetés hangerejét.

• Ki

• Be

Adagoló beállítások

• Papírtípus: 1. adagoló

Megadja a papírtípust az 1-es adagolóhoz.

Alapértelmezett: [Normál papír 2]

Vékony papír, Normál papír 1, Normál papír 2, Középvastag papír, Újrafelh. papír, Színes
papír, Nyomtatott papír, Előnyomtatott, Előlyukasztott papír, Fejléces papír, Bankjegypapír,
Kartonpapír, Speciális papír

• Papírtípus: 2.ad.

Megadja a papírtípust az 2-es adagolóhoz.

Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha telepítette az opcionális papíradagoló egységet.

Alapértelmezett: [Normál papír 2]

Rendszerbeállítások
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Normál papír 1, Normál papír 2, Középvastag papír, Újrafelh. papír, Színes papír,
Nyomtatott papír, Előnyomtatott, Előlyukasztott papír, Fejléces papír, Bankjegypapír,
Kartonpapír, Speciális papír

• Papírtípus: 3. adagoló

Megadja a papírtípust az 3-es adagolóhoz.

Alapértelmezett: [Normál papír 2]

Normál papír 1, Normál papír 2, Középvastag papír, Újrafelh. papír, Színes papír,
Nyomtatott papír, Előnyomtatott, Előlyukasztott papír, Fejléces papír, Bankjegypapír,
Kartonpapír, Speciális papír

• Papírtípus: kézi adagoló

Meghatározza a kézi adagoló papírtípusát.

Alapértelmezett: [Normál papír 2]

Vékony papír, Normál papír 1, Normál papír 2, Középvastag papír, Vastag papír 1, Vastag
papír 2, Újrafelh. papír, Színes papír, Nyomtatott papír, Előnyomtatott, Előlyukasztott papír,
Fejléces papír, Címkepapír, Bankjegypapír, Kartonpapír, Speciális papír, Hőálló fólia,
Boríték

• Papírméret: 1. adagoló

Megadja a papírméretet az 1-es adagolóhoz.

(elsősorban Európa és Ázsia)

Alapértelmezett: [A4 ]

(főleg Latin-Amerika)

Alapértelmezett: [8,5 × 11 ]

A3 , A4 , B4 JIS , B5 JIS , A5 , 11 × 17 , 8,5 × 14 ,

8,5 × 13,4 , 8,5 × 11 , 8,25 × 14 , 8 × 10,5 , 5,5 × 8,5 , 7,25 × 10,5 ,

8 × 10 , 8 × 13 , 8.5 × 13 , 8.25 × 13 , 8K , 16K , 11 × 15 , 11 × 14 , 10
× 15 , 10 × 14

• Papírméret: 2.ad.

Megadja a papírméretet a 2-es adagolóhoz.

Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha telepítette az opcionális papíradagoló egységet.

(elsősorban Európa és Ázsia)

Alapértelmezett: [A4 ]

(főleg Latin-Amerika)

Alapértelmezett: [8,5 × 11 ]

A3 , A4 , B4 JIS , B5 JIS , A5 , B6 JIS , 11 × 17 , 8,5 × 14 ,

8,5 × 13,4 , 8,5 × 11 , 8,25 × 14 , 8 × 10,5 , 5,5 × 8,5 , 7,25 × 10,5 ,
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8 × 10 , 8 × 13 , 8,5 × 13 , 8,25 × 13 , 8K , 16K , 11 × 15 , 11 × 14 , 10
× 15 , 10 × 14 , Custom Size

• Papírméret: 3. adagoló

Megadja a papírméretet a 3-es adagolóhoz.

Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha telepítette az opcionális papíradagoló egységet.

(elsősorban Európa és Ázsia)

Alapértelmezett: [A4 ]

(főleg Latin-Amerika)

Alapértelmezett: [8,5 × 11 ]

A3 , A4 , B4 JIS , B5 JIS , A5 , B6 JIS , 11 × 17 , 8,5 × 14 ,

8,5 × 13,4 , 8,5 × 11 , 8,25 × 14 , 8 × 10,5 , 5,5 × 8,5 , 7,25 × 10,5 ,

8 × 10 , 8 × 13 , 8,5 × 13 , 8,25 × 13 , 8K , 16K , 11 × 15 , 11 × 14 , 10
× 15 , 10 × 14 , Custom Size

• Papírméret: kézi adagoló

Megadja a kézi adagoló papírméretét.

(elsősorban Európa és Ázsia)

Alapértelmezett: [A4 ]

(főleg Latin-Amerika)

Alapértelmezett: [8,5 × 11 ]

A3 , A4 , B4 JIS , B5 JIS , A5 , A6 , B6 JIS , 11 × 17 , 8,5 × 14 ,

8,5 × 13,4 , 8,5 × 11 , 8,25 × 14 , 8 × 10,5 , 5,5 × 8,5 , 7,25 × 10,5 ,

8 × 10 , 8 × 13 , 8,5 × 13 , 8,25 × 13 , 8K , 16K , 11 × 15 , 11 × 14 , 10
× 15 , 10 × 14 ,

4,125 × 9,5 , 3,875 × 7,5 , C5 Env , C6 Env , DL Env , 12 × 18 , Custom Size

• Nyomtatás prioritása

• Kézi ad. prior.

Megadja a kézi adagolót használó nyomtatási feladatok kezelési módját.

Alapértelmezett: [Készülékbeállítás(ok)]

• Készülékbeállítás(ok)

A kezelőpanelen megadott papírbeállítások lesznek alkalmazva minden nyomtatási
feladathoz. Hiba történik, ha a nyomtató-illesztőprogramban vagy a nyomtatási
parancsban megadott papírbeállítások nem egyeznek a készülék beállításaival.

• Bármilyen méret/típus

Rendszerbeállítások
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A nyomtatás akkor is folytatódik, ha a készülék és a nyomtatómeghajtó papírméretei/
papírtípusai nem egyeznek. Azonban, ha a papír túl kicsi a nyomtatási munkához, a
kinyomtatott kép le lesz vágva.

• Bárm. egyéni méret/típus

A készülék az egyedi méretű nyomtatási feladatokat a nyomtatóvezérlő beállításainak
megfelelően hajtja végre, míg a szabványos méretű nyomtatási feladatokat a készülék
beállításai szerint.

Az egyéni méretű nyomtatási munkáknál a nyomtatás akkor is folytatódik, ha a készülék
és a nyomtatómeghajtó papírméretei/papírtípusai nem egyeznek. Azonban, ha a papír
túl kicsi a nyomtatási munkához, a kinyomtatott kép le lesz vágva.

• Megadott adagoló

Megadja az 1. adagolót használó nyomtatási feladatok kezelési módját.

Alapértelmezett érték: [Készülékbeállítás]

• Készülékbeállítás

A kezelőpanelen megadott papírbeállítások lesznek alkalmazva minden nyomtatási
feladathoz. Hiba történik, ha a nyomtató-illesztőprogramban vagy a nyomtatási
parancsban megadott papírbeállítások nem egyeznek a készülék beállításaival.

• Meghajtó

Papíradagolót megadó nyomtatási feladat végrehajtásakor a nyomtató-
illesztőprogramban vagy a nyomtatási parancsban megadott papírbeállítások lesznek
alkalmazva, a készülék beállításaitól függetlenül.

A szabványos méretű nyomtatási feladatoknál hibajelzés jelentkezik, ha a papírméret/
papírtípus beállítások a készüléken és a nyomtatóvezérlőn nem egyeznek.

• Papíradagoló prioritás

Az 1., 2. és 3. adagoló, valamint a kézi adagoló közül megadja azt az adagolót, amelyet a
készülék nyomtatási feladatoknál és másolatok nyomtatásánál először használ.

Ha több adagolóban is megfelelő papír van, akkor a készülék az első megtalált adagolót
használja a nyomtatáshoz. Ha abból az adagolóból kifogy a papír, akkor a készülék
automatikusan a következő adagolóra váltva folytatja a nyomtatást.

Ha a 2., illetve 3. adagoló nincs beszerelve, a [2. adagoló], illetve [3. adagoló] lehetőség nem
jelenik meg.

Alapértelmezett minden funkciónál: [1. adagoló]

• Nyomtató

Ha a nyomtatási feladathoz automatikus adagolókiválasztás van megadva, és az 1., a 2., a
3. és a kézi adagolóban egyaránt van a nyomtatási feladatnak megfelelő papír, a nyomtató
a megadott adagolóból kezdi a nyomtatást.

• 1. adagoló

7. Készülék konfigurálása a kezelőpanel segítségével
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• 2. adagoló

• 3. adagoló

• Kézi adagoló

• Másoló

Kiválasztja az elsőként ellenőrizendő adagolót, ha [A4] vagy [8.5 × 11] a kiválasztott a
[Papír kiválasztása] lehetőségnél a másolási beállítások alatt és az 1., a 2. és a 3. adagoló,
illetve a kézi adagoló is tartalmaz adott méretű papírt - ilyenkor a készülék a megadott
adagolóból kezdi a nyomtatást.

• 1. adagoló

• 2. adagoló

• 3. adagoló

• Kézi adagoló

• Méreteltérés érzékelése

Megadja, hogy megszólaljon-e sípoló hang, ha az adagolóban lévő papír mérete nem egyezik a
kezdeti beállításokban megadottakkal.

Alapértelmezett: [Be]

• Be

• Ki

I/O időkorlát

• USB

Megadja, hány másodpercig vár a készülék a nyomtatási adatokra, ha az adatok
továbbítása megszakadt a számítógépről történő küldés során USB-n keresztül. Ha a
készülék nem kap több adatot a megadott időn belül, csak a fogadott adatokat nyomtatja ki.
Ha a nyomtatást más portokról érkező adatok gyakran félbeszakítják, növelje az időzítés
értékét.

Alapértelmezett: [60 mp]

• 15 mp

• 60 mp

• 300 mp

• Hálózat

Megadja, hány másodpercig vár a készülék a nyomtatási adatokra, ha az adatok
továbbítása megszakadt a számítógépről történő küldés során hálózaton keresztül. Ha a
készülék nem kap több adatot a megadott időn belül, csak a fogadott adatokat nyomtatja ki.
Ha a nyomtatást más portokról érkező adatok gyakran félbeszakítják, növelje az időzítés
értékét.

Alapértelmezett: [60 mp]

Rendszerbeállítások
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• 15 mp

• 60 mp

• 300 mp

• Fix USB port

Megadja, hogy ugyanaz a nyomtató-illesztőprogram használható-e több készülékhez vagy
nem USB-kapcsolattal.

Alapbeállítás: [Ki]

• Ki

A nyomtató-illesztőprogramot külön kell telepíteni az egyes késüzlékekhez, mert az
eredetitől eltérő készüléket új eszközként ismeri fel az USB-csatlakozás esetén.

• Be

A számítógépre telepített ugyanazon nyomtató-illesztőprogram használható a
telepítéshez eredetileg használt készüléken kívül bármilyen készülékhez, ha az ugyanaz
a típus.

Automatikus folytatás

Beállítja a készüléket a papírméretre vagy papírtípusra vonatkozó hibajelzés figyelmen kívül
hagyására és a nyomtatás folytatására. A nyomtatás átmenetileg leáll, amikor a készülék hibát
észlel, és automatikusan újraindul kb. tíz másodperc elteltével a vezérlőpulton végrehajtott
beállításokkal. Azonban, ha a vezérlőpulton megadott papírméret és az adagolóba töltött
papírméret, vagy a nyomtatási feladathoz megadott papírméret nem egyezik, a nyomtatás
újraindulásakor papírelakadást okozhat.

Alapbeállítás: [Ki]

• Ki

• Be

Helyettes papírméret

Megadja, hogy a készülék nyomtasson-e alternatív papírméretre, ha a megadott méretű papír
egyik adagolóban sem található.

alapértelmezett: [Auto]

• Auto

• Ki

Festéktakarékos

Beállítja a készüléket, hogy kisebb mennyiségű festékkel nyomtasson (csak a másoló funkcióval
készített nyomatoknál).

Alapbeállítás: [Ki]

• Ki

• Be

7. Készülék konfigurálása a kezelőpanel segítségével
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Adminisztrátori beállítások
Dátum/Idő beállítása

Beállítja a készülék belső órájának dátumát és idejét.

• Dátum beállítása

Megadja a készülék belső órájának dátumát.

Csak az évnek és hónapnak megfelelő dátum állítható be. Az inkompatibilis dátumok nem
kerülnek elfogadásra.

Alapértelmezés

(elsősorban Európa és Ázsia)

Dátumformátum: [Nap/Hónap/Év]

(főleg Latin-Amerika)

Dátumformátum: [Év/Hónap/Nap]

• Dátumformátum: Hónap/Nap/Év, Nap/Hónap/Év vagy Év/Hónap/Nap

Év: 2000 - 2099

Hónap: 1 - 12

Nap: 1 - 31

• Idő beállítása

Beállítja a készülék belső óráját.

Alapértelmezés

(elsősorban Európa és Ázsia)

Időformátum: [24 órás formátum]

(főleg Latin-Amerika)

Időformátum: [12 órás formátum]

• Időformátum: 12 órás formátum, 24 órás formátum

De./Du. jelzés: De., Du. (12 órás formátumnál)

Óra: 0 - 23 (24 órás formátumnál) vagy 1 - 12 (12 órás formátumnál)

Perc: 0 - 59

Funkció prioritás

Megadja az aktivált módot, amikor bekapcsolja a készüléket, vagy ha a [Rsz. aut. alaph.időz.]-nél
megadott idő eltelik aktivitás nélkül, miközben az aktuális mód kezdőképernyője meg van
jelenítve.

Alapértelmezett: [Másoló]

• Másoló

Adminisztrátori beállítások
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• Szkenner

Rendszer autom. alaphely. időz.

Beállítja a készüléket, hogy visszatérjen a [Funkcióprioritás] pontban megadott módba.

Ez a beállítás vonatkozik a következő dokumentum fogadásának időtúllépésére az
igazolványmásolás és kétoldalas másolat végrehajtása esetén is.

Alapértelmezett: [Be] (1 perc)

• Be (30 mp, 1 perc, 2 perc, 3 perc, 5 perc, 10 perc)

• Ki

Energiatakarékos mód

Beállítja a gépet, hogy váltson Energiatakarékos módra, Energiatakarékos mód 1-re vagy
Energiatakarékos mód 2-re áramfogyasztás-csökkentés céljából. A készülék visszatér az
Energiatakarékos módból, ha nyomtatási munkát kap, vagy amikor megnyomják a [Másolás]
vagy a [Start] gombot.

• Energiatakarékos mód 1

A készülék átvált Energiatakarékos mód 1-re, ha a készülék körülbelül 30 másodpercig
üresjáratban volt. Kevesebb időbe kerül az 1. Energiatakarékos módból visszatérni, mint
kikapcsolt állapotból vagy a 2. Energiatakarékos módból, de az energiafogyasztás
magasabb az 1. Energiatakarékos módban, mint a 2. Energiatakarékos módban.

Alapbeállítás: [Ki]

• Ki

• On (30 másodperc)

• Energiatakarékos mód 2

A készülék Energiatakarékos mód 2-re vált, miután eltelt az ehhez a beállításhoz
meghatározott időtartam. A készülék kevesebb energiát fogyaszt Energiatakarékos mód 2-
ben, mint Energiatakarékos mód 1-ben, de tovább tart visszaállnia Energiatakarékos mód 2-
ből, mint Energiatakarékos mód 1-ből.

Alapértelmezett: [Be] (1 perc)

• Be (1 - 240 perc)

• Ki

Language (Nyelv)

Megadja a képernyőn és a jelentéseknél használt nyelvet.

Az ezen beállítás alapértelmezett értéke az Első beállításnál megadott nyelv, melyet a készülék
első bekapcsolásakor kellett megadnia.

Beállít. alaphelyzetbe áll.

Ügyeljen arra, nehogy véletlenül kitörölje a beállításokat.

• Össz. beállít. alaph.-be áll.

7. Készülék konfigurálása a kezelőpanel segítségével
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A készülék beállításait az alapértelmezett értékekre állítja, kivéve a képernyő nyelvét, az
országbeállítást és a hálózati beállításokat.

Nyomja meg az [Igen]-t a végrehajtáshoz. Nyomja meg a [Nem]-et, ha ki szeretne lépni a
menüfa előző szintjére a beállítások törlése nélkül.

• Hálózati beá. alaph. áll.

Visszaállítja a hálózati beállításokat azok alapértelmezett értékeire.

Nyomja meg az [Igen]-t a végrehajtáshoz. Nyomja meg a [Nem]-et, ha ki szeretne lépni a
menüfa előző szintjére a beállítások törlése nélkül.

Gyorsgomb a funkciókhoz

A vezérlőpanel gyorsgombjaihoz rendeli az alábbi funkciók egyikét.

• 3. gyorsgomb

Alapértelmezett érték: [Mappa nyomtatás]

• Mappa nyomtatás

• A3 -> A4

• A4 -> A3

• Diazo másolás

• Másolati bizonylat

• Igazolv.szkenn

• Szkenn.cím

• 4. gyorsgomb

Alapértelmezett érték: [A3 -> A4]

• Mappa nyomtatás

• A3 -> A4

• A4 -> A3

• Diazo másolás

• Másolati bizonylat

• Igazolv.szkenn

• Szkenn.cím

Admin. eszközök zárolása

Négyjegyű jelszót ad meg a [Hálózati beállítások] és az [Admin. eszközök] menük eléréséhez.

Ne felejtse el ezt a jelszót.

Alapbeállítás: [Ki]

• Be (0000 - 9999)

• Ki

Adminisztrátori beállítások
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Nyomtatás mappából zárolása

Jelszót állít be a „Nyomtatás mappából” funkció használatához.

Alapbeállítás: [Ki]

• Be (0000 - 9999)

• Ki

IP Sec

Megadja az IP biztonsági beállítást.

Alapértelmezett: [Nem aktív]

• Nem aktív

• Aktív

7. Készülék konfigurálása a kezelőpanel segítségével
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Nyomtatási listák/Jelentések

Konfigurációs oldal nyomtatása

1. Nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot.

DJC033

2. Nyomja meg a [ ] vagy [ ] gombokat a [Lista/jelentés nyomtatása] kiválasztásához,
majd nyomja meg az [OK] gombot.

3. Nyomja meg a [  ] vagy [  ] gombot az [Konfigurációs oldal] kiválasztásához, majd
nyomja meg az [OK] gombot.

4. Nyomja meg az [Igen] gombot a visszaigazoló képernyőn.

Listák/jelentések típusai

Konfigurációs old.

Kinyomtatja a nyomtatóra vonatkozó általános információkat és az aktuális konfigurációt.

Szkenner céláll.lista

Kinyomtatja a szkennelési célállomások listáját.

Szkennernapló

Kinyomtat egy szkennernaplót a legutolsó 100 Szkennelés e-mailbe és Szkennelés mappába
funkciók használatával történt átvitelről.

Regisztrációs oldal

Kinyomtat egy oldalt, hogy az oldalon nyomtatott képeket be lehessen állítani.

Tesztoldal

Tesztoldalt nyomtat.

Nyomtatási listák/Jelentések
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• A jelentések nyomtatása A4-es vagy Letter méretű papírra történik. A jelentések nyomtatása előtt
töltse be az egyik méretű papírt az adagolóba.
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Hálózati beállítások

• A módosított beállításoktól függően előfordulhat, hogy a készüléket újra kell indítani.

Ethernet

• MAC cím

Megjeleníti a készülék MAC-címét.

• Ethernet sebesség

Az aktuális Ethernet sebesség beállítását jeleníti meg.

• 100Mbps Full Duplex

• 100Mbps Half Duplex

• 10Mbps Full Duplex

• 10Mbps Half Duplex

• Ethernet nem elérhető

Megjelenik, ha egy hálózati kábel nincs csatlakoztatva.

• Ethernet sebesség beáll.

Megadja az Ethernet kommunikáció sebességét. Válasszon ki az adott hálózati környezethez
illeszkedő sebességet.

Legtöbb hálózatnál az alapértelmezett az optimális beállítás.

Alapértelmezett: [Autom. választás]

• Auto. Választás

• 100Mbps Full Duplex

• 100Mbps Half Duplex

• 10Mbps Full Duplex

• 10Mbps Half Duplex

IPv4 konfiguráció

• DHCP

Beállítja a készüléket, hogy az IPv4-címet, alhálózati maszkot és alapértelmezett átjárócímet
automatikusan szerezze be a DHCP kiszolgálótól.

Alapértelmezett: [Aktív]

• Nem aktív

• Aktív

• IP cím

Megadja a készülék IPv4-címét DHCP használata nélkül.

Hálózati beállítások
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Használja ezt a menüt az aktuális IP-cím ellenőrzésére DHCP használata esetén.

Alapértelmezett: XXX.XXX.XXX.XXX

Az "X"-ekkel jelölt számok hálózati környezetétől függően változnak.

• Alhálózati maszk

Megadja a készülék alhálózati maszkját DHCP használata nélkül.

Használja ezt a menüt az aktuális alhálózati maszk ellenőrzésére DHCP használata esetén.

Alapértelmezett: XXX.XXX.XXX.XXX

Az "X"-ekkel jelölt számok hálózati környezetétől függően változnak.

• Átjáró címe

Megadja a készülék alapértelmezett átjárócímét DHCP használata nélkül.

Használja ezt a menüt az aktuális átjárócím ellenőrzésére DHCP használata esetén.

Alapértelmezett: XXX.XXX.XXX.XXX

Az "X"-ekkel jelölt számok hálózati környezetétől függően változnak.

• IP cím módja

Megjeleníti az IP-cím elérési módszerét.

• IP nincs kész

• DHCP

• Manual Config.

• Default IP

IPv6 konfiguráció

• IPv6

Engedélyezheti vagy letilthatja az IPv6-ot.

Alapértelmezett: [Aktív]

• Aktív

• Nem aktív

• DHCP

Beállítja a készüléket, hogy az IPv6 címet a DHCP kiszolgálóról fogadja.

Alapértelmezett: [Nem aktív]

• Aktív

• Nem aktív

• IP cím (DHCP)

Megjeleníti a DCHP szerverről szerzett IPv6-címet.

• Kézi konfig. cím

7. Készülék konfigurálása a kezelőpanel segítségével
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• Kézi konfig. cím

Megadja a készülék IPv6-címét DHCP használata nélkül. Legfeljebb 39 karaktert
tartalmazhat.

A karakterek beírásának részleteivel kapcsolatban lásd: 29. o. "Karakterek bevitele".

• Előtag hossza

Megadja az előtag hosszát 0 és 128 közötti értékkel.

• Átjáró címe

Megadja az alapértelmezett átjáró IPv6-címét. Legfeljebb 39 karaktert tartalmazhat.

A karakterek beírásának részleteivel kapcsolatban lásd: 29. o. "Karakterek bevitele".

• Állapotnélküli cím

Megjeleníti a router hirdetésből szerzett IPv6 állapot nélküli címeket.

• Állapotnélküli cím 1

• Állapot nélküli cím 2

• Állapot nélküli cím 3

• Állapot nélküli cím 4

• Link-helyi cím

Megjeleníti az IPv6 helyi hivatkozási címet.

• A hálózat rendszergazdája tud a hálózati konfigurációval kapcsolatban további tájékoztatást
adni.

Hálózati beállítások
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8. Készülék konfigurálása a Web
Image Monitor segítségével

A Web Image Monitor használata

• A használt modelltípustól függetlenül egyes elemek nem biztos, hogy megjelennek.

• Néhány elemet a vezérlőpulton keresztül is konfigurálhat.

Választható műveletek

Az alábbi műveletek a Web Image Monitor segítségével távolról, egy számítógépen is
elvégezhetők.

• A készülék állapotának, illetve beállításainak megjelenítése

• A készülék beállításainak konfigurálása

• Szkennelési célállomások rögzítése

• A hálózati beállítások konfigurálása

• Az IPsec beállítások konfigurálása

• Nyomtatási jelentések

• Az adminisztrátori jelszó beállítása

• A készülék konfigurációjának visszaállítása a gyári alapértelmezett értékekre

• Biztonsági fájlok létrehozása a készülék konfigurációjáról

• A készülék konfigurációjának visszaállítása a biztonsági mentés fájljaiból

• A készülék dátumának és idejének konfigurálása

• A készülék energiatakarékos módjának beállítása

Támogatott webböngészők

Internet Explorer 6.0-11.0

• A készülék Web Image Monitor segítségével történő működtetéséhez előbb konfigurálnia kell a
készülék TCP/IP beállításait. Részletekért lásd: 32. o. "Hálózati beállítások konfigurálása" vagy
169. o. "Hálózati beállítások".
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Kezdőlap megjelenítése
Amikor a készülékhez a Web Image Monitor segítségével fér hozzá, a böngészője ablakában a felső
oldal jelenik meg.

1. Indítsa el a webböngészőt.

2. A webböngésző címsorába írja be a "http://(machine’s IP address)/" címet a
készülékhez való csatlakozáshoz.

Ha DNS- vagy WINS-szerver van használatban, és a készülék gazdagépneve meg lett
határozva, az IP-cím helyett a gazdagép nevét is beírhatja.

Megjelenik a Web Image Monitor kezdő oldala.

Felső oldal

Minden Web Image Monitor oldal a következő területekből áll:

HU DJC042

4

32

1

1. Menüterület

A menüre való kattintással megjeleníti a tartalmát a fő területen.

2. Lapterület

Füleket tartalmaz, hogy tudjon váltani a megtekinteni vagy konfigurálni kívánt információk és
beállítások között.

3. GYIK-ek/Tudástár

A gyakran feltett kérdésekre nyújt választ, illetve egyéb információkat ad a készülék
használatával kapcsolatban.

Az információ megtekintéséhez internetkapcsolat szükséges.

8. Készülék konfigurálása a Web Image Monitor segítségével
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4. Fő terület

A menüterületen kiválasztott tételek tartalmát mutatja meg.

A fő területen látható információk nem frissülnek automatikusan. Kattintson a [Frissítés] opcióra
a fő terület jobb felső sarkában az információk frissítéséhez. A teljes böngésző képernyő
frissítéséhez kattintson a böngésző [Frissítés] gombjára.

• Válassza ki a kívánt interfésznyelvet a [Nyelv] listából.

• Ha a támogatott webböngésző régebbi verzióját használja vagy böngészőjén le vannak tiltva a
sütik és a JavaScript, megjelenítési és működtetési hibák merülhetnek fel.

• Ha proxy kiszolgálót használ, szükség szerint konfigurálja a webböngésző beállításait. A
beállításokkal kapcsolatos részletekért forduljon hálózati adminisztrátorhoz.

• Elképzelhető, hogy az előző oldal még akkor sem jelenik meg, ha a webböngésző Vissza
gombjára kattint. Ebben az esetben kattintson a webböngésző Frissítés gombjára.

• A GYIK (Gyakran ismételt kérdések)/Tudástár bizonyos nyelveken nem érhető el.

Kezdőlap megjelenítése
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Rendszerinformációk ellenőrzése
Kattintson a [Kezdőlap] gombra a Web Image Monitor kezdőlapjának megjelenítéséhez. Ezen az
oldalon az aktuális rendszerinformációk tekinthetők meg.

Ezen az oldalon három fül találhatók: [Állapot], [Számláló] és [Készülék-információ].

Állapot lap

Elem Leírás

Típus neve A készülék nevét mutatja.

Hely Megmutatja a készülék helyét az [SNMP] lapon rögzítettek szerint.

Kapcsolat Megmutatja a készülék kapcsolódási információit az [SNMP] lapon
rögzítettek szerint.

Gazdagép neve Megmutatja a [Gazdagép neve] alatt megadott nevet a [DNS] lapon.

Eszköz állapota Megmutatja a készülék kijelzőjének aktuális üzeneteit.

Állapot

Elem Leírás

Festékkazetta Megmutatja a hátralévő festék mennyiségét.

Papíradagoló

Elem Leírás

1. adagoló Az 1. adagoló aktuális állapotát és a papírméret/típus beállítását mutatja.

2. adagoló A 2. adagoló aktuális állapotát és a papírméret/típus beállítását mutatja.

3. adagoló Az 3. adagoló aktuális állapotát és a papírméret/típus beállítását mutatja.

Kézi adagoló A kézi adagoló aktuális állapotát és a papírméret/típus beállítását mutatja.

• Ha nem eredeti festékkazettát használ, az élettartamjelzés megbízhatóan.

• A 2. és 3. adagoló adatai csak akkor jelennek meg, ha ezek be vannak szerelve.

8. Készülék konfigurálása a Web Image Monitor segítségével
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Számláló lap

Oldalszámláló

Elem Leírás

Összes Az alábbiakat jeleníti meg a nyomtatóval és másolóval nyomtatott
oldalaknál és a listáknál/jelentéseknél.

Másoló Az alábbiakat jeleníti meg a másoló funkcióval kinyomtatott oldalaknál:

• Összes oldalszám

Nyomtató Az alábbiakat jeleníti meg a nyomtató funkcióval kinyomtatott oldalaknál:

• A nyomtató funkcióval kinyomtatott oldalak teljes száma, és [Lista/
teszt nyomt.] menüből a [Nyomtatóbeállítások] alatt kinyomtatott
listák/jelentések

Szkenner Az alábbiakat jeleníti meg a szkenner funkcióval beszkennelt oldalaknál:

• Összes oldalszám

• Színes oldalak száma

Fekete-fehér oldalak száma

Kétoldalas

Elem Leírás

Összes kétoldalas
oldal

Azoknak a lapoknak a számát mutatja, amelyek mindkét oldalára
nyomtatott.

• Mindkét oldalára nyomtatott lap két nyomtatott oldalnak számít.

Készülék-információ lap

Készülék-információ

Elem Leírás

Firmware verzió Megmutatja a készüléken telepített firmware verzióját.

Engine firmware verzió Megmutatja a készülékmotor firmware verzióját.

Szkenner firmware
verzió

Megjeleníti a szkenner funkció firmware verzióját.

Rendszerinformációk ellenőrzése
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Elem Leírás

Készülékazonosító A készülék azonosítószámát mutatja.

Összes memória Megmutatja a készülékre telepített teljes memóriát.

8. Készülék konfigurálása a Web Image Monitor segítségével
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Rendszerbeállítások konfigurálása
Kattintson a [Rendszerbeállítások] gombra a rendszerbeállítások konfigurálása oldal megjelenítéséhez.

Ez az oldal a következő füleket tartalmazza: [Hangerő beállítása], [Papíradagoló beállítások],
[Másoló], [Adagolóprioritás], [Festékkezelés], [Interfész] és [Funkció parancsikonja].

Hangerő beállítása lap

Hangerő beállítása

Elem Leírás

Kezelőpanel
hangjelzés

Válassza ki a gombnyomáskor megszólaló sípolás hangerejét: [Be] vagy
[Ki].

Feladat vége
hangjelzés

Válassza ki a feladat elvégzésekor megszólaló sípolás hangerejét: [Be]
vagy [Ki].

Feladat hibajelzés Válassza ki az átviteli hiba esetén megszólaló sípolás hangerejét: [Be]
vagy [Ki].

Figyelmeztetés
hangereje

Válassza ki a kezelési hiba esetén megszólaló sípolás hangerejét: [Be]
vagy [Ki].

Papíradagoló beállítások lap

1. adagoló

Elem Leírás

Papírméret Válassza ki az 1. adagoló papírméretét a következők közül:

A3, A4, B4 JIS, B5 JIS, A5, 8 1/2 × 14, 8 1/2 × 13,4, 8 1/2 × 11, 8
1/4 × 14, 8 × 10 1/2, 5 1/2 × 8 1/2 , 7 1/4 × 10 1/2, 8 × 10, 8 ×
13, 8 1/2 × 13, 8 1/4 × 13, 8K, 16K, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 ×
14

Papírtípus Válassza ki az 1. adagoló papírtípusát a következők közül:

Vékony papír, Normál papír 1, Normál papír 2, Középvastag papír,
Újrafelh. papír, Színes papír, Nyomtatott papír, Előnyomtatott,
Előlyukasztott papír, Fejléces papír, Bankjegypapír, Kartonpapír, Speciális
papír

Rendszerbeállítások konfigurálása
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2. adagoló

Elem Leírás

Papírméret Válassza ki a 2. adagoló papírméretét a következők közül:

A3, A4, B4 JIS, B5 JIS, A5, B6 JIS, 11 × 17, 8 1/2 × 14, 8 1/2 × 13,4, 8
1/2 × 11, 8 1/4 × 14, 8 × 10 1/2, 5 1/2 × 8 1/2 , 7 1/4 × 10 1/2, 8
× 10, 8 × 13, 8 1/2 × 13, 8 1/4 × 13, 8K, 16K, 11 × 15, 11 × 14, 10 ×
15, 10 × 14, Custom Size

Papírtípus Válassza ki a 2. adagoló papírtípusát a következők közül:

Normál papír 1, Normál papír 2, Középvastag papír, Újrafelh. papír,
Színes papír, Nyomtatott papír, Előnyomtatott, Előlyukasztott papír,
Fejléces papír, Bankjegypapír, Kartonpapír, Speciális papír

3. adagoló

Elem Leírás

Papírméret Válassza ki az 3. adagoló papírméretét a következők közül:

A3, A4, B4 JIS, B5 JIS, A5, B6 JIS, 11 × 17, 8 1/2 × 14, 8 1/2 × 13,4, 8
1/2 × 11, 8 1/4 × 14, 8 × 10 1/2, 5 1/2 × 8 1/2 , 7 1/4 × 10 1/2, 8
× 10, 8 × 13, 8 1/2 × 13, 8 1/4 × 13, 8K, 16K, 11 × 15, 11 × 14, 10 ×
15, 10 × 14, Custom Size

Papírtípus Válassza ki az 3. adagoló papírtípusát a következők közül:

Normál papír 1, Normál papír 2, Középvastag papír, Újrafelh. papír,
Színes papír, Nyomtatott papír, Előnyomtatott, Előlyukasztott papír,
Fejléces papír, Bankjegypapír, Kartonpapír, Speciális papír

Kézi adagoló

Elem Leírás

Papírméret Válassza ki a kézi adagoló papírméretét a következők közül:

A3, A4, B4 JIS, B5 JIS, A5, B6 JIS, A6, 11 × 17, 8 1/2 × 14, 8 1/2 ×
13,4, 8 1/2 × 11, 8 1/4 × 14, 8 × 10 1/2, 5 1/2 × 8 1/2 , 7 1/4 × 10
1/2, 8 × 10, 8 × 13, 8 1/2 × 13, 8 1/4 × 13, 8K, 16K, 11 × 15, 11 ×
14, 10 × 15, 10 × 14, 4 1/ 8 × 9 1/2, 3 7/8 × 7 1/2, C5 Env, C6 Env,
DL Env, 12 × 18, Egyéni méret

8. Készülék konfigurálása a Web Image Monitor segítségével
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Elem Leírás

Papírtípus Válassza ki a kézi adagoló papírtípusát a következőkből:

Vékony papír, Normál papír 1, Normál papír 2, Középvastag papír,
Vastag papír 1, Vastag papír 2, Újrafelh. papír, Színes papír, Nyomtatott
papír, Előnyomtatott, Előlyukasztott papír, Fejléces papír, Címkepapír,
Bankjegypapír, Kartonpapír, Speciális papír, Hőálló fólia, Boríték

Kézi adagoló beáll. prioritása

Elem Leírás

Kézi adagoló beáll.
prioritása

Válassza ki a kézi adagolót használó nyomtatási feladatok kezelésének
módját.

• Rendszerbeállítások

A kezelőpanelen megadott papírbeállítások lesznek alkalmazva
minden nyomtatási feladathoz. Hiba történik, ha a nyomtató-
illesztőprogramban vagy a nyomtatási parancsban megadott
papírbeállítások nem egyeznek a készülék beállításaival.

• Bármilyen méret/típus

A nyomtatás folytatódik akkor is, ha a papírméret/papírtípus
beállításai a készüléken és a nyomtatóvezérlőn nem egyeznek meg,
de ha a papír túl kicsi a nyomtatási feladathoz, a kinyomtatott kép le
lesz vágva.

• Bárm. egyéni méret/típus

A készülék az egyedi méretű nyomtatási feladatokat a
nyomtatóvezérlő beállításainak megfelelően hajtja végre, míg a
szabványos méretű nyomtatási feladatokat a készülék beállításai
szerint.

Az egyedi méretű nyomtatási feladatoknál a nyomtatás akkor is
folytatódik, ha a papírméret/papírtípus beállítások a készüléken és a
nyomtatómeghajtón nem egyeznek meg, de ha a papír túl kicsi a
nyomtatási feladathoz, a nyomtatott kép le lesz vágva.

A szabványos méretű nyomtatási feladatoknál hibajelzés jelentkezik,
ha a papírméret/papírtípus beállítások a készüléken és a
nyomtatóvezérlőn nem egyeznek.

Rendszerbeállítások konfigurálása
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Megadott adagoló

Elem Leírás

Megadott adagoló Válassza ki a papíradagolót használó nyomtatási feladatok kezelésének
módját.

• Készülékbeállítások

A kezelőpanelen megadott papírbeállítások lesznek alkalmazva
minden nyomtatási feladathoz. Hiba történik, ha a nyomtató-
illesztőprogramban vagy a nyomtatási parancsban megadott
papírbeállítások nem egyeznek a készülék beállításaival.

• Meghajtó-/Parancsbeállítások

Papíradagolót megadó nyomtatási feladat végrehajtásakor a
nyomtató-illesztőprogramban vagy a nyomtatási parancsban
megadott papírbeállítások lesznek alkalmazva, a készülék
beállításaitól függetlenül.

Nem egyező méret észlelése

Elem Leírás

Méreteltérés
érzékelése

Megadja, hogy megszólaljon-e sípoló hang, ha az adagolóban lévő papír
mérete nem egyezik a kezdeti beállításokban megadottakkal.

• A 2. és 3. adagoló adatai csak akkor jelennek meg, ha azok be vannak szerelve.

8. Készülék konfigurálása a Web Image Monitor segítségével
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Másoló lap

Papír kiválasztása

Elem Leírás

Papír kiválasztása Válassza ki a következők közül a másolatok nyomtatására használt
papírméretet: [1. adagoló], [2. adagoló], [3. adagoló], [Kézi adagoló],
[A4 SEF], [A4 LEF] [8 1/2 × 11 SEF] vagy [11 × 8 1/2 LEF].

Ha ki van választva egy adagoló, a készülék csak abból az adagolóból
nyomtat. Papírméret kiválasztásakor a készülék ellenőrzi az adagolókban
a megadott méretű papírt prioritási sorrendben, ahogy az a [Másoló]
lehetőségnél van megadva a [Adagolóprioritás] lapon.

Ha több adagolóban is megfelelő papír van, akkor a készülék az első
megtalált adagolót használja a nyomtatáshoz. Ha abból az adagolóból
kifogy a papír, akkor a készülék automatikusan a következő adagolóra
váltva folytatja a nyomtatást.

Elválasztó vonal

Elem Leírás

Elválasztó vonal Adja meg, hogy nyomtat-e elválasztó vonalat a másolt dokumentumra.

• A 2. és 3. adagoló adatai csak akkor jelennek meg, ha azok be vannak szerelve.

Adagolóprioritás lap

Adagolóprioritás

Elem Leírás

Nyomtató Adja meg, hogy a készülék melyik adagolóban keresse először a
feladathoz használható papírt. A következő adagolókat választhatja: [1.
adagoló], [2. adagoló], [3. adagoló] vagy [Kézi adagoló].

Ha a nyomtatási feladat során automatikus adagolóválasztást használ és
több adagolóban is megfelelő papír van, akkor a készülék az első
megtalált adagolót használja a nyomtatáshoz. Ha abból az adagolóból
kifogy a papír, akkor a készülék automatikusan a következő adagolóra
váltva folytatja a nyomtatást.

Rendszerbeállítások konfigurálása
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Elem Leírás

Másoló Adja meg, hogy a készülék melyik adagolóban keresse először a
feladathoz használható papírt. A következő adagolókat választhatja: [1.
adagoló], [2. adagoló], [3. adagoló] vagy [Kézi adagoló].

Ha az [A4 SEF], az [A4 LEF], a [8 1/2 × 11 SEF] vagy a [11 × 8 1/2 LEF]
értéket adja meg a [Papírkiválasztás] beállításnál a [Másoló] lapon és több
adagolóban is megfelelő papír van, a készülék az első megtalált adagolót
használja a nyomtatáshoz. Amikor abból az adagolóból kifogy a papír, a
készülék automatikusan a következő adagolóra váltva folytatja a
nyomtatást.

• A 2. és 3. adagoló adatai csak akkor jelennek meg, ha azok be vannak szerelve.

Festékkezelés lap

Festéktakarékos

Elem Leírás

Festéktakarékos Engedélyezze ezt a beállítást, ha azt szeretné, hogy a készülék a
másolatok nyomtatásánál kevesebb festéket használjon.

Interfész lap

Interfész

Elem Leírás

Fix USB port Az USB-port beállításainak mentése.

8. Készülék konfigurálása a Web Image Monitor segítségével
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Funkció parancsikonja lap

Gyorsgomb a funkciókhoz

Elem Leírás

Funkció gyorsgomb a
#3 gombhoz

Az alábbi funkciók egyikét rendeli hozzá a vezérlőpanel 3.
gyorsgombjához.

• [Mappa nyomtatás]

• [71% (A3 -> A4) Másoló]*1

• [141% (A4 -> A3) Másoló]*1

• [Diazo másolás]

• [Bizonylat másolás]

• [Igazolvány szkennelése]

• [Válasszon szkenner célállomáslistát]

Funkció gyorsgomb a
#4 gombhoz

Az alábbi funkciók egyikét rendeli hozzá a vezérlőpanel 4.
gyorsgombjához.

• [Mappa nyomtatás]

• [71% (A3 -> A4) Másoló]*1

• [141% (A4 -> A3) Másoló]*1

• [Diazo másolás]

• [Bizonylat másolás]

• [Igazolvány szkennelése]

• [Válasszon szkenner célállomáslistát]

*1 Ha a kicsinyítés/nagyítás sablonjának beállítása [81/2 × 11], akkor megjelenik a [11 × 17 => 81/2 × 11]
és a [81/2 × 11 => 11 × 17].

Rendszerbeállítások konfigurálása
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Célállomások regisztrálása
A szkennelési célállomásokat a Web Image Monitor segítségével lehet rögzíteni.

Legfeljebb 100 szkemnnelési célállomást lehet rögzíteni. A célállomások rögzítésével kapcsolatos
további információkért nézze meg a szkennelésre vonatkozó részt.

• A szkennelési célállomások rögzítésének részleteivel kapcsolatban lásd: 104. o. "Szkennelés
célállomásainak regisztrálása".

8. Készülék konfigurálása a Web Image Monitor segítségével
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Hálózati beállítások konfigurálása
Kattintson a [Hálózati beáll.] gombra a hálózati beállítások konfigurálása oldal megjelenítéséhez.

Ezen az oldalon a következő fülek találhatók: [Hálózat állapota], [IPv6 megerősítés], [Hálózati
alkalmazás], [DNS], [Automatikus e-mail értesítés], [SNMP], [SMTP] és [POP3].

• A módosított beállításoktól függően előfordulhat, hogy a készüléket újra kell indítani.

• A használt modelltől függően előfordulhat, hogy bizonyos elemek nem jelennek meg.

Hálózat állapota lap

Általános állapot

Elem Leírás

Ethernet sebesség Megmutatja a hálózati kapcsolat típusát és sebességét.

IPP nyomtatónév Megmutatja a hálózaton a készülék azonosítására használt nevet.

Hálózat verziója Megmutatja a készülék hálózati moduljának verzióját (a készülék-firmware
része).

Ethernet MAC cím A készülék Ethernet MAC címét mutatja meg.

TCP/IP állapot

Elem Leírás

DHCP Válassza ki, hogy a készülék kapjon-e automatikusan dinamikus IPv4 címet
DHCP használatával. DHCP használatához válassza az [Aktív] pontot. Ha
be van kapcsolva, az alábbi tételek nem konfigurálhatók.

IP cím Adja meg a készülék IPv4 címét.

Alhálózati maszk Adja meg a hálózat alhálózati maszkját.

Gateway Adja meg a hálózati átjáról IPv4 címét.

Hálózati beállítások konfigurálása
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IPv6 megerősítés lap

IPv6

Elem Leírás

IPv6 Engedélyezheti vagy letilthatja az IPv6-ot. Az IPv6 nem kapcsolható ki a
Web Image Monitor segítségével, ha a készülék használatban van egy
IPv6 környezetben. Ebben az esetben használja a vezérlőpultot az [IPv6]
kikapcsolásához a hálózati beállítások alatt.

Ha nincs engedélyezve, a [DHCP], [Kézi konfigurációs cím], [Előtag
hosszúság] és az [Átjáró cím] nem konfigurálható.

IPv6 cím

Elem Leírás

DHCP Válassza ki, hogy a készülék az IPv6-címét DHCP-szervertől kapja-e vagy
sem.

IP cím (DHCP) Megjeleníti a DHCP szervertől kapott IPv6 címet, amikor a [DHCP]
beállítása [Aktív].

Állapotnélküli cím Legfeljebb négy állapot nélküli automatikus címet jelenít meg.

Átjáró címe A készülék alapértelmezett átjárócímét jeleníti meg.

Link-helyi cím Megjeleníti a készülék helyi címhivatkozását. A helyi címhivatkozás egy
olyan cím, amely csak a helyi hálózaton belül érvényes (helyi szegmens).

Kézi konfigurációs cím Adja meg a készülék IPv6-címét. Legfeljebb 39 karaktert tartalmazhat.

Előtag hossza Adja meg az előtag hosszát 0 és 128 közötti értékkel.

Átjáró címe Adja meg az alapértelmezett átjáró IPv6 címét. Legfeljebb 39 karaktert
tartalmazhat.

Hálózati alkalmazás lap

Szkenner küldési beállítás

Elem Leírás

E-mail Válassza ki a Szkennelés e-mailbe funkció engedélyezéséhez.

Mappa Válassza ki a Szkennelés mappába funkció engedélyezéséhez.
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Hálózati nyomtatás beállítása

Elem Leírás

IPP Válassza a hálózati nyomtatás bekapcsolását Internetes nyomtatási
protokoll segítségével (a 631/80 TCP porton keresztül).

FTP Válassza a hálózati nyomtatás engedélyezését beágyazott FTP-szerverrel
a készülékben (a 20/21 TCP porton keresztül).

RAW Válassza a hálózati nyers nyomtatás engedélyezéséhez.

LPR Válassza a hálózati nyomtatás engedélyezését LPR/LPD használatával (az
515 TCP porton keresztül).

mDNS beállítás

Elem Leírás

mDNS Válassza a csoportos DNS engedélyezését (az 5353 UDP porton
keresztül). Ha le van tiltva, az alábbi tétel nem konfigurálható.

Nyomtató neve Írja be a készülék nevét. Legfeljebb 32 karaktert tartalmazhat.

DNS lap

DNS

Elem Leírás

DNS módszer Válassza ki, hogy manuálisan megadja-e a domainnév-szervereket, vagy
automatikusan kapja a DNS információkat a hálózatról. Ha meg van adva
az [Automatikus beszerzés (DHCP)], akkor az alábbi három elem nem
érhető el.

Elsődleges DNS
szerver

Írja be az elsődleges DNS IPv4 címét.

Másodlagos DNS
szerver

Írja be a másodlagos DNS IPv4-címét.

Domain név Írja be a készülék IPv4 domainnevét. Legfeljebb 32 karaktert tartalmazhat.

IPv6 DNS mód Válassza ki, hogy a domainszerver nevét manuálisan adja-e meg, vagy a
készülék automatikusan szerezze be a DNS információkat.

Ha meg van adva az [Automatikus beszerzés (DHCP)], akkor az alábbi
három elem nem érhető el.
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Elem Leírás

Elsődleges IPv6 DNS
szerver

Írja be az esődlegs IPv6 DNS szerver IPv6 címét. Legfeljebb 39 karaktert
tartalmazhat.

Másodlagos IPv6 DNS
szerver

Írja be a másodlagos IPv6 DNS szerver IPv6 címét. Legfeljebb 39 karaktert
tartalmazhat.

IPv6 domain név Írja be a készülék IPv6 domain nevét. Legfeljebb 32 karaktert tartalmazhat.

DNS feloldás prioritása Válassza ki, hogy a DNS név feloldásánál elsőbbséget biztosít-e az IPv4
vagy IPv6 részére.

DNS időkorlát
(másodperc)

Írja be a másodpercek számát, ameddig a készülék vár, mielőtt a DNS
kérést időn túlinak találja (1-999 másodperc).

Gazdagép neve Adja meg a készülék gazdagép nevét. Legfeljebb 15 karaktert
tartalmazhat.

Automatikus e-mail értesítés lap

E-mail értesítés 1/E-mail értesítés 2

Elem Leírás

Kijelzett név Írjon be egy feladó nevet az értesítő e-mailhez. Legfeljebb 32 karaktert
tartalmazhat.

E-mail cím Írja be az értesítő e-mail címzettjének címét. Legfeljebb 64 karaktert
tartalmazhat.

Papírelakadás Válassza ki az értesítő e-mail küldését a megadott címre, ha a papír
begyűrődik.

Kifogyott a papír Válassza ki az értesítő e-mail küldését a megadott címre, ha a papír kifogy.

A festékkazetta cseréje
hamarosan szükséges

Válassza ki az értesítő e-mail küldését a megadott címre, ha a festékszint
alacsony.

Replace Print Cartridge Megadja, hogy a rendszer küldjön-e értesítő e-mailt a megadott címre, ha
kifogy a festék.

Hívjon szervizt Válassza ki az értesítő e-mail küldését a megadott címre, ha a készüléknek
szervizelésre van szüksége.
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Elem Leírás

Fedél nyitva Megadja, hogy a rendszer küldjön-e értesítő e-mailt a megadott címre, ha
a készülék fedele nyitva van.

SNMP lap

SNMP

Elem Leírás

SNMP Válassza ki, hogy a készüléknek engedélyezi-e az SNMP szolgáltatások
használatát.

Trap

Elem Leírás

Trap használata Válassza ki, hogy engedélyezi-e a készüléknek a trap küldését a
kezelőállomás (NMS) részére.

Letiltás esetén az [SNMP kezelőállomás 1] és [SNMP kezelőállomás 2]
lentebb elérhetetlenné válik.

SNMP kezelőállomás
1

Írja be a kezelőállomás IP-címét vagy gazdanevét. Legfeljebb 64 karaktert
tartalmazhat.

SNMP kezelőállomás
2

Írja be a kezelőállomás IP-címét vagy gazdanevét. Legfeljebb 64 karaktert
tartalmazhat.

Közösség

Elem Leírás

Get közösségnév Írja be a Get kérések hitelesítéséhez használt közösségnevet. Legfeljebb 32
karaktert tartalmazhat.

Trap közösségnév Írja be a Trap kérések hitelesítéséhez használt közösségnevet. Legfeljebb
32 karaktert tartalmazhat.

Rendszer

Elem Leírás

Hely Adja meg a készülék helyét. Az itt megadott hely a fő oldalon kijelzésre
kerül. Legfeljebb 64 karaktert tartalmazhat.
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Elem Leírás

Kapcsolat Adja meg a készülék kapcsolattartási információit. Az itt megadott
kapcsolattartási információk a fő oldalon megjelennek. Legfeljebb 64
karaktert tartalmazhat.

SMTP lap

SMTP

Elem Leírás

Elsődleges SMTP
szerver

Írja be az SMTP/POP3 szerver IP-címét vagy gazdanevét. Legfeljebb 64
karaktert tartalmazhat.

Portszám Adja meg az SMTP port számát (1-től 65535-ig).

Hitelesítési mód Válassza ki a hitelesítés módját az alábbiak közül:

[Névtelen]: A felhasználónév és jelszó nem szükséges.

[SMTP]: A készülék NTLM és LOGIN hitelesítést támogat.

[POP SMTP előtt]: Hitelesítéshez a POP3 szervert használja. Ha SMTP
szerverre küld e-mail üzeneteket, akkor megnövelheti az SMTP szerver
biztonsági szintjét egy POP szerverhez való csatlakozással a hitelesítéshez.

Felhasználói név Adja meg a felhasználónevet a SMTP szerverre való belépéshez.
Legfeljebb 32 karaktert tartalmazhat.

Jelszó Adja meg a jelszót a SMTP szerverre való belépéshez. Legfeljebb 32
karaktert tartalmazhat.

Device E-mail Address
(Készülék e-mail címe)

Adja meg a készülék e-mail címét.

Ezt a címet a rendszer a készülékről küldött e-mail üzenetek (például
értesítő e-mailek) küldőjének címeként használja. Legfeljebb 64 karaktert
tartalmazhat.

Szerver időkorlát
(másodperc)

Adjon meg egy számot, ahány másodpercet várjon a készülék, mielőtt az
SMTP műveletet időtúllépés miatt érvénytelenítené (1-től 999-ig).

Időzóna A helyének megfelelően válassza ki az időzónát. Másik időzóna
kiválasztása esetén az átvitel dátuma és ideje helytelenné válhat
Szkennelés e-mailbe funkció használatával küldött e-mailek esetén, akkor
is, ha a készülék órája helyesen van beállítva.
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POP3 lap

POP3 beáll.

Elem Leírás

POP3 szerver Adja meg a POP3 szerver IP-címét vagy gazdagép nevét e-mail
fogadásához. Az itt megadott POP3 szerver a [POP SMTP előtt]
lehetőségénél kerül használatra. Legfeljebb 64 karaktert tartalmazhat.

Felhasználói azonosító Adja meg a felhasználónevet a POP3-szerverre való belépéshez.
Legfeljebb 32 karaktert tartalmazhat.

Felhasználói jelszó Adja meg a jelszót a POP3-szerverre való belépéshez. Legfeljebb 32
karaktert tartalmazhat.

Hitelesítés Válassza ki a hitelesítés módját az alábbiak közül:

[Nincs]: A jelszó nem lesz titkosítva.

[APOP hitelesítés]: A jelszó titkosítva lesz.

[Automatikus]: A jelszó titkosítva lesz/nem lesz titkosítva - a POP3 szerver
beállításaitól függően.
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IPsec beállítások konfigurálása
Kattintson az [IPsec beállítások] gombra az IPsec beállítások konfigurálása oldal megjelenítéséhez.

Ez az oldal az alábbi füleket tartalmazza: [IPsec globális beállítások] és [IPsec házirend-lista].

• Ez a funkció csak az adminisztrátori jelszó megadása után érhető el.

IPsec globális beállítások lap

Elem Leírás

IPsec funkció Válassza ki az IPsec be- vagy kikapcsolását.

Alapértelmezett
házirend

Válassza ki, hogy engedélyezi-e az alapértelmezett IPsec házirendet.

Szórás és csop. címzés
megkerül.

Az alábbiak közül válassza ki azokat a szolgáltatásokat, melyek ne
alkalmazzák az IPsec-et:

[DHCPv4], [DHCPv6], [SNMP], [mDNS], [NetBIOS], [UDP Port 53550]

Összes ICMP
megkerülése

Az alábbiak közül válassza ki, kívánja-e alkalmazni az IPsec-et ICMP
csomagoknál (IPv4 és IPv6):

[Aktív]: Az összes ICMP csomag megkerülésre kerül IPsec védelem nélkül.

A "ping" parancsra (visszhang kérelem és visszhang válasz) az IPsec nem
lesz beágyazva.

[Nem aktív]: Egyes ICMP üzenettípusoknál megkerülésre kerül sor IPsec
védelem nélkül.

IPsec házirendlista lap

Elem Leírás

Szám IPsec házirendszám.

Név Az IPsec házirend nevét jeleníti meg.

Címbeállítások Az IPsec házirend IP-cím szűrőjét jeleníti meg az alábbiak szerint:

Távoli cím/Előtag hosszúság
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Elem Leírás

Művelet Az IPsec házirend műveletét jeleníti meg mint "Engedélyez", "Nem
engedélyez" vagy "Biztonság megkövetelése".

Állapot Az IPsec házirend státuszát jeleníti meg mint "Aktív" vagy "Nem aktív".

Az IPsec házirendek konfigurálásához válassza ki a kívánt IPsec házirendet, majd kattintson a [Módosít]
gombra az "IPsec házirend-beállítások" oldal megnyitásához. Az "IPsec házirend-beállítások" oldalon
az alábbi beállításokat végezheti el.

IP házirend-beállítások

Elem Leírás

Szám Adjon meg az IPsec házirendnél egy számot 1-től 10-ig. A megadott szám
határozza meg a házirend helyét az IPsec házirend-listán. A házirend-
keresés a listasorrend szerint történik. Ha a megadott számot már egy
másik házirendhez rendelte hozzá, a konfigurált házirend átveszi a
korábbi házirend számát, a korábbi és a többi házirend számozása pedig
ennek megfelelően változik.

Aktivitás Válassza ki, hogy engedélyezi vagy letiltja a házirendet.

Név Írja be a házirend nevét. Legfeljebb 16 karaktert tartalmazhat.

Címtípus Az IPsec kommunikáció alatt használt IP-cím típusaként válassza ki az IPv4
vagy IPv6 lehetőséget.

Helyi cím A nyomtató IP-címét mutatja.

Távoli cím Adja meg annak az eszköznek az IPv4 vagy IPv6 címét, amellyel
kommunikálni szeretne. Legfeljebb 39 karaktert tartalmazhat.

Előtag hossza Adja meg a Távoli cím előtag hosszúságát 1-től 128-ig terjedő érték
használatával. Ha ez a beállítás üres marad, a "32" (IPv4) vagy "128"
(IPv6) automatikusan kiválasztásra kerül.
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Elem Leírás

Művelet Az alábbiakból válassza ki az IP-csomagok feldolgozási módját:

• [Engedélyez]: Az IP-csomagok IPsec alkalmazása nélkül lesznek
elküldve és fogadva.

• [Nem engedélyez]: Az IP-csomagok elvetésére kerül sor.

• [Biztonság megkövetelése]: Az IP-csomagok IPsec alkalmazásával
lesznek elküldve és fogadva.

Ha a [Biztonság megkövetelése] lehetőséget választotta, konfigurálnia kell
az [IPsec beállítások] és az [IKE beállítások] értékeit.

IPsec beállítások

Elem Leírás

Beágyazás típusa Az alábbiak közül adja meg a beágyazás típusát:

• [Átvitel]: Ezt a módot akkor válassza ki, ha csak az IP-csomag
payload részét szeretné biztosítani, amikor IPsec kompatibilis
eszközökkel kommunikál.

• [Alagút]: Ezt a módot akkor válassza, ha az IP-csomag minden részét
biztosítani szeretné. Ezt a kommunikációtípust javasoljuk biztonsági
átjárók (például VPN-eszközök) között.

Biztonsági protokoll Az alábbiak közül válassza ki a biztonsági protokollt:

• [AH]: Csak hitelesítést támogató biztonsági kommunikációt hoz létre.

• [ESP]: Hitelesítést és adattitkosítást támogató biztonsági
kommunikációt hoz létre.

• [ESP és AH]: Csomagok (beleértve a csomagfejlécek) hitelesítését és
adattitkosítását támogató biztonsági kommunikációt hoz létre. Vegye
figyelembe, hogy ezt a protokollt nem választhatja ki, ha az [Alagút]
lehetőséget választotta ki a [Beágyazás típusa] lehetőséghez.

Hitelesítési algoritmus
AH számára

Az alábbiak közül adja meg az alkalmazandó hitelesítési algoritmust,
amikor az [AH] vagy [ESP és AH] opciót választja ki a [Biztonsági
protokoll] lehetőséghez:

[MD5], [SHA1]

Titkosítási algoritmus
ESP számára

Az alábbiak közül adja meg az alkalmazandó titkosítási algoritmust,
amikor az [ESP] vagy [ESP és AH] opciót választja ki a [Biztonsági
protokoll] lehetőséghez:

[Nincs], [DES], [3DES], [AES-128], [AES-192], [AES-256]

8. Készülék konfigurálása a Web Image Monitor segítségével

196



Elem Leírás

Hitelesítési algoritmus
ESP számára

Az alábbiak közül adja meg az alkalmazandó hitelesítési algoritmust,
amikor az [ESP] opciót válassza ki a [Biztonsági protokoll] lehetőségnél:

[MD5], [SHA1]

Élettartam Adja meg az IPsec SA (Security Association - Biztonsági asszociáció)
élettartamát időszakként vagy adatmennyiségként. Az SA véget ér, ha eltelt
a megadott időszak, vagy ha az adatmennyiség eléri a megadott szintet.

Ha az időszakot és az adatmennyiséget is megadja, az SA a kettő
valamelyikének elérésekor ér véget, és új SA lekérésére kerül sor.

Az SA élettartam időszakának meghatározásához adja meg az időt
másodpercben.

Az SA élettartam adatmennyiségének meghatározásához adja be az
adatmennyiséget kilobájtban.

Kulcs sérül.ut.titk.véd. Adja meg, hogy engedélyezi vagy letiltja a PFS-t (Perfect Forward Secrecy
- Sérülés utáni titkosítási védelem).

IKE beállítások

Elem Leírás

IKE verzió Az IKE verziót jeleníti meg.

Titkosítási algoritmus Az alábbiak közül adja meg a titkosítási algoritmust:

[DES], [3DES], [AES-128], [AES-192], [AES-256]

Hitelesítési algoritmus Az alábbiak közül adja meg a hitelesítési algoritmust:

[MD5], [SHA1]

IKE élettartam Adja meg az ISAKMP SA élettartamát időszakként. Írja be a másodpercek
számát.

IKE Diffie-Hellman
Group

Az alábbiak közül válassza ki az IKE titkosítási kulcs generációnál használt
IKE Diffie-Hellman Group lehetőséget:

[DH1], [DH2]

Előmegosztott kulcs Adja meg a kommunikációs eszköz hitelesítésére használt PSK-t (Pre-
Shared Key - Előmegosztott kulcs). Legfeljebb 32 karaktert tartalmazhat.

Kulcs sérül.ut.titk.véd. Adja meg, hogy engedélyezi vagy letiltja a PFS-t (Perfect Forward Secrecy
- Sérülés utáni titkosítási védelem).

IPsec beállítások konfigurálása

197



Nyomtatási listák/jelentés
A kinyomtatni kívánt jelentések oldalának megjelenítéséhez kattintson a [Nyomtatási lista/jelentés]
gombra. Ezután válasszon ki egy tételt és kattintson a [Nyomtatás] gombra az adott tételre vonatkozó
információk nyomtatásához.

Nyomtatási lista/jelentés

Elem Leírás

Konfigurációs old. Kinyomtatja a készülék általános információit és az aktuális konfiguráció
adatait.

Tesztoldal Tesztoldalt nyomtat.

Szkenner
célállomáslista

Kinyomtatja a szkennelési célállomások listáját.

Szkennernapló Kinyomtat egy szkennernaplót a legutolsó 100 Szkennelés e-mailbe,
Szkennelés FTP-re és Szkennelés mappába átvitelről.

• Jelentések nem nyomtathatók ki a Web Image Monitor alkalmazáson keresztül, ha más feladatok
nyomtatás alatt vannak. Jelentések nyomtatása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék éppen
nem nyomtat.

• A jelentések nyomtatása A4-es vagy Letter méretű papírra történik. A jelentések nyomtatása előtt
töltse be az egyik méretű papírt az adagolóba.
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Adminisztrátori beállítások konfigurálása
Kattintson az [Adminisztrátori eszközök] elemre az adminisztrátori beállítások konfigurálási oldalának
megjelenítéséhez.

Ez az oldal az alábbi füleket tartalmazza: [Adminisztrátor], [Beállít. alaph.-be áll.], [Beállítások bizt.
ment.], [Beállítások visszaáll.], [Dátum/Idő beállítása] és [Energiatakarékos mód].

Adminisztrátor lap

Adminisztrátori beáll.

Elem Leírás

Új jelszó Írja be az új adminisztrátori jelszót. Legfeljebb 16 karaktert tartalmazhat.

Új jelszó megerősítése Megerősítés céljából írja be újra ugyanazt a jelszót.

Beállít. alaph.-be áll. lap

Beállít. alaphelyzetbe áll.

Elem Leírás

Hálózati beá. alaph.
áll.

Válassza ezt a [Hálózati beállítások] és [Adminisztrátori eszközök] alatt
konfigurált beállítások visszaállításához.

Menübeállítások
alaphelyzetbe állítása

Válassza ezt a nem hálózattal kapcsolatos beállítások alapértelmezett
értékre állításához.

Szkennelési célállomás
törlése

Válassza ezt a szkennelési célállomások alaphelyzetbe állításához.

IPsec beállítások törlése Válassza ezt az IPsec beállítások alaphelyzetbe állításához.

• Az [IPsec beállítások törlése] csak akkor jelenik meg, ha megadta az adminisztrátor jelszavát.

Adminisztrátori beállítások konfigurálása
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Beállítások bizt. ment. lap

• Amikor a készüléket szervizbe küldi, fontos, hogy előre, időben készítsen biztonságimásolat-
fájlokat. Javítás után a készülék beállításai alapértelmezett állapotba térnek vissza.

Beállítások bizt. ment.

Elem Leírás

Hálózati beállítások
biztonsági mentése

Biztonsági mentést készít a [Hálózati beáll.] és [Adminisztrátori eszközök]
alatt konfigurált beállításokról.

Tartsa azonban szem előtt, hogy a [Max. e-mail méret] beállításról a
[Hálózati alkalmazás] alatt itt nem készül biztonsági másolat; erről a
[Menübeállítások biztonsági mentése] részben talál biztonsági másolatot.

Menübeállítások
biztonsági mentése

A nem hálózattal kapcsolatos beállításokról készít biztonsági másolatot.

Szkennelési célállomás
biztonsági mentése

Biztonsági másolat fájlt készít a szkennelési célállomásokról.

IPsec beállítások bizt.
mentése

Biztonsági másolat fájlba menti az IPsec beállításokat.

Kövesse az alábbi eljárást a konfigurációs biztonságimásolat-fájl létrehozásához.

1. Válassza ki annak az adattípusnak a gombját, amelyről biztonsági másolatot szeretne
készítni.

2. Szükség esetén adja meg az adminisztrátori jelszót.

3. Kattintson az [OK]-ra.

4. A megerősítő párbeszédablakban kattintson a [Mentés] gombra.

5. Tallózzon a kívánt helyre a biztonságimentés-fájl mentéséhez.

6. Adja meg a fájl nevét, majd kattintson a [Mentés] gombra.

• Az [IPsec beállítások bizt. mentése] csak akkor jelenik meg, ha megadta az adminisztrátori jelszót.

8. Készülék konfigurálása a Web Image Monitor segítségével
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Beállítások visszaáll. lap

• Amikor a készüléket visszakapja a szervizből, fontos, hogy visszaállítsa a készülék beállításait a
biztonsági mentés fájlból. Javítás után a készülék beállításai alapértelmezett állapotba térnek
vissza.

Beállítások visszaáll.

Elem Leírás

Visszaállítandó fájl Írja be a visszaállítandó fájl elérési útvonalát és nevét vagy a [Tallózás...]
gombra kattintva jelölje ki a fájlt.

A konfigurációs biztonságimentés-fájlok visszaállításához kövesse az alábbi eljárást.

1. Kattintson a [Tallózás...] gombra.

2. Navigáljon el a visszaállítandó fájlt tartalmazó mappához.

3. Válassza ki a biztonságimentés-fájlt és kattintson a [Megnyit] gombra.

4. Szükség esetén adja meg az adminisztrátori jelszót.

5. Kattintson az [OK]-ra.

• Ha a beállítások visszaállítása nem sikerül, egy hibaüzenet jelenik meg. Próbálja meg újra teljesen
visszaállítani a fájlt.

Dátum/Idő beállítása lap

Dátum beállítása

Elem Leírás

Év Írja be az aktuális évet (2000-2099).

Hónap Írja be az aktuális hónapot (1-12).

Nap Írja be az aktuális napot (1-31).

Dátum formátuma Válassza ki a dátum formátumát a következők közül: [HH/NN/ÉÉÉÉ],
[NN/HH/ÉÉÉÉ] vagy [ÉÉÉÉ/HH/NN].

Adminisztrátori beállítások konfigurálása
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Idő beállítása

Elem Leírás

Idő formátuma Válasszon 24 vagy 12 órás időformátumot.

Idő (de./du.) Válassza a [De.] vagy [Du.] lehetőséget, ha 12 órás időformátumot
választott.

óra (0-23) Írja be az aktuális órát, ha 24 órás időformátumot választott (0-23).

óra (1-12) Írja be az aktuális órát, ha 12 órás időformátumot választott (1-12).

perc (0-59) Írj be az aktuális percet (0-59).

Energiatakarékos mód lap

Energiatakarékos mód

Elem Leírás

Energiatakarékos mód
1

Válassza az [Aktív] lehetőséget annak beállításához, hogy a készülék
Energiatakarékos mód 1-be lépjen, ha körülbelül 30 másodpercig üzemen
kívül van.

Kevesebb időbe kerül az 1. Energiatakarékos módból visszatérni, mint
kikapcsolt állapotból vagy a 2. Energiatakarékos módból, de az
energiafogyasztás magasabb az 1. Energiatakarékos módban, mint a 2.
Energiatakarékos módban.

Energiatakarékos mód
2

Válassza az [Aktív] lehetőséget annak beállításához, hogy a készülék
Energiatakarékos mód 2-be lépjen, ha eltelt a [Várakozási idő (1-240)]
menüben meghatározott idő (1 - 240 perc).

A készülék kevesebb energiát fogyaszt Energiatakarékos mód 2-ben, mint
Energiatakarékos mód 1-ben, de tovább tart visszaállnia Energiatakarékos
mód 2-ből, mint Energiatakarékos mód 1-ből.

• A készülék visszatér az Energiatakarékos módból, ha nyomtatási munkát kap, vagy megnyomja az
[Energiatakarékos] gombot.

8. Készülék konfigurálása a Web Image Monitor segítségével
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9. A készülék karbantartása

A készülék üzembe helyezése

A készülék elhelyezése

Gondosan helyezze el a készüléket, mert a környezeti viszonyok nagyban befolyásolják teljesítményét.

• A készülék környezetében ne használjon gyúlékony permeteket vagy oldószereket. Továbbá,
ezeket ne helyezze a készülék közelébe. Ellenkező esetben tűz vagy áramütés kockázata áll
fenn.

• Ne helyezzen vázát, virágcserepet, csészét, tisztálkodási szereket, orvosságot, kis
fémtárgyakat, vizet vagy más folyadékot tartalmazó edényt a készülékre vagy annak közelébe.
A csepegés vagy az anyagok, tárgyak készülékbe esése tüzet vagy elektromos áramütést
okozhat.

• Tartsa távol a készüléket a párától és a portól! Ellenkező esetben tűz, vagy elektromos áramütés
következhet be!

• Ne helyezze a készüléket instabil, ferde felületre. A készülék felborulása sérülést okozhat.

• Ne tegyen a gépre nehéz tárgyakat. Ha így tesz, a gép felborulhat és sérülést okozhat.

• A készüléket optimális környezeti feltételekkel rendelkező területen helyezze el. Ha a készüléket
olyan környezetben üzemelteti, amely a páratartalom és a hőmérséklet ajánlott értékein kívül
esik, ez elektromos tűzveszélyt idézhet elő. Az elektromos foglalat környezetében a terület
legyen pormentes. A felhalmozódó por elektromos tűzveszélyt idézhet elő.

• Gondoskodjon arról, hogy az a helyiség, amelyben a készüléket használja, tágas legyen és jól
szellőzzön. A készülék nagy igénybevétele esetén a jó szellőzés különösen fontos.

• Ne torlaszolja el a gép szellőzőnyílásait. Ha így tesz, a túlmelegedett belső alkatrészek tüzet
okozhatnak.
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• Tartsa távol a készüléket sós levegőjű és korrozív gázokat tartalmazó környezettől. Ezenkívül, ne
helyezze a készüléket olyan helyre, ahol vegyi anyagok reakciója léphet fel (pl. laboratóriumok),
mivel ez a készülék meghibásodását eredményezi.

Az elhelyezéshez szükséges hely

Az ajánlott (ill. minimális) helykövetelmények a következők:

24 cm
(9,44 hüvelyk)

45 cm
(17,71 hüvelyk)

30 cm
(11,81 hüvelyk)

75 cm
(29,52 hüvelyk)

15 cm
(5,90 hüvelyk)

HU DJC013

Optimális környezeti feltételek

A hőmérséklet és a páratartalom megengedhető és ajánlott tartománya a következő:

DAC581

• Fehér terület: megengedett értékek tartománya

• Szürke terület: javasolt értékek tartománya

Az ózonfelhalmozódás megelőzése érdekében a készüléket olyan jó szellőzésű, nagy
helyiségben helyezze el, ahol a légcsere legalább 30 m3/óra személyenként.

9. A készülék karbantartása
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Kerülendő környezetek

• Közvetlen napfénynek vagy erős fénynek kitett területek

• Poros helyek

• Korrozív hatású gázokat tartalmazó helyek

• Rendkívül hideg, forró vagy nedves helyek

• Forró vagy hideg áramlatoknak, illetve légkondicionálók szobahőmérsékletű áramlatának
közvetlenül kitett helyek

• Fűtőberendezésekből származó sugárzó hőnek közvetlenül kitett helyek

• Légkondicionálók vagy párásítók melletti területek

• Más elektronikai berendezés környezete

• Gyakori erős rezgéseknek kitett helyek

Szellőztetés

Ha a készüléket zárt helyiségben használja hosszabb ideig, megfelelő szellőztetés nélkül, vagy
nagy mennyiségű nyomtatást végez, akkor furcsa szagot érezhet.

Ez a kinyomtatott papírnál szintén furcsa szagot eredményezhet.

Ha furcsa szagot érez, rendszeresen szellőztessen a megfelelő munkahelyi feltételek biztosítása
érdekében.

• Úgy helyezze el a készüléket, hogy annak ventillátora ne közvetlenül a munkatársak felé
fújjon.

• A szellőztetésnek több mint 30 m3/hr/személy kell lennie.

Az új készülék szaga

Az új készüléknek különös szaga lehet. Ez a szag körülbelül egy hét alatt megszűnik.

Ha furcsa szagot érez, akkor gyakrabban szellőztesse át a helyiséget.

Áramforrás

• (főleg Európa és Ázsia) 220–240 V, 5 A vagy több, 50/60 Hz

• (főleg Latin-Amerika) 120–127 V, 10 A vagy több, 60 Hz

Kérjük ellenőrizze, hogy a tápkábelt a fentiek szerint csatlakoztatta az áramforráshoz.

A készülék üzembe helyezése
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A festékkazetta cseréje
Ha a  jelzés megjelenik, akkor festéket kell cserélni.

A festék kezelése

• Soha ne égesse el a (használt vagy új) festéket vagy festékkazettát. Ez égési sérüléseket
okozhat. A festék kigyullad, ha nyílt lánggal kerül kapcsolatba.

• Ne tárolja a (használt vagy új) festéket vagy festékkazettát nyílt láng közelében. Ez
tűzveszélyes és égési sérüléseket okozhat. A festék kigyullad, ha nyílt lánggal kerül
kapcsolatba.

• Ne használjon porszívót a kiszóródott tonerkazetta takarítására (beleértve a használt
tonerkezettát). A kiszóródott festék a porszívóba jutva az elektromosság miatt tüzet vagy
robbanást okozhat. Azonban a por begyulladása elleni védelemmel ellátott porszívó
használata lehetséges. Ha a festékpor kiszóródik a padlóra, azt nedves ronggyal törölje fel,
hogy ne szóródjon még jobban szét.

• A festékkazettákat ne törje vagy préselje össze. Ez a festék kiömlését okozhatja, ami
összekoszolhatja a kezet, ruházatot vagy padlót, esetleg véletlenül lenyelheti azt.

• Az (új vagy használt) festéket, festéktartályokat, valamint a festékkel érintkező alkatrészeket
olyan helyen tárolja, ami a gyermekek számára nem hozzáférhető.

• Festék vagy használt festék belélegzése esetén öblítse ki vízzel a száját, és menjen friss
levegőre. Szükség szerint kérjen orvosi segítséget.

• Ha festék vagy használt festék kerül a szemébe, azonnal öblítse ki bő vízzel. Szükség szerint
kérjen orvosi segítséget.

• Ha a festéket vagy használt festéket lenyeli, igyon nagy mennyiségű vizet. Szükség szerint
kérjen orvosi segítséget.

• Amikor a beszorult papírt eltávolítja vagy festéket cserél, vigyázzon, hogy a festék (új vagy
használt) ne kerüljön a ruhájára. Ha a festék a ruhára kerül, hideg vízzel mossa ki az érintett
területet. A forró víz rögzíti a festéket a ruha anyagában, és lehetetlenné teszi a szennyeződés
eltávolítását.

9. A készülék karbantartása
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• Amikor eltávolítja a beszorult papírt vagy festéket cserél, vigyázzon, hogy a festék (új vagy
használt) ne kerüljön a bőrére. Ha festék kerül a bőrére, mossa le alaposan az érintett területet
szappannal és vízzel.

• A festék pótlásakor, a használt festék tartályának, vagy a festék fogyóeszközökkel együtt
történő cseréjekor vigyázzon, hogy ne szóródjon ki a festék. A használt fogyóeszközöket az
eltávolításukat követően tegye egy tasakba. A fedéllel rendelkező fogyóeszközök esetében
ügyeljen azok lezárására.

• Ha nem a javasolt típusú festéket használja, hiba keletkezhet.

• A festékcsere közben ne kapcsolja ki a készülék működtető kapcsolóját. Ellenkező esetben a
beállítások elveszhetnek.

• Mindig cserélje ki a festéket, amikor a készülék ezt kéri.

• Ugyanazt a festéktárolót ne tegye be a készülékbe, illetve ne vegye ki a készülékből több
alkalommal. Ez festékszivárgást okozhat.

• Ne rázza az eltávolított festéktárolót. A megmaradt festék kiszóródhat.

• A  jelzés megjelenése után még kb. 50 másolat készíthető, azonban a másolási minőség
megőrzéséhez érdemes mielőbb kicserélni a festékkazettát.

A festék tárolása

A festék tárolása során mindig tartsa be az alábbi óvintézkedéseket:

• A festékkazettákat hűvös, száraz, közvetlen napfénytől védett helyen tárolja.

• Sík felületen tárolja.

Használt festékkazetta

A felhasznált festékkazettát nem lehet újrafelhasználni.

(főleg Európa és Ázsia)

Ha már nincs szüksége a használt festékkazettára, vegye fel a kapcsolatot a helyi képviselővel.
Amennyiben a tartályt önállóan szeretné kidobni, az általános műanyaghulladékok leselejtezésekor
érvényes előírások szerint járjon el.

(főleg Latin-Amerika)

A festékkazetta cseréje
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A kellékanyagok újrahasznosításával kapcsolatban keresse fel helyi weboldalunkat, vagy a helyi
szabályozásoknak megfelelően járjon el.

A festék eltávolítása

DJC043

• 1: Nyissa le a készülék elülső fedőlapját.

• 2: Emelje fel a zöld kart.

DJC044

• 3: Tolja meg a zöld kart, és óvatosan húzza ki a tartót.

DJC045

• 4: Nyomja vissza a festéktartályt, hogy a teteje
felemelkedjen, majd óvatosan húzza ki.

A festék behelyezése

DJC046

• 1: Tartsa az új festéktartályt vízszintesen, majd öt-hat
alkalommal rázza meg.

• 2: Távolítsa el a fekete fedőrészt.

• Felrázás előtt ne távolítsa el a fekete kupakot.

• Ne távolítsa el a belső kupakot.

9. A készülék karbantartása
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DJC047

• 3: Helyezze a festéktartályt a tartóra és húzza a tetejét előre.

DJC048

• 4: Kattanásig tolja be a zöld kart.

DJC049

• 5: Nyomja le a zöld kart.

• 6: Zárja vissza a készülék elülső fedelét.

A festékkazetta cseréje
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Figyelmeztetések tisztítás esetén
A magas nyomtatási minőség megőrzése érdekében rendszeresen tisztítsa a készüléket.

Puha, száraz ruhával törölje le a külső részeket. Amennyiben ez nem elégséges megoldás, alaposan
kicsavart, nedves ruhát használjon. Ha a szennyeződést így sem tudja eltávolítani, alkalmazzon
semleges tisztítószert, aztán az adott részt előbb alaposan kicsavart, nedves, majd száraz ruhával
törölje le, és hagyja megszáradni.

• A deformálódások, elszíneződések vagy repedések elkerülése érdekében ne használjon párolgó
vegyi anyagokat, úgymint benzin, hígító vagy rovarölő sprayt a készülékhez.

• Ha por vagy szennyeződés van a készülék belsejében, tiszta, száraz ruhával törölje azt le.

• Legalább évente egyszer húzza ki a hálózati kábelt a fali csatlakozóból. Az ismételt csatlakoztatás
előtt a dugós csatlakozóról és annak közeléből tisztítsa le a port és szennyeződéseket. A
felgyülemlett por és piszok tüzet okozhat.

• Ne hagyja, hogy gemkapcsok, iratkapcsok, vagy más kisméretű tárgyak essenek a készülék
belsejébe.

9. A készülék karbantartása
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Az üveglap tisztítása, Az üveglap fedél
tisztítása és ADF

Az üveglap tisztítása

1. Emelje fel az eredetik automatikus adagolóját (ADF).

Ügyeljen, hogy ne fogja meg a bemeneti adagolót. Ha így tesz, a tálca megsérülhet.

2. Tisztítsa meg a nyíllal jelölt részeket puha, nedves ruhával, majd törölje ezeket szárazra
egy száraz ruhával a maradék nedvesség eltávolításához.

DJC015

Az üveglap fedél tisztítása

1. Törölje le a lapot

DJC059

Az automatikus adagoló tisztítása

A következő lépések az ADF tisztítását ismertetik.

Az üveglap tisztítása, Az üveglap fedél tisztítása és ADF
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1. Emelje fel az eredetik automatikus adagolóját (ADF).

Vigyázzon, hogy ne az automata lapadagolót fogja meg a lapadagoló felemelésekor. Ha így
tesz, a tálca megsérülhet.

2. Tisztítsa meg a expozíciós üveglap fedelét puha, nedves ruhával, majd törölje át egy
száraz ruhával a maradék nedvesség eltávolításához.

DJC016

9. A készülék karbantartása
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Biztonság
Mindig fennáll a veszélye, hogy engedély nélkül lemásolják, vagy a hálózaton keresztül elérik a
bizalmas adatokat. A dokumentumok védelmére az ilyen támadások ellen nemcsak jelszavak állíthatók
be, hanem használható a Kibővített biztonság funkció is a biztonság megerősítésére.

Azok számára, akik kiemeltek kívánják védeni dokumentumaikat, javasoljuk a Kibővített biztonság
funkció használatát.

Elsődleges biztonsági funkciók

A memóriában maradó képadatok védelme

Védi a memóriában maradt képadatokat. Egy másolási vagy nyomtatási feladat befejezte vagy
megszakítása után is biztonságban maradnak az adatok.

Adminisztrátor hitelesítése

A dokumentumbiztonság adminisztrációjának alapvető funkcióit hozzáférési kóddal védi. Lásd:
163. o. "Adminisztrátori beállítások".

Biztonság
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Működési környezet és megjegyzések
A készülék biztonsága abban az esetben garantált, ha a készülék használata közben teljesülnek az
alábbi feltételek:

Működési környezet

• A készülék állapota normális. (Vagyis nincs megsérülve, módosítva, nem hiányoznak belőle
alkatrészek.)

• Ha a készülék hálózathoz csatlakozik, akkor a készülék védve van az illegális hozzáférés, például
az adatcsomagok vizsgálata (sniffing) ellen.

• A készüléket egy olyan adminisztrátor üzemelteti, aki alaposan ismeri a készüléket, és képes
megfelelő feltételeket teremteni, hogy a felhasználók biztonságosan használhassák azt.

Megjegyzések az adminisztrátor számára

• A készülék nem véd a hálózaton folyó jogtalan cselekvések ellen. A hálózattal kapcsolatos
kockázatok elkerüléséhez további biztonsági intézkedésekre van szükség.

• A készülék biztonsága nem garantálható, ha bármely hardvereleme el van távolítva vagy ki van
cserélve egy nem megfelelő alkatrészre. Amennyiben fennáll ezek lehetősége, egyéb biztonsági
intézkedésekre is szükség van.

• Kerülje az egyforma vagy egymás után következő számjegyek használatát az adminisztrátori
kódban (mint például a "00000000" vagy az "12345678"). Mivel az ilyen számokat túl könnyen
ki lehet találni, ezek használata nem ad kellő szintű védelmet.

• A felhasználói kódok segítenek a készülék használatának szabályozásában. A felhasználónév
nem alkalmas a bizalmas dokumentumok védelmének biztosítására.

Megjegyzések a felhasználók számára

• Mielőtt nekikezdene eredetik szkennelésének a szkenner funkcióval, győződjön meg róla, hogy a
többi művelet befejeződött.

9. A készülék karbantartása
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10. Hibaelhárítás

Az elakadt lapok eltávolítása

DJC053

• A készülék egyes belső alkatrészei nagyon felforrósodnak. Ezért óvatosan távolítsa el az
elakadt papírt. Ellenkező esetben égési sérüléseket szenvedhet.

• Az elakadt eltávolítása közben vigyázzon az ujjaira, nehogy beszoruljanak, vagy
megsérüljenek.

• Az elakadt lapok eltávolítása közben ne kapcsolja ki a tápkapcsolót. Ha megteszi, akkor
törlődnek a másolási beállítások.

• Az elakadás megelőzése érdekében semmilyen leszakadt papírdarabkát ne hagyjon a
készülékben.

• Ha sűrűn akadnak el lapok, akkor keresse meg szervizképviselőjét.

• A készülék egynél több elakadt területet is jelezhet. Ilyen esetben ellenőrizzen minden területet,
ami szóba jöhet. Használja az A, B, C, Y és Z jelű ábrákat.

• A jobb fedél alatt talál egy matricát, amely elmagyarázza, hogyan távolíthatja el az elakadt
papírokat.

• Amikor a készülék felszólítja az eredeti példányok visszahelyezésére, akkor helyezze őket vissza
az adagolási pozícióba. A kijelzőn megjelenik a visszahelyezendő eredetik száma.
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HU DJC054

.  Engedje le a kart a 
készülék jobb oldali 
fedelének 
kinyitásához.

.  Engedje le az A 
jelű kart, majd 
távolítsa el az 
elakadt papír.

.  Csukja be a jobb 
oldali fedelet.

.  Engedje le a C1 jelű 
kart.

.  Engedje le a C2 jelű 
karokat.

Ha az Y jelenik meg

Ha az A, B, C, vagy a Z jelenik meg

.   Nyissa ki a készülék a jobb 
oldali fedelét, majd távolítsa 
el az elakadt papírt.

.  Csukja be a jobb oldali 
fedelet.

.  Távolítsa el az 
elakadt papírt.

.  Helyezze vissza a 
C2 jelű karokat az 
eredeti helyzetükbe.

.  Csukja be a jobb 
oldali fedelet.

.  Engedje le a kart a 
készülék jobb oldali 
fedelének 
kinyitásához.

.  Engedje le az A jelű 
kart, majd távolítsa 
el az elakadt papír.

.  Csukja be a jobb 
oldali fedelet.

.  Ha a 2. lépés után 
még fennáll az 
elakadás, végezze 
el a 3. lépést is.

.  Nyissa ki a 2. vagy 
3. adagoló jobb 
oldali fedelét, majd 
távolítsa el az 
elakadt papírt.

.  Csukja be a 2. vagy 
3. adagoló jobb 
oldali fedelét

.  Húzza ki a Z jelű 
kart, majd távolítsa 
el az elakadt papírt.

.  Csukja be a jobb 
oldali fedelet.

10. Hibaelhárítás
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Általános problémák
Ez a rész leírja, hogyan oldhatja meg a készülék működtetésekor fellépő általános problémákat.

• Ha a képernyőn SC kód jelenik meg, indítsa újra a készüléket. Ha az SC kód nem tűnik el, lépjen
kapcsolatba az értékesítési vagy szervizképviselővel.

Probléma Lehetséges ok Megoldás

A készülék nem kapcsol be. A tápkábel nincs megfelelően
csatlakoztatva.

• Győződjön meg arról,
hogy a tápkábel szorosan
illeszkedik a fali aljzatba.

• Egy másik működő eszköz
tápellátáshoz történő
csatlakoztatásával
bizonyosodjon meg arról,
hogy a fali kimenet nem
hibás.

A hibajelző folyamatosan világít
vagy villog.

Hiba történt. Váltson át másoló módra,
tekintse meg a megjelenített
üzenetet, majd annak
megfelelően hárítsa el a hibát.

A készülék képernyőjén
hibaüzenet jelenik meg.

Hiba történt. Lásd: 232. o. "Hiba- és
állapotüzenetek a képernyőn".

Az oldalak nincsenek
kinyomtatva.

A készülék beindul vagy
adatokat fogad.

Várjon, amíg a képernyőn meg
nem jelenik a "Nyomtatás..."
üzenet. Ha a képernyőn a
"Feldolgozás..." üzenet jelenik
meg, a készülék adatokat
fogad.

Az oldalak nincsenek
kinyomtatva.

Az interfész kábel nincs
megfelelően csatlakoztatva.

• Csatlakoztassa újra a
kábelt.

• Ellenőrizze, hogy az
interfészkábel megfelelő
típusú-e.

Általános problémák

217



Probléma Lehetséges ok Megoldás

Furcsa zaj hallatszik. A kellékek vagy opciók
telepítése nem megfelelő.

Ellenőrizze a kellékek és opciók
megfelelő beszerelését.

A zaj nem jelent
meghibásodást. Várjon, amíg a
tisztítás befejeződik.

A készülék által kiadott zaj túl
hangos.

A hangerő magas szintre van
állítva.

Állítsa be a sípolás, csörgés,
hangszóró és figyelmeztető
hangok hangerejét. A
részletekért lásd: 157. o.
"Rendszerbeállítások".

A készülék által kiadott zaj túl
halk.

A hangerő le van némítva vagy
alacsony szintre lett állítva.

Állítsa be a sípolás, csörgés,
hangszóró és figyelmeztető
hangok hangerejét. A
részletekért lásd: 157. o.
"Rendszerbeállítások".

• Ha a problémák bármelyike továbbra is jelentkezik, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a tápkábelt
és vegye fel a kapcsolatot értékesítési vagy szervizképviselőjével.

10. Hibaelhárítás
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Papíradagolási problémák
Ha a készülék működőképes, de a papírt nem lehet adagolni, vagy több alkalommal is papírelakadás
következik be, ellenőrizze a készülék és a papír állapotát.

Probléma Megoldás

A papírt nehézkesen lehet adagolni. • Támogatott típusú papírokat használjon. Lásd: 49. o.
"Támogatott papír".

• A papírt helyesen töltse be, megbizonyosodva arról,
hogy a papírvezetők megfelelően be vannak állítva.
Lásd: 67. o. "Papír betöltése".

• Ha a papír hullámos, egyenesítse ki.

• Vegye ki a papírt az adagolóból és átpörgetéssel jól
szellőztesse át. Ezt követően fordítsa meg a papírt fejjel
lefelé és helyezze vissza az adagolóba.

Gyakran fordul elő papírelakadás. • Ha üres hely van a papír és a papírvezetők között, állítsa
be a papírvezetőket, hogy az üres hely eltűnjön.

• Óvakodjon a kétoldalas nyomtatástól, ha a nyomtatott
képek nagy területű, folyamatos festékréteget
tartalmaznak, ami magas festékfogyasztással jár.

• Támogatott típusú papírokat használjon. Lásd: 49. o.
"Támogatott papír".

• A papírt csak a papírvezetőn látható szintjelző
magasságáig töltse be.

Egyszerre több papírlapot adagol a
készülék.

• Betöltés előtt jól pörgesse át a lapokat. A köteg lapos
felülethez - például asztalhoz - való hozzáveregetésével
bizonyosodjon meg arról, hogy az élek össze vannak
igazítva.

• Bizonyosodjon meg arról, hogy a papírvezetők
megfelelő pozícióban vannak.

• Támogatott típusú papírokat használjon. Lásd: 49. o.
"Támogatott papír".

• A papírt csak a papírvezetőn látható szintjelző
magasságáig töltse be.

• Ellenőrizze, hogy a papír betöltésekor maradt-e papír az
adagolóban.

Csak akkor töltsön papírt az adagolóba, ha az már üres.

Papíradagolási problémák
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Probléma Megoldás

A nyomtatott papír gyűrött. • Lehet, hogy nyirkos a használt papír. Használjon
megfelelően tárolt papírt. Lásd: 49. o. "Támogatott
papír".

• A papír túlságosan vékony. Lásd: 49. o. "Támogatott
papír".

• Ha üres hely van a papír és a papírvezetők között, állítsa
be a papírvezetőket, hogy az üres hely eltűnjön.

• Ellenőrizze, hogy a fixálóegység jobb és bal karja fel
van-e emelve a normál papír szintjéig.

A nyomtatott papír pöndörödik. • A papírt fejjel lefelé helyezze be az adagolóba.

• Ha a papír hullámosodása jelentős, gyakrabban vegye
ki a nyomatokat a kimeneti tálcából.

• Lehet, hogy nyirkos a használt papír. Használjon
megfelelően tárolt papírt. Lásd: 49. o. "Támogatott
papír".

A képek elhelyezése nem megfelelő
a nyomatokon

DAC606

Állítsa a felső és mindkét oldali papírmegvezetőket a papír
méretéhez.

Lásd: 67. o. "Papír betöltése".

A képek átlósan kerülnek
nyomtatásra az oldalakra.

DAC572

Ha üres hely van a papír és a papírvezetők között, állítsa be a
papírvezetőket, hogy az üres hely eltűnjön.

10. Hibaelhárítás
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Probléma Megoldás

Bár A6  mértű papír található a
kézi adagolóba, riasztás hallatszik,
ami azt jelzi, hogy az adagoló üres.

Tegyen újra papírt a kézi adagolóba, majd adagolja a papírt.

Papíradagolási problémák
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Nyomtatási minőségi problémák

A készülék állapotának ellenőrzése

Amennyiben probléma adódik a nyomtatás minőségével, először is ellenőrizze a nyomtató állapotát.

Probléma Megoldás

Probléma van a készülék
elhelyezésével.

Bizonyosodjon meg arról, hogy a nyomtató egyenes felületen
van. Helyezze a készüléket olyan helyre, ahol nem lesz kitéve
vibrációknak és ütéseknek.

Nem támogatott papírtípust használ. Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék támogatja a
használt papírtípust. Lásd: 49. o. "Támogatott papír".

A papírtípus beállítás helytelen. Győződjön meg arról, hogy a nyomtató-illesztőprogramban
beállított papírtípus megfelel a készülékbe betöltött papír
típusának. Lásd: 49. o. "Támogatott papír".

Nem eredeti festékkazettát használ. Az újratöltött vagy nem eredeti festékkazetta csökkenti a
nyomtatás minőségét és meghibásodáshoz vezethet. Csak
eredeti festékkazettát használjon. Lásd: 249. o.
"Fogyóeszközök".

Régi festékkazettát használ. A festékkazettákat azok lejárati dátuma előtt kell kinyitni és
kibontásukat követő hat hónapon belül el kell használni.

A készülék szennyezett. Lásd: 203. o. "A készülék karbantartása", és szükség szerint
tisztítsa meg a készüléket.

Ellenőrizze a nyomtató-illesztőprogram beállításait.

Probléma Megoldás

A nyomtatott kép maszatos. A nyomtató-illesztőprogram [Papír] lapján válassza a [Kézi
adagoló] értéket a "Lapadagoló:" listából. A "Papírtípus:"
listában válasszon megfelelő papírtípust.

A képek simítás során
elmaszatolódnak. (A készülék nem
fixálta a festéket.)

A nyomtatóvezérlő [Papír] lapján válassza ki a megfelelő
papírtípust a "Papírtípus:" listáról.

10. Hibaelhárítás
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Probléma Megoldás

Amikor grafikus adatokat nyomtat, a
nyomtatás végeredménye eltér a
képernyőn láthatótól.

A pontos nyomtatás érdekében adja meg a nyomtató-
illesztőprogram beállításaiban a grafikus parancs nélküli
nyomtatást. A nyomtatóvezérlő megadására vonatkozó
részletekért nézze meg a nyomtatómeghajtó Súgóját.

A képek levágottak vagy túl sok
oldal nyomtatódik.

Használja az alkalmazásban kiválasztott papírméretet. Ha
nem tud megfelelő méretű papírt betölteni, használja a
kicsinyítés funkciót a kép kicsinyítéséhez, majd végezze el a
nyomtatást. A kicsinyítés funkcióra vonatkozó részletekről lásd
a Nymtatómeghajtó Súgóját.

A fényképek durva felbontásúak. Az alkalmazás vagy a nyomtatómeghajtó beállításainak
segítségével állítson be nagyobb felbontást.

A nyomtatómeghajtóra vonatkozó részletekkel kapcsolatban
lásd a nyomtató Súgóját.

A folyamatos vonal szaggatott
vonalként kerül nyomtatásra, vagy
elmosódott.

Módosítsa az összemosódási mintát a nyomtatómeghajtón.
Az összemosódás részleteit a nyomtatómeghajtó Súgójában
talál.

A vékony vonalak elmosódottak,
vastagságuk nem egyenletes, vagy
meg sem jelennek a nyomtatott
képen.

Módosítsa az összemosódási mintát a nyomtatómeghajtón.
Az összemosódás részleteit a nyomtatómeghajtó Súgójában
talál.

Ha a probléma továbbra is fennáll, a vonalak vastagságának
módosításához adja meg annak az alkalmazásnak a
beállításait, amelyben a képet létrehozta.

Nyomtatási minőségi problémák
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Nyomtatóproblémák
Ez a rész a nyomtatási problémákat és a lehetséges megoldásokat ismerteti.

Nem tud megfelelően nyomtatni

Probléma Megoldás

Hiba fordul elő. Ha nyomtatáskor hiba fordul elő, módosítsa a számítógép
vagy a nyomtató-illesztőprogram beállításait.

• Ellenőrizze, hogy a nyomtatóikon neve nem tartalmaz
32 alfanumerikus karakternél többet. Ha igen, rövidítse.

• Ellenőrizze, hogy vannak-e egyéb működésben lévő
alkalmazások.

Zárja be a többi alkalmazást, mivel azok zavarhatják a
nyomtatót. Ha a probléma nem oldódik meg, zárja be a
szükségtelen folyamatokat is.

• Ellenőrizze, hogy a legfrissebb nyomtató-illeszőprogram
van-e használatban.

A nyomtatási munkát törölték. • Ha az [I/O időkorlát] a [Rendszerbeállítások] alatt 15
másodpercre van állítva, növelje az időszakot. A
nyomtatási munka törlődhet, ha a nyomtatást gyakran
zavarják adatok más portokból, vagy ha a nyomtatási
adat túl nagy és időbe telik annak feldolgozása. A
részletekért lásd: 157. o. "Rendszerbeállítások".

Számottevő késleltetés van a
nyomtatást indító parancs és a
tényleges nyomtatás között.

• Az adatfeldolgozáshoz szükséges idő az adatok
méretétől függ. A nagy volumenű adatok, például sok
grafikus elemet tartalmazó dokumentumok feldolgozása
tovább tart.

• A nyomtatás felgyorsításához a nyomtatómeghajtó
segítségével csökkentse a nyomtatási felbontást.
Részletekért lásd a nyomtatómeghajtó súgóját.

• A készülék a szín kalibrálását végzi. Várjon.

10. Hibaelhárítás
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Probléma Megoldás

Bizonyos alkalmazások használata
esetén a dokumentumok vagy a
képadatok nyomtatása nem
megfelelő.

Néhány karaktert halványan vagy
egyáltalán nem nyomtat ki a
készülék.

Módosítsa a nyomtatási minőség beállításait.

Túl hosszú ideig tart a nyomtatási
feladat befejezése.

• Fényképek, és nagyobb adatmennyiséget tartalmazó
dokumentumok feldolgozása tovább tart, ezért az ilyen
adatok nyomtatása során várakoznia kell.

• A beállításoknak a nyomtatóvezérlő segítségével történő
módosítása felgyorsíthatja a nyomtatást:

Lásd a nyomtatóvezérlő Súgóját.

• Az adatmennyiség túlságosan nagy vagy komplex, és
bizonyos időbe telik a feldolgozása.

• Ha a képernyőn a "Feldolgozás..." üzenet jelenik meg, a
készülék adatokat fogad. Várjon.

• A nyomtató a színregisztráció beállítását végzi. Várjon.

A nyomtatott kép eltér a számítógép
képernyőjén látható képtől.

• Amikor bizonyos olyan funkciókat használ, mint a
nagyítás vagy a kicsinyítés, a kép elrendezése eltérhet a
számítógép képernyőjén látottétól.

• Ellenőrizze, hogy az elrendezési beállítások megfelelően
lettek konfigurálva az alkalmazásban.

• Bizonyosodjon meg arról, hogy a
nyomtatótulajdonságok párbeszédablakban kiválasztott
papírméret megegyezik a betöltött papír méretével.
Részletekért lásd a nyomtatómeghajtó súgóját.

A képek levágottak vagy túl sok
oldal nyomtatódik.

Ha az alkalmazásban kiválasztottnál kisebb papírméretet
használ, inkább térjen vissza az alkalmazásban
kiválasztottnak megfelelő papírméret használatához. Ha nem
tud megfelelő méretű papírt betölteni, használja a kicsinyítés
funkciót a kép kicsinyítéséhez, majd végezze el a nyomtatást.

Lásd a nyomtatóvezérlő Súgóját.

Nyomtatóproblémák
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Ha nem tud tisztán nyomtatni

Probléma Megoldás

Az egész nyomat homályos. • Lehet, hogy nyirkos a használt papír. Használjon
megfelelően tárolt papírt. Lásd: 49. o. "Támogatott
papír".

• Ha engedélyezi a [Festéktakarékos] lehetőséget a
[Rendszerbeállítások] alatt, a nyomtatás általában
alacsonyabb fényerősségű.

• A festékkazetta majdnem üres. Ha a képernyőn
megjelenik a "Csere szükséges: Festékkazetta" üzenet,
cserélje ki a jelzett festékkazettát.

• Nedvesség csapódhatott le. Ha a hőmérséklet vagy a
páratartalom gyorsan változik, csak azt követően
használja a készüléket, hogy az alkalmazkodott a
megváltozott körülményekhez.

Festékszennyeződések jelennek meg
a nyomtatott oldalon.

• Lehet, hogy a papírbeállítások nem megfelelőek. Például
vastag papír használata mellett nem a vastag papír van
megadva.

Ellenőrizze a nyomtatóvezérlő papírbeállításait.

Lásd a nyomtatóvezérlő Súgóját.

• Ellenőrizze, hogy a papír nem hajlott vagy gyűrött. A
borítékok könnyen meghajlanak. Simítsa ki a papírt a
betöltés előtt.

Lásd: 67. o. "Papír betöltése".

Vízszintes vonalak jelennek meg a
nyomaton.

• Külső behatások (pl. a készülék meglökése) okozhatják a
vonalak megjelenését a nyomatokon, illetve egyéb
működési hibához is vezethet.

Biztosítsa a nyomtató védelmét a külső behatások ellen,
különösen nyomtatás közben.

• Ha vonalak jelennek meg a nyomatokon, kapcsolja ki a
nyomtatót, majd egy kis várakozás után, kapcsolja
vissza. Ezután hajtsa végre ismét a nyomtatási feladatot.

A fényképek durva felbontásúak. Néhány alkalmazás csökkenti nyomtatáskor a felbontást.
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Probléma Megoldás

A nyomtatott lapok hátoldala
szennyezett.

• Az elakadt papír eltávolításakor a nyomtató belseje
beszennyeződött. Nyomtasson ki több oldalt, amíg a
nyomat le nem tisztul.

• Ha a dokumentum mérete meghaladja a papírméretet,
például amikor A4-es nyomatokat készít B5 méretű
papírra, előfordulhat, hogy az utána következő
nyomatok hátlapján foltok lesznek.

Finom pontmintát nem nyomtat. Módosítsa az [Árnyalás] beállítását a nyomtatómeghajtó
párbeszédablakában.

Lásd a nyomtatóvezérlő Súgóját.

Ha megdörzsöli az ujjával, a
nyomat elmaszatolódik.

Lehet, hogy a papírbeállítások nem megfelelőek. Például
vastag papír használata mellett nem állította be a vastag
papírt.

• Ellenőrizze a nyomtató papírbeállításait.

Lásd: 67. o. "Papír betöltése".

• Ellenőrizze a nyomtatóvezérlő papírbeállításait.

Lásd a nyomtatóvezérlő Súgóját.

Ha a papír nem adagolódik megfelelően

Probléma Megoldás

A nyomatok kötegelése nem
megfelelő.

Lehet, hogy nyirkos a használt papír. Használjon megfelelően
tárolt papírt. Lásd: 49. o. "Támogatott papír".

A nyomtatott papír pöndörödik. Ha engedélyezi a [Festéktakarékos] lehetőséget a
[Rendszerbeállítások] alatt, a nyomtatás általában
alacsonyabb fényerősségű.

A nyomtatott borítékok gyűrödtek. Ellenőrizze, hogy a fixáló egység karjai megfelelően be
vannak-e állítva. Engedje le a fixáló egység karjait.

Nyomtatóproblémák
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Ha nem tud tesztoldalt nyomtatni

Lehetséges ok Megoldás

A tápvezeték, egy USB-kábel vagy
egy hálózati kábel nincs
megfelelően csatlakoztatva.

Győződjön meg arról, hogy a tápvezeték, az USB-kábel és a
hálózati kábel megfelelően csatlakoztatva van. Azt is
ellenőrizze, hogy nem sérültek-e.

A portkapcsolat nem jött létre
megfelelően.

1. Kattintson a [Start] menüben a [Eszközök és nyomtatók]
tételre.

2. Kattintson a jobb egérgombbal a készülék ikonjára,
majd kattintson a [Nyomtatókiszolgáló tulajdonságai]
elemre.

3. Kattintson a [Port] lapra, majd győződjön meg arról,
hogy a port USB- vagy hálózati nyomtatóra van állítva.

10. Hibaelhárítás
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Másolóproblémák

Ha a másolatok nem tiszták

Probléma Megoldás

A nyomtatott másolat üres. Az eredeti dokumentumot nem jól helyezte el.

Üveglap használata esetén az eredetit a másolandó oldallal
lefelé helyezze az üveglapra. ADF használata esetén a másolt
oldallal felfelé helyezze el. Lásd: 79. o. "Az eredetik
behelyezése".

Rossz eredetit másolt. Ha üveglapról másol, bizonyosodjon meg arról, hogy az
ADF-ben nincsenek eredetik.

A fénymásolt oldalak nem ugyanúgy
néznek ki, mint az eredeti.

Válassza ki az eredeti típusának megfelelő szkennelési módot.
Lásd: 99. o. "Szkennelési beállítások megadása".

Fényképes nyomat fénymásolásakor
fekete pontok jelennek meg.

Lehet, hogy az eredeti a magas páratartalom miatt
hozzáragadt az üveglaphoz.

Helyezze az eredetit az üveglapra, és tegyen rá két vagy
három fehér papírlapot. A másolás során hagyja nyitva az
automatikus lapadagolót.

Foltos minta keletkezik. Az eredeti minden bizonnyal erősen vonalas vagy pontozott
területeket tartalmaz.

A képminőség beállítás [Fénykép] és [Vegyes] közötti
váltogatása csökkentheti a foltos mintázat megjelenését.

Lásd: 99. o. "Szkennelési beállítások megadása".

Másolóproblémák
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Probléma Megoldás

A nyomtatott másolat piszkos. • A kép fényerőssége túl magas.

Állítsa be a kép fényerejét. Lásd: 99. o. "Szkennelési
beállítások megadása".

• A festék a nyomtatott felületen nem száraz.

Ne érintse meg a nyomtatott felületeket közvetlen azok
kinyomtatása után. A frissen nyomtatott lapokat
egyenként vegye el, ügyelve arra, hogy ne érintse meg a
nyomtatott területeket.

• Az expozíciós üveglap vagy az automatikus lapadagoló
szennyezett. Lásd: 203. o. "A készülék karbantartása".

• Az eredetik üveglapra történő helyezése előtt
bizonyosodjon meg arról, hogy a festék vagy a
korrekciós folyadék száraz.

Ha üveglapról másol, a másolat
nyomtatási területe kívül van az
eredetivel illesztett helyzeten.

Helyezze az eredetit másolási oldallal lefelé,
megbizonyosodva arról, hogy a bal hátsó sarokhoz van
illesztve és az üveglapon fekszik.

Ha a másolatok nem az elvárt eredmény szerint készülnek.

Probléma Megoldás

A fénymásolt oldalak sorrendje nem
megfelelő.

a vezérlőpulton módosítsa a [Szortírozás] beállítást a
másolási beállítások alatt szükségeinek megfelelően. A
[Szortírozás] részletes ismertetését lásd: 150. o. "Másoló
funkciók beállításai".

A fénymásolt oldalak túl sötétek
vagy világosak.

Állítsa be a kép fényerejét. Lásd: 118. o. "Szkennelési
beállítások megadása".

10. Hibaelhárítás
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Szkennerproblémák

Ha nem sikerül a hálózat tallózása egy szkennelt fájl küldéséhez

Probléma Megoldás

A készülék következő beállítása
lehet a nem megfelelő:

• IP cím

• Subnet Mask

Ellenőrizze a beállításokat. Lásd: 32. o. "Hálózati beállítások
konfigurálása".

Ha a szkennelés nem az elvártak szerint készül el.

Probléma Megoldás

A készülék nem kezdi el a
szkennelést.

Az ADF vagy annak fedele nyitva van. Csukja be az ADF-et
vagy annak fedelét.

A beolvasott kép piszkos. • Az expozíciós üveglap vagy az automatikus lapadagoló
szennyezett. Lásd: 203. o. "A készülék karbantartása".

• Az eredetik üveglapra történő helyezése előtt
bizonyosodjon meg arról, hogy a festék vagy a
korrekciós folyadék száraz.

A szkennelt kép torz vagy rossz
helyen van.

A dokumentum elmozdult a beolvasás közben. Ne mozgassa
a dokumentumot a beolvasás közben.

A kép fejjel lefelé lett beolvasva. A dokumentum a felső oldalával lefelé lett behelyezve.
Helyezze be az eredetiket; ügyeljen a helyes tájolásra. Lásd:
79. o. "Az eredetik behelyezése".

A szkennelt kép üres. A dokumentumot fordítva helyezte az expozíciós üveglapra.
Üveglap használata esetén az eredetit a másolandó oldallal
lefelé helyezze az üveglapra. ADF használata esetén az
eredetit másolt oldallal felfelé helyezze el. Lásd: 79. o. "Az
eredetik behelyezése".

A szkennelt kép túl sötét vagy túl
világos.

Állítsa be a kép fényerejét. Lásd: 118. o. "Szkennelési
beállítások megadása".

Szkennerproblémák
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Hiba- és állapotüzenetek a képernyőn
Az üzenetek ABC-sorrendben szerepelnek a lenti táblázatban.

Az "X" az adott helyzettől függően eltérően megjelenő üzeneteket jelzi, ilyen például a papírméret,
papírtípus vagy az adagoló neve.

• Ha a hibajelző folyamatosan világít vagy villog, váltson át másoló módra és tekintse meg a
megjelenített üzenetet.

Üzenet Okok Megoldások

Elakadás ADF-ben

Nyissa ki: ADF fedél

Táv. el a papírt.

Az eredeti elakadt az ADF-ben. • Távolítsa el az elakadt eredetiket, és
helyezze be azokat újra. Lásd: 219.
o. "Papíradagolási problémák".

• Ellenőrizze, hogy az eredetik
alkalmasak-e szkennelésre. Lásd: 79.
o. "Az eredetik behelyezése".

Elérhető: 2-old.
másolás A4/LG/LT

A 2 oldalas másolását nem
lehetett végrehajtani, mivel az
adagoló nem tartalmaz
érvényes méretű papírt, ami A4,
Letter vagy Legal.

• Válassza ki az A4, B5, Letter vagy
Legal méretű papírt tartalmazó
adagolót (de nem a kézi adagolót) a
[Papír kiválasztása] beállításban.
Lásd: 150. o. "Másoló funkciók
beállításai".

• A másolatok nyomtatásához
kiválasztott adagolónál adja meg az
A4, Legal vagy 16K méretű papírt.
Lásd: 157. o. "Rendszerbeállítások".

Nem elérhető
papírad.

A 2 oldalas másolást nem
lehetett végrehajtani, mert a
papírnál a kézi adagolóból
való betöltés van beállítva.

Adjon meg mást mint [Kézi adagoló]t a
[Papír kiválasztása] beállításnál. Lásd:
150. o. "Másoló funkciók beállításai".

10. Hibaelhárítás
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Üzenet Okok Megoldások

Elérhető:
Igazolv.másol.
A4/A5/A6/8,5×11

Az igazolvány másolását nem
lehetett végrehajtani, mivel az
adagoló nem tartalmaz
érvényes méretű papírt, ami A4,
A5, A6, vagy 8,5 × 11 méretű.

• A készülék vezérlőpultján adja meg a
[Papír kiválasztása] alatt, hogy a
másolatok nyomtatása A4 vagy Letter
méretű papírra történjen. Lásd: 150.
o. "Másoló funkciók beállításai".

• A másolatok nyomtatásához
kiválasztott adagolónál adja meg az
A4 vagy Letter méretű papírt. Lásd:
157. o. "Rendszerbeállítások".

Nem lehet másolni.

Tegyen eredetit ADF-
be.

A 2o.1-re vagy 4o.1-re
másolást nem lehetett
végrehajtani, mivel az
eredetiket nem helyezte az
adagolóba.

• Használja az ADF-et akár egyetlen
lap másolására is.

• Ha az expozíciós üveget kell
használnia, válassza a [Ki]
lehetőséget, vagy állítsa [Kézi 2 old.
beolv. módja]ra a [Kétold./Komb.]
beállítást a másolási beállítások alatt,
majd próbálja újra. Lásd: 150. o.
"Másoló funkciók beállításai".

Ellen. a papírméretet A dokumentumnál beállított
papírméret eltér az adagolóban
lévő papír méretétől.

Nyomja meg a [Lapdobás] gombot a
nyomtatás kezdéséhez, vagy nyomja meg
a [Mun.tör.]-t a munka törléséhez.

Ell. a papírméretet A dokumentumnál beállított
papírtípus eltér az adagolóban
lévő papír típusától.

Nyomja meg a [Lapdobás] gombot a
nyomtatás kezdéséhez, vagy nyomja meg
a [Mun.tör.]-t a munka törléséhez.

Kapcsolat
megszakadt

A vonalat nem lehet helyesen
csatlakoztatni.

• Ellenőrizze, hogy a telefonvonal
megfelelően csatlakoztatva van-e a
készülékhez.

• Húzza ki a telefonvonal vezetékét a
készülékből és csatlakoztassa a
vezetéket egy telefonba. Ellenőrizze,
hogy a telefonnal tud-e hívásokat
kezdeményezni. Ha így sem tud
hívásokat kezdeményezni, vegye fel
a kapcsolatot telefontársaságával.

Fedél nyitva Az egyik fedél nyitva van. Teljesen csukja le a fedelet.

Hiba- és állapotüzenetek a képernyőn
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Üzenet Okok Megoldások

Belső elakadás A papír elakadt a készülékben. Távolítsa el az elakadt papírt. Lásd: 219.
o. "Papíradagolási problémák".

Elakadás:2o.egys.

Táv. el a papírt

A kétoldalas egységben elakadt
a papír.

Távolítsa el az elakadt papírt. Lásd: 219.
o. "Papíradagolási problémák".

Elakadás:papírtálca Elakadt a papír a
meghatározott adagolóban.

Távolítsa el az elakadt papírt. Lásd: 219.
o. "Papíradagolási problémák".

Elakadás:stnd.tálca A papírkimeneti területen
elakadt a papír.

Távolítsa el az elakadt papírt. Lásd: 219.
o. "Papíradagolási problémák".

Elakadás:1.adagoló A papír elakadt az 1. adagoló
bemeneti területén.

Távolítsa el az elakadt papírt. Lásd: 219.
o. "Papíradagolási problémák".

Elakadás:2.adagoló A papír elakadt az 2. adagoló
bemeneti területén.

Távolítsa el az elakadt papírt. Lásd: 219.
o. "Papíradagolási problémák".

Elakadás:3.adagoló A papír elakadt az 3. adagoló
bemeneti területén.

Távolítsa el az elakadt papírt. Lásd: 219.
o. "Papíradagolási problémák".

Hálózati komm. hiba Az adatok küldése vagy
fogadása során megszakadt a
kapcsolat a szerverrel.

Forduljon a hálózati adminisztrátorhoz.

Kifogyott a papír:X A megadott adagolóból
kifogyott a papír.

Töltsön papírt a megadott adagolóba.
Lásd: 67. o. "Papír betöltése".

Indít. újra a
készüléket

A készüléket újra kell indítani. Kapcsolja ki a tápellátást, majd kapcsolja
újra vissza.

Csere: belső tov. szíj A továbbító szíj nem
használható és ki kell cserélni.

Vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval
vagy üzleti képviselővel.

Nemsokára csere
szüks:

Festékkazetta

A festékkazetta majdnem üres. Készítsen elő új festékkazettát.

Szkenn.
(hál.)megszakadt

A szkennelt fájlt nem lehetett
elküldeni, mert az Ethernet
kábel nem volt megfelelően
csatlakoztatva.

Csatlakoztassa újra az Ethernet kábelt és
ismételje meg a műveletet.

10. Hibaelhárítás
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Üzenet Okok Megoldások

Szkenn. (USB)
megszakadt

Az USB kábel le lett
csatlakoztatva a számítógépről
való szkennelés során.

Csatlakoztassa újra az USB kábelt és
ismételje meg a műveletet.

Megszakadt
szerverkapcs

A szkennelt fájlt nem lehetett
elküldeni, mert a célállomás
nem elérhető.

Ellenőrizze, hogy a célállomást helyesen
regisztrálta-e és ismételje meg újra a
folyamatot.

Szerver-válaszhiba Kommunikációs hiba történt a
szerverrel az átvitel
megkezdése előtt.

Ellenőrizze, hogy a célállomást helyesen
regisztrálta-e és ismételje meg újra a
folyamatot.

Ha a probléma továbbra is fennáll,
forduljon a hálózati rendszergazdához.

Szervizhívás - SCXXX Végzetes hardverhiba történt és
a készülék nem működik.

Vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval
vagy üzleti képviselővel.

Tegyen eredetit ADF-
be

Az üveglap nem
használható

e [Szkennelési
méret]tel.

A szkennelést nem lehetett
elvégezni, mert az eredetiket
nem az ADF-be helyezte, noha
a készülék A4/Letter méretnél
nagyobb eredetik
szkennelésére van beálltva
(csak az automatikus
lapadagolóval szkennelhető).

• Használja az ADF-et akkor is, ha
A4/Letter vagy kisebb méretű
eredetiket szkennel.

• Ha használnia kell az üveglapot,
válasszon A4/Letter vagy kisebb
méretet a [Szkn.mér]nél a
szkennerbeállítások alatt, majd
próbálja újra. Lásd: 118. o.
"Szkennelési beállítások megadása".

Szort. más. törölve A készülék memóriája megtelt,
miközben eredetiket szkennelt
az ADF-ből szortírozásos
másolás végrehajtásához.

Nyomja meg a [Kilépés] gombot a
memóriába sikeresen beszkennelt eredetik
nyomtatásához. Ezt követően másolja újra
az ADF-ben maradt eredetiket.

Nem támogatott
papírtíp.

A 2-oldalas másolást nem
lehetett végrehajtani, mert az
adagoló nem tartalmaz
érvényes típusú papírt, ami
vékony, normál, középvastag,
újrahasznosított, színes,
előnyomtatott vagy
előlyukasztott papírt jelent.

• Adja meg az érvényes papírtípust
tartalmazó adagolót (de nem a kézi
adagolót) a [Papír kiválasztása]
beállításban. Lásd: 150. o. "Másoló
funkciók beállításai".

• Adja meg a másolatok
nyomtatásához használt adagolónál
érvényes papírtípust. Lásd: 157. o.
"Rendszerbeállítások".

Hiba- és állapotüzenetek a képernyőn
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11. Függelék

Az IPv6 környezetben rendelkezésre álló
funkciók és hálózati beállítások
A készüléknek az IPv6 környezetben rendelkezésre álló funkciói és hálózati beállításai eltérnek az IPv4
környezetben elérhetőktől. Győződjön meg arról, hogy a használatban lévő funkciókat támogatja az
IPv6 környezet, majd konfigurálja a szükséges hálózati beállításokat.

Az IPv6 beállítások megadásának részleteivel kapcsolatban lásd: 169. o. "Hálózati beállítások".

Elérhető funkciók

FTP-nyomtatás

FTP-n keresztül nyomtat dokumentumokat az EPRT és EPSV parancsok segítségével. Egy, az RFC
2428-nak (egy IPv6-kompatibilis operációs rendszer és IPv6 FTP-alkalmazás) megfelelő FTP
ügyfélre van szükség ezeknek a parancsoknak a használatához.

Nyomtató

A nyomtatómeghajtó segítségével nyomtat dokumentumokat.

Szkennelés e-mailbe

A vezérlőpult segítségével szkennelt fájlokat elküldi e-mailben.

Szkennelés mappába

A vezérlőpult segítségével szkennelt fájlokat a számítógép megosztott mappájába küldi a
hálózatra.

Hálózati TWAIN szerver

Hálózati számítógépről vezérli a szkennelési funkciókat és a szkennelt adatokat közvetlenül a
számítógépre küldi. Ez a funkció csak TWAIN-t támogató alkalmazással rendelkező
számítógépeknél érhető el. Az IPv6 által támogatott több csoport IP-címe ff12::fb88:1.

Bonjour

Lehetővé teszi, hogy a készülék Bonjour protokoll által támogatott számítógépekkel kommunikáljon
a hálózaton.

Az IPv6 által támogatott több csoport IP-címe ff02::fb.

Web Image Monitor

Lehetővé teszi a észülék állapotának ellenőrzését és a beállítások konfigurálását webböngésző
segítségével.
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Konfigurációs oldal

Kinyomtatja a konfigurációs oldalt, amely megmutatja a készülék konfigurációját, IP-címét és
egyéb részleteket.

11. Függelék
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Adattovábbítás IPsec használatával
A biztonságosabb kommunikáció érdekében a készülék támogatja az IPsec protokollt. Alkalmazása
esetén az IPsec titkosítja az adatcsomagokat a hálózati szinten megosztott kulcsos titkosítással. A
készülék titkosítási kulcsot használ a megosztott kulcs létrehozásához mind a küldő, mind a címzett
részére. A még magasabb biztonsági szint eléréséhez érvényesítési időtartam alapján megújítható a
megosztott kulcs.

• A rendszer nem alkalmazza az IPsec-et a DHCP-n, DNS-en vagy WINS-en keresztül fogadott
adatokra.

• A Windows Vista/7, a Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2, a Red Hat Enterprise
Linux WS 4.0 és a Solaris 10 IPsec-kompatibilis operációs rendszerek. Egyes beállítási elemeket
azonban nem mindegyik operációs rendszer támogat. Ellenőrizze, hogy a megadott IPsec
beállítások konzisztensek az operációs rendszer IPsec beállításaiva.

• Ha IPsec konfigurációs problémák miatt nem tudja megnyitni a Web Image Monitor programot,
tiltsa le az IPsec opciót a kezelőpanel [Admin. eszk.] menüjében, majd nyissa meg a Web Image
Monitor alkalmazást.

• Az IPsec Web Image Monitor segítségével történő beállításával kapcsolatos részletekért lásd:
173. o. "Készülék konfigurálása a Web Image Monitor segítségével".

• Az IPsec kezelőpanel használatával történő letiltásával kapcsolatos részletekért lásd: 163. o.
"Adminisztrátori beállítások".

Titkosítás és hitelesítés IPsec használatával

Az IPsec két fő funkcióból áll: a titkosító funkcióból, amely biztosítja az adatok titkosságát, és a hitelesítő
funkcióból, amely ellenőrzi az adatok épségét és küldőjét. Ennek a gépnek az IPsec funkciója két
biztonsági protokollt támogat: az ESP protokollt, amely egyszerre engedélyezi mindkét IPsec funkciót,
valamint az AH protokollt, amely csak a hitelesítési funkciót engedélyezi.

ESP protokoll

Az ESP protokoll titkosítással és hitelesítéssel biztosítja a biztonságos adattovábbítást. Ez a
protokoll a fejléc adatait nem hitelesíti.

• A sikeres titkosítás érdekében a küldőnek és a fogadónak ugyanazt a titkosító algoritmust és
titkosító kulcsot kell megadnia. A titkosítási algoritmus és a titkosítási kulcs meghatározása
automatikusan történik.

• A sikeres titkosítás érdekében a küldőnek és a fogadónak ugyanazt a titkosító algoritmust és
titkosító kulcsot kell megadnia. A hitelesítési algoritmus és a hitelesítési kulcs meghatározása
automatikusan történik.

Adattovábbítás IPsec használatával
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AH protokoll

Az AH protokoll kizárólag csomagok hitelesítésével nyújt biztonságos adatátvitelt (a fejlécadatokat
is hitelesíti).

• A sikeres titkosítás érdekében a küldőnek és a fogadónak ugyanazt a titkosító algoritmust és
titkosító kulcsot kell megadnia. A hitelesítési algoritmus és a hitelesítési kulcs meghatározása
automatikusan történik.

AH protokoll + ESP protokoll

Az ESP és AH protokollok együttes használatával titkosításra és hitelesítésre is sor kerül az adatok
továbbításakor. Ezek a protokollok a fejléc adatait is hitelesítik.

• A sikeres titkosítás érdekében a küldőnek és a fogadónak ugyanazt a titkosító algoritmust és
titkosító kulcsot kell megadnia. A titkosítási algoritmus és a titkosítási kulcs meghatározása
automatikusan történik.

• A sikeres titkosítás érdekében a küldőnek és a fogadónak ugyanazt a titkosító algoritmust és
titkosító kulcsot kell megadnia. A hitelesítési algoritmus és a hitelesítési kulcs meghatározása
automatikusan történik.

• Egyes operációs rendszerek a "hitelesítés" szó helyett a "megfelelés" szót használják.

Biztonsági társulás

A készülék a kulcsbeállítási módszer szerinti titkosítási kulcscserét használ. Ezzel a módszerrel olyan
megállapodásokat kell meghatározni a feladó és a címzett részére, mint például az IPsec algoritmus és
kulcs. Az ilyen megegyezések együttese alkotja az SA-t (Security Association). A kommunikáció csak
akkor lehetséges, ha a fogadó és a küldő SA-beállításai megegyeznek.

Az SA beállítások automatikusan konfigurálódnak mindkét fél készülékén. Mielőtt azonban az IPsec SA
létrehozható lenne, az ISAKMP SA (1. fázis) beállításait automatikusan konfigurálni kell. Ez után történik
meg az IPsec SA (2. fázis) automatikus beállítása, amely lehetővé teszi a tényleges IPsec adatátvitelt.

A biztonság növelése érdekében az SA egy érvényességi periódus (időkorlát) megadásával időről
időre automatikusan frissíthető. Ez a készülék a titkosítási kulcs cseréjére csak az IKEv1-et támogatja.

Az SA-ban több beállítás konfigurálható.

1-10 beállítások

Tíz különböző SA részlet konfigurálható (például különféle megosztott kulcsok és IPsec
algoritmusok).

Az IPsec házirendeket egyesével keresi végig az [1. sz.]-tól kezdve.

11. Függelék

240



Titkosítási kulcscsere beállításainak konfigurációs folyamata

Ez a rész bemutatja a titkosító kulcscsere beállítását.

Készülék PC

1.Adja meg az IPsec beállításokat a Web Image
Monitor alkalmazásban.

1.Ugyanazokat az IPsec beállításokat adja meg,
mint a készüléken.

2.Engedélyezze az IPsec beállításokat. 2.Engedélyezze az IPsec beállításokat.

3.Hagyja jóvá az IPsec adattovábbítást.

• Az IPsec konfigurálása után a "Ping" parancsot használhatja annak ellenőrzésére, hogy
megfelelően jött-e létre az összeköttetés. Mivel a kezdeti kulcscsere során a válasz lassú,
beletellhet némi időbe az átviteli kapcsolat felépülésének megerősítése.

• Ha az IPsec konfigurációs problémái miatt nem tudja elérni a Web Image Monitort, tiltsa le az
IPsec-et a vezérlőpulton, majd indítsa el a Web Image Monitort.

• Az IPsec kezelőpanel használatával történő letiltásával kapcsolatos részletekért lásd: 163. o.
"Adminisztrátori beállítások".

Titkosításikulcs-csere beállítások megadása

• Az [IPsec beállítások] csak akkor jelenik meg, ha konfigurálva van a rendszergazdai jelszó.

Adja meg a Web Image Monitor segítségével.

1. Indítsa el a webböngészőt, majd érje el a készüléket annak IP-címének megadásával.

2. Kattintson az [IPsec beállítások] lehetőségre.

3. Kattintson az [IPsec házirend-lista] fülre.

4. Válassza ki a listáról a beállítás számát, amelyet módosítani kíván, majd kattintson a
[Módosít] gombra.

5. Módosítsa az IPsec beállításait szükség szerint.

6. Írja be az adminisztrátori jelszót, majd kattintson az [Alkalmaz] gombra.

7. Kattintson az [IPsec globális beállítások] fülre, majd válassza az [Aktív] lehetőséget az
[IPsec funkció] alatt.

8. Ha szükséges, adja meg az [Alapértelmezett házirend], a [Szórás és csop. címzés
megkerül.] és az [Összes ICMP megkerülése] pontot is.

Adattovábbítás IPsec használatával
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9. Írja be az adminisztrátori jelszót, majd kattintson az [Alkalmaz] gombra.

Az IPsec beállítások megadása a számítógépen

Számítógépén az IPsec SA beállításai számára pontosan ugyanazokat a beállításokat adja meg,
melyeket a készüléken az IPsec beállításokhoz megadott. A beállítási módok a számítógép operációs
rendszerétől függően eltérőek. Az alábbi példa lépéseit Windows 7 rendszerben és IPv4 környezetben
mutatjuk be.

1. Kattintson a [Start] menü [Vezérlőpult] ikonjára, majd a [Rendszer és biztonság] elemre,
végül válassza a [Felügyeleti eszközök] lehetőséget.

2. Kattintson duplán a [Helyi biztonsági házirend] elemre, majd kattintson az [A helyi
számítógép IP-biztonsági házirendjei] elemre.

3. A „Művelet” menüben kattintson az [IP-biztonsági házirend létrehozása...] parancsra.

Megjelenik az IP-biztonsági házirend varázsló.

4. Kattintson a [Tovább] gombra.

5. A "Név" mezőben adjon meg egy biztonsági házirend nevet, majd kattintson a [Tovább]
gombra.

6. Törölje a jelet „Az alapértelmezett válaszszabály aktiválása (csak a Windows korábbi
verzióiban).” jelölőnégyzetből, majd kattintson a [Tovább] gombra.

7. Jelölje be a "Tulajdonságok szerkesztése" négyzetet, majd kattintson a [Befejezés]
gombra.

8. Az „Általános” lapon kattintson a [Beállítások] gombra.

9. A "Hitelesítés és új kód generálása a következő idő elteltével" mezőbe ugyanazt az
érvényességi időszakot írja be (percekben kifejezve), amely a készüléken az [IKE
élettartama] pontban lett megadva, majd kattintson a [Módszerek...] gombra.

10. Győződjön meg arról, hogy a titkosítási algoritmus ("Titkosítás"), a hash-algoritmus
("Integritás") és az IKE Diffie-Hellman csoport ("Diffie-Hellman csoport") beállításai a
"Biztonsági módszerek sorrendje" alatt mind megegyeznek a készüléken az [IKE
beállítások] alatt megadottakkal.

Ha a beállítások nem jelennek meg, kattintson a [Hozzáadás...] gombra.

11. Kattintson kétszer az [OK] gombra.

12. A „Szabályok” lapon kattintson a [Hozzáadás] gombra.

Megjelenik a Biztonsági szabály varázsló.

13. Kattintson a [Tovább] gombra.

14. Jelölje be az "Ez a szabály nem határoz meg bújtatást" választógombot, majd kattintson
a [Tovább] gombra.

15. Válassza ki a hálózat típusát az IPsec-hez, majd kattintson a [Tovább] gombra.

11. Függelék
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16. Az IP-szűrő listában kattintson a [Hozzáadás...] gombra.

17. A [Név] mezőben adja meg az IP-szűrő nevét, majd kattintson a [Hozzáadás...] gombra.

Megjelenik az IP-szűrő varázsló.

18. Kattintson a [Tovább] gombra.

19. A [Leírás:] részre írja be az IP szűrő nevét vagy részletes leírását, és kattintson a
[Tovább] gombra.

Akkor is a következő pontra léphet, ha a mezőbe semmit nem ír.

20. A "Forrás cím" beállításánál a "Saját IP-cím" lehetőséget válassza ki, majd kattintson a
[Tovább] gombra.

21. A "Cél címe" listában válassza ki a "Megadott IP-cím vagy alhálózat" lehetőséget, adja
meg a gép IP-címét, majd kattintson a [Tovább] gombra.

22. Az IPsec protokolltípushoz válassza a "Bármely" opciót, majd kattintson a [Következő]
gombra.

23. Kattintson a [Befejezés], majd az [OK] gombra.

24. Válassza ki az IP szűrőt, amelyet létrehozott, majd kattintson a [Következő] gombra.

25. A Szűrőművelet részen kattintson a [Hozzáadás...] gombra.

Megjelenik a Szűrőművelet varázsló.

26. Kattintson a [Tovább] gombra.

27. A [Név] mezőben adja meg az szűrőművelet nevét, majd kattintson a [Tovább] gombra.

28. Válassza a "Biztonság tárgyalása" beállítást, majd kattintson a [Tovább] gombra.

29. Válasszon egy beállítást azokhoz a számítógépekhez, amelyekkel engedélyezett a
kommunikáció, és kattintson a [Tovább] gombra.

30. Válassza az „Egyéni” lehetőséget, majd kattintson a [Beállítások...] gombra.

31. Ha az [ESP] van kiválasztva a készülékhez a [Biztonsági protokoll] pontban az [IPsec
beállítások] alatt, válassza az [Adatintegritás és titkosítás (ESP)] pontot, majd
konfigurálja a következő beállításokat:

Állítsa be a [Sértetlenségi algoritmus] értékét ugyanarra az értékre, mint a készüléken megadott
[Hitelesítési algoritmus ESP számára] érték.

Állítsa be a [Titkosítási algoritmus] értéket ugyanarra az értékre, mint a készüléken megadott
[Titkosítási algoritmus ESP számára] érték.

32. Ha a készülékhez az [AH] van kiválasztva a [Biztonsági protokoll] pontban az [IPsec
beállítások] alatt, válassza az [Adat és címintegritás titkosítás nélkül (AH)] pontot, majd
konfigurálja a következő beállításokat:

Állítsa be a [Sértetlenségi algoritmus] értékét ugyanarra az értékre, mint a készüléken megadott
[Hitelesítési algoritmus AH számára] érték.

Törölje ki az [Adatintegritás és titkosítás (ESP)] jelölőnégyzetet.

Adattovábbítás IPsec használatával
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33. Ha az [ESP és AH] van kiválasztva a készülékhez a [Biztonsági protokoll] pontban az
[IPsec beállítások] menüben, válassza az [Adatok és címek integritása hitelesítés nélkül
(AH)] lehetőséget, majd konfigurálja az alábbi beállításokat:

Állítsa be a [Sértetlenségi algoritmus] értékét az [Adat és cím integritás titkosítás nélkül(AH)] alatt
ugyanarra az értékre, mint a készüléken megadott [Hitelesítési algoritmus AH számára] érték.

Állítsa be a [Titkosítási algoritmus] értékét az [Adatintegritás és titkosítás (ESP)] alatt a készüléken
beállított [Titkosítási algoritmus ESP számára] értékre.

34. A kulcsbeállítás folyamatában válassza az "Új kulcs generálása minden következő idő
elteltével..." lehetőséget, és adja meg ugyanazon érvényességi időtartamot ([másodperc]
vagy [Kbytes]), mint a készüléknél az [Élettartam] lehetőségnél megadott érték

35. Kattintson az [OK], majd a [Tovább] gombra.

36. Kattintson a [Befejezés] gombra.

Amennyiben az IPv6 protokollt Windows Vista vagy újabb Windows-rendszerben használja, a
12. lépéstől meg kell ismételnie az eljárást, és az ICMPv6 protokollt meg kell adnia kivételként. A
22. lépésnél válassza az [58] értéket az "Egyéb" cél-protokolltípushoz, majd állítsa a [Biztonságos
csatorna kezdeményezése] opciót [Engedélyez] értékre.

37. Válassza ki a létrehozott szűrőműveletet, majd kattintson a [Következő] gombra.

38. Válassza ki a hitelesítési módot, és kattintson a [Tovább] gombra.

39. Kattintson a [Befejezés] gombra, majd kétszer az [OK] gombra.

Ezzel megadta az új IP-biztonsági házirendet (IPsec beállításokat).

40. Válassza ki a létrehozott biztonsági házirendet, kattintson rá a jobb egérgombbal, majd
kattintson a [Hozzárendelés] gombra.

Ezzel engedélyezte az IPsec beállításokat a számítógépen.

• Ha szeretné letiltani a számítógép IPsec beállításait, kattintson jobb gombbal a biztonsági
házirendre, majd kattintson a [Hozzárendelés megszüntetése] parancsra.

Az IPsec engedélyezése és tiltása a kezelőpanel segítségével

1. Nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot.

2. A [ ] vagy a [ ] gombbal válassza az [Admin. eszk.] lehetőséget, majd nyomja meg az
[OK] gombot.

3. Ha jelszó megadását kéri a készülék, adja meg azt a számgombok segítségével, majd
nyomja meg az [OK] gombot.

4. Nyomja meg a [ ] vagy a [ ] gombot az [IPsec] opció megjelenítéséhez, majd nyomja
meg az [ OK] gombot.

11. Függelék
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5. Nyomja meg a [ ][ ] gombokat az [Aktív] vagy [Nem aktív] kiválasztásához, majd
nyomja meg az [OK] gombot.

6. Nyomja meg a [Felhasználói eszközök] gombot a kezdő képernyőhöz való
visszatéréshez.

• Az IPsec engedélyezéséhez az [Admin. eszközök zárolása] funkciót [Be] állásba kell kapcsolni.
Az [Admin. eszközök zárolása] lehetőség részleteivelkapcsolatban lásd: 163. o. "Adminisztrátori
beállítások".

Adattovábbítás IPsec használatával
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Festékkel kapcsolatos megjegyzések
• Harmadik fél festékének használata esetén nem garantálható a megfelelő működés.

• A nyomtatási körülményektől függően előfordulhatnak esetek, amikor a nyomtató nem képes
kinyomtatni a műszaki adatokban megadott oldalszámot.

• Ha a kinyomtatott kép hirtelen fakó vagy elmosódott lesz, cserélje ki a festékkazettát.

• Amikor a készüléket első alkalommal működteti, a készülékhez kapott festékkazettát helyezze be.
Ha nem ezt a festékkazettát használja, a következő problémák jelentkezhetnek:

• A festék kifogyása előtt megjelenik a "Nemsokára csere szüks:" "Festékkazetta" üzenet.

• A "Csere: festékkazetta" üzenet akkor jelenik meg, ha a festék elfogy, de a kinyomtatott kép
hirtelen fakóvá vagy homályossá válik.

• A "Nemsokára csere szüks:" "Festékkazetta" üzenet megjelenítésekor a készülék figyelembe veszi
a festékkazettába beépített fotokonduktor élettartamát is. Ha a fotokonduktor a festék kifogyása
előtt hagyja abba a működést, megjelenhet a "Nemsokára csere szüks:" "Festékkazetta" üzenet.

11. Függelék
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A készülék áthelyezése
Ez a rész a készülék áthelyezésével kapcsolatos óvintézkedéseket ismerteti.

A készülék helyét gondos körültekintéssel válassza ki.

A környezeti feltételek nagymértékben befolyásolják a készülék teljesítményét.

• Amennyiben át szeretné helyezni a készüléket (például ha másik emeletre szeretné költöztetni),
forduljon a szakszervizhez. A szakszerviz képviselőjének jelenléte nélkül ne próbálja
megemelni a készüléket. A készülék megsérül, ha felborul vagy leejtik, ami hibás működést
vagy a használók sérülését eredményezheti. A készülék különböző technikai kezelési területeit
csak szerviz munkatársai használhatják. Ne érintse meg ezeket a területeket!

• Ne távolítsa el a készülék lezuhanását meggátló állványt.

• A készülék épületből való kiköltöztetését megelőzően lépjen kapcsolatba az értékesítési
képviselővel. A készülék másik emeletre való költöztetését megelőzően lépjen kapcsolatba az
értékesítési képviselővel. Díjfizetés ellenében költöztető szolgáltatás is igénybe vehető.

A készülék áthelyezése emeleten belül

• A készülék elmozgatása előtt húzza ki a hálózati kábelt a fali aljzatból. A mozgatás közben
ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne sérüljön meg a készülék alatt. Ha ezeket az
óvintézkedéseket elmulasztja, az tüzet vagy áramütést okozhat.

• Ha az opcionális papíradagoló egység telepítve van, és át szeretné helyezni a készüléket, ne
a főegység felső részénél fogva tolja át az új helyre. Ellenkező esetben az opcionális
papíradagoló egység leválhat a készülékről, ami személyi sérülést okozhat.

• Amikor a hálózati kábelt kihúzza a fali dugaljból, mindig a hálózati dugót fogja meg, ne a
tápkábelt. A kábel húzása károsíthatja a tápkábelt. Ha sérült tápkábelt használ, az tűzveszélyes
és áramütést okozhat.

• A készülék mozgatásakor legyen óvatos. Tartsa be a következő óvintézkedéseket:

• Kapcsolja ki a főkapcsolót. A tápellátás kikapcsolásával kapcsolatos részletekért lásd: 25. o.
"A készülék be-/kikapcsolása".

• Zárja vissza az összes fedelet és adagolót, az elülső fedelet és a kézi adagolót is.

A készülék áthelyezése
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• Tartsa egyenes helyzetben a készüléket, óvatosan mozgassa, nehogy a készülék nagyot
zökkenjen vagy felbillenjen. A durva bánásmód a készülék meghibásodásához, esetleg a
merevlemez vagy a memória sérüléséhez vezethet, és így a tárolt fájlok elveszhetnek.

• Védje a készüléket az erős ütésektől. Az ütések hatására a merevlemez megsérülhet,
amelynek következtében a tárolt fájlok elveszhetnek. Elővigyázatosságból másolja át a
fájlokat egy másik számítógépre.

• A készülék áthelyezése során ne nyomja meg az automatikus dokumentumadagolót. Ha
megnyomja az automatikus dokumentumadagolót, az a késüzlékhez képest elhajlik, és emiatt
a beolvasott és másolt képek torzulhatnak.

11. Függelék
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Fogyóeszközök

• A termékeinket úgy terveztük, hogy magas minőségi és funkcionalitási színvonalnak feleljenek
meg, és ajánljuk, hogy csak a hivatalos forgalmazónál kapható fogyóeszközöket és
kellékanyagokat használja.

Festékkazetta

Festékkazetta A kazettánként nyomtatható oldalak átlagos száma *1

Fekete 1. típus:

• 2 000 oldal

2. típus:

• 12 000 oldal

*1 A nyomtatható oldalak száma megfelel az ISO/IEC 19752 előírásnak, amikor a fényerő a gyári
alapértelemezett beállításon van. Az ISO/IEC 19752 egy nemzetközi standard a nyomtatott oldalak
mérésére, amelyet az International Organization for Standardization állapított meg.

• Ha a festékkazettát nem cseréli, amikor szükséges, nyomtatás nem lesz lehetséges. A könnyű csere
érdekében javasoljuk, hogy pót festékkazettákat is tartson a készülék mellett.

• A ténylegesen nyomtatható oldalak száma függ a képek mennyiségétől és fedettségétől, az
egyszerre nyomtatandó lapok számától, a használt papírtípustól és papírmérettől, valamint az
olyan környezeti feltételektől, mint a hőmérséklet és a páratartalom.

• A festékkazettát lehet, hogy a fent megadotthoz képest gyakrabban kell cserélnie, ha annak
minősége idő közben negatívan változott.

• A festékkazettára (fogyóeszköz lévén) jótállás nem vonatkozik. Azonban ha problémát tapasztal,
vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol azt vásárolta.

• A készülék első használatakor a készülékhez mellékelt festékkazettákat használja.

• A mellékelt festékkazetta körülbelül 1000 oldal nyomtatásához elegendő.

• Ez a készülék rutinszerűen tisztítást végez és festéket használ, hogy tartsa a minőségét.

• Hogy megelőzze a tisztítás során előforduló hibákat, elképzelhető, hogy ki kell cserélnie a
festékkazettát, még akkor is, ha az nem üres.

Fogyóeszközök
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A készülék műszaki adatai
Ez a rész a készülék műszaki adatait listázza.

• Az összes alkalmazás - beleértve a nyitott forrású szoftver alkalmazásokat is - használata
engedélyezett a szerzők által. Ezen szoftver alkalmazáok szerzői jogi információjával
kapcsolatban a készülékhez tartozó CD-ROM "OSS.pdf" nevű dokumemtumában találhat
részleteket.

Általános funkciók műszaki adatai

Konfiguráció

Asztal

Nyomtatási eljárás

Lézeres elektrosztatikus átvitel

Maximális papírméret szkennelésénél az expozíciós üveglapon

297 × 432 mm (11,69 × 17,00 hüvelyk)

Maximális papírméret szkennelésénél az ADF-ből

297 × 600 mm (11,69 × 23,62 hüvelyk)

A nyomtatáshoz használt papír maximális mérete

305 × 600 mm (12,00 × 23,62 hüvelyk)

Bemelegedés időtartama

33 másodperc vagy kevesebb (23 °C, 71,6 °F) *1

*1 A bemelegedési idő változhat a készülék állapotától és a környezetétől függően.

Papírméretek

• Standard papírméretek

A3 , A4 , B4 JIS , B5 JIS , A5 , A6 , B6 JIS , 11 × 17 , 8.5 × 14 , 8.5
×13.4 , 8.5 × 11 , 8.25 × 14 , 8 × 10.5 , 5.5 × 8.5 ,

7.25 × 10.5 , 8 × 10 , 8 × 13 , 8.5 × 13 , 8.25 × 13 , 8K , 16K , 11 × 15
, 11 × 14 , 10 × 15 , 10 × 14 ,

4.125 × 9.5 , 3.875 × 7.5 , C5 Env , C6 Env , DL Env , 12 × 18

• Egyéni méret

90 - 305 mm (3,55 - 12,00 hüvelyk) szélesség, 148 - 600 mm (5,83 - 23,62 hüvelyk)
hossz

• Kétoldalas nyomtatásnál támogatott papírméretek

11. Függelék
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A3 , A4 , A5 , B4 JIS , B5 JIS , 11 × 17 , 8,5 × 14 , 8,5 × 13.4 , 8,5 × 11
, 8,25 × 14 , 8 × 10,5 , 8 × 13 , 8,5 × 13 ,

8.25 × 13 , 7.25 × 10.5 , 8 × 10 , 5.5 × 8.5 , 11 × 15 , 11 × 14 , 10 × 15 ,
10 × 14 , 8K , 16K

Papírtípus

Vékony papír

Normál papír 1

Normál papír 2

Közepesen vastag papír

Vastag papír 1

Vastag papír 2

Újrahasznosított papír

Színes papír

Nyomtatott papír

Előnyomott papír

Előlyukasztott papír

Speciális papír

Fejléces papír

Bankjegypapír

Névjegykártyapapír

Címkepapír

Hőálló fólia

Boríték

Papírkimeneti kapacitás (80 g/m2, 20 font)

250 lap

Papírbemeneti kapacitás (80 g/m2, 20 font)

• 1. adagoló

250 lap

• Kézi adagoló

100 lap

Automatikus adagoló kapacitása (80 g/m2, 20 font)

• A3 vagy 11 × 17 méret: 40 lap

• A3 vagy 11 × 17 méreten kívül: 50 lap

A készülék műszaki adatai
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Memória

256 MB

Tápkövetelmények

• (főleg Európa és Ázsia)

220-240 V, 3,7 A, 50/60 Hz

• (főleg Latin-Amerika)

120-127 V, 7 A, 60 Hz

• (főleg Európa és Ázsia)

Ha a géphez biztosított feszültség a garantált üzemi tartományon kívül esik, akkor a készülék
Energiatakarékos üzemmód 1 állapotba kapcsol. Energiatakarékos üzemmód 1 állapotban a
készülék működése felfüggesztésre kerülhet vagy csökkenhet a nyomtatási sebesség. Ha a
biztosított feszültség 130 V és 150 V között van, az áram kikapcsolására és
visszakapcsolására figyelmeztető üzenet jelenik meg. Ha a biztosított feszültség 150 V és
187 V között van, a nyomtatási sebesség a szokásosnál kisebb.

Energiafogyasztás

• Maximális áramfelvétel

950 W vagy kevesebb

• 1. energiatakarékos üzemmód

(főleg Európa és Ázsia)

49 W

(főleg Latin-Amerika)

48 W

• 2. energiatakarékos üzemmód

(főleg Európa és Ázsia)

3,4 W

(főleg Latin-Amerika)

2,9 W

A teljesítmény szintje a főkapcsoló kikapcsolásakor és a tápkábel csatlakozó aljzatba
illesztésekor: 1 W vagy kevesebb

* A visszaállás ideje és az áramfelvétel mértéke a készülék állapotától és a környezeti feltételektől
függően változó lehet.

Zajkibocsátás

• Hangteljesítményszint:

• Csak a főegység

11. Függelék
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Műszaki jellemzők:

Készenlét 40 dB (A) vagy kevesebb

Másolás 63 dB (A) vagy kevesebb

• Teljes rendszer

Műszaki jellemzők:

Készenlét 40 dB (A) vagy kevesebb

Másolás 67 dB (A) vagy kevesebb

• Hangnyomásszint:

• Csak a főegység

Műszaki jellemzők:

Készenlét 34 dB (A) vagy kevesebb

Másolás 57 dB (A) vagy kevesebb

• Teljes rendszer

Műszaki jellemzők:

Készenlét 34 dB (A) vagy kevesebb

Másolás/ 61 dB (A) vagy kevesebb

• A hangterhelés szintje a készülék mellett álló személy pozíciójából lett mérve.

• A hangszint a készülék állapotától és a környezeti feltételektől függően változhat.

A készülék méretei (szélesség x mélység x magasság)

• ADF-fel felszerelt modellek: 587 × 581 × 537 mm (23,11 × 22,87 × 21,14 hüvelyk)

• ADF nélküli fő egység: 587 × 581 × 426 mm (23,11 × 22,87 × 16,77 hüvelyk)

Súly (készülék fogyóeszközökkel)  (főleg Európa és Ázsia)

• 1. típus

30 kg (67 font) vagy kevesebb

• 2., 3. típus

Legfeljebb 35 kg (78 font)

Súly (készülék fogyóeszközökkel)  (főleg Latin-Amerika)

• 1. típus

A készülék műszaki adatai
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30 kg (67 font) vagy kevesebb

• 2. típus

Legfeljebb 35 kg (78 font)

Nyomtató funkció műszaki adatai

Nyomtatási sebesség

20 oldal/perc (A4/8,5 × 11)

Felbontás

600 × 600 dpi

Első nyomat nyomtatási sebessége

10 másodperc vagy kevesebb (A4/8,5 × 11) *1

*1 Az első nyomat elkészülési ideje a készülék állapotától és a környezeti feltételektől függően változhat.

Interfész

• Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX) (opcionális)

• USB 2.0

Nyomtatónyelv

GDI

Hálózati protokoll

TCP/IP

A másoló funkció műszaki adatai

Maximális felbontás (szkennelés és nyomtatás)

Szkennelés: 600 × 600 dpi

Nyomtatás: 600 × 600 dpi

Első másolat elkészülési ideje (A4/8.5 × 11)

10 másodperc vagy kevesebb *1

*1 Az első másolat elkészülési ideje a készülék állapotától és a környezeti feltételektől függően változhat.

Több másolási sebesség (A4/8,5 × 11)

20 oldal/perc

Kétoldalas nyomtatás: 16 oldal/perc

Másolási arány

• (főleg Európa és Ázsia)

11. Függelék
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Fix arány: 50%, 71%, 82%, 93%, 122%, 141%, 200%

Nagyítási arány: 25% - 200%

• (főleg Latin-Amerika)

Fix arány: 50%, 65%, 78%, 93%, 121%, 129%, 155%

Nagyítási arány: 25% - 200%

Másolási mennyiség

99

A szkenner funkció műszaki adatai

Maximális szkennelési terület (vízszintes x függőleges)

• Üveglap

297 × 432 mm (11,69 × 17,00 hüvelyk)

• ADF (automatikus eredeti dokumentumadagoló)

297 × 432 mm (11,69 × 17,00 hüvelyk)

Maximális felbontás a kezelőpanelről történő szkenneléskor (Szkennelés e-mailbe,
Szkennelés mappába)

• Üveglap

300 ×600 dpi

• ADF (automatikus eredeti dokumentumadagoló)

300 ×600 dpi

Maximális felbontás számítógépről történő szkenneléskor (TWAIN)

• Üveglap

600 × 600 dpi

• ADF (automatikus eredeti dokumentumadagoló)

600 × 600 dpi

Maximális felbontás számítógépről történő szkenneléskor (WIA)

• Üveglap

600 × 600 dpi

• ADF (automatikus eredeti dokumentumadagoló)

600 × 600 dpi

Fokozatosság

Fekete-fehér: 8 bit

Színes: 24 bit

A készülék műszaki adatai
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ADF átvitel

• Fekete-fehér: 13,6 kép percenként (200 dpi/A4 )

• Színes:

• Szkennelés e-mailbe, Szkennelés mappába: 7,01 kép másodpercenként (200 dpi/A4
)

• TWAIN: 5,78 kép percenként (200 dpi/A4 )

Interfész

• Standard

USB 2.0

• Opció

Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX)

Elküldhető fájlformátumok

TIFF, JPEG, PDF

Címjegyzék

Legfeljebb 100 tétel

(Személyi igazolvány szkennelése: 1 elem)

11. Függelék
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Műszaki adatok: Opciók
Ez a rész a különböző opciók műszaki adatait listázza.

Ppapíradagoló egység

Papírkapacitás

500 lap

Papírméret

A3 , A4 , B4 JIS , B5 JIS , A5 , B6 JIS , 11 × 17 , 8.5 × 14 , 8.5 × 13.4 , 8.5 ×
11 , 8.25 × 14 , 8 × 10.5 , 5.5 × 8.5 , 7.25 × 10.5 ,

8 × 10 , 8 × 13 , 8.5 × 13 , 8.25 × 13 , 8K , 16K , 11 × 15 , 11 × 14 , 10 × 15
, 10 × 14

Méretek (szélesség x mélység x magasság)

587 × 556,2 × 140 mm (23,11 × 21,89 × 5,51 hüvelyk)

Tápkövetelmények

Áramellátás a fő egységtől.

Energiafogyasztás

27 W vagy kevesebb

Papírsúly

60 - 105 g/m2 (16 - 28 font)

Súly

Kevesebb, mint 12 kg (26,5 font)

Műszaki adatok: Opciók
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Védjegyek
A Bonjour az Apple Inc. Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.

A Java az Oracle és/vagy társvállalatainak bejegyzett védjegye.

A LINUX Linus Torvalds Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.

A Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista, és az Internet Explorer bejegyzett védjegyek,
illetve a Microsoft Corporation védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az Adobe, Acrobat és a Reader az Adobe Systems Incorporated Egyesült Államokban és/vagy más
országokban bejegyzett vagy nem bejegyzett védjegye.

A Red Hat a Red Hat, Inc. bejegyzett védjegye.

Az SD az SD-3C, LLC védjegye.

Az Internet Explorer 6 hivatalos neve: Microsoft® Internet Explorer® 6.

Az Internet Explorer 11 hivatalos neve: Internet Explorer® 11.

A Windows operációs rendszerek pontos megnevezései a következők:

• A Windows Vista terméknevei a következők:

Microsoft® Windows Vista® Ultimate

Microsoft® Windows Vista® Business

Microsoft® Windows Vista® Home Premium

Microsoft® Windows Vista® Home Basic

Microsoft® Windows Vista® Enterprise

• A Windows 7 terméknevei a következők:

Microsoft® Windows® 7 Starter

Microsoft® Windows® 7 Home Premium

Microsoft® Windows® 7 Professional

Microsoft® Windows® 7 Ultimate

Microsoft® Windows® 7 Enterprise

• A Windows 8 terméknevei a következők:

Microsoft® Windows® 8

Microsoft® Windows® 8 Pro

Microsoft® Windows® 8 Enterprise

• A Windows 8,1 terméknevei a következők:

Microsoft® Windows® 8.1

Microsoft® Windows® 8.1 Pro

Microsoft® Windows® 8.1 Enterprise
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• A Windows Server 2003 terméknevei a következők:

Microsoft® Windows Server® 2003 Standard Edition

Microsoft® Windows Server® 2003 Enterprise Edition

Microsoft® Windows Server® 2003 Web Edition

Microsoft® Windows Server® 2003 Datacenter Edition

• A Windows Server 2003 R2 terméknevei a következők:

Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Standard Edition

Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Enterprise Edition

Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Datacenter Edition

• A Windows Server 2008 terméknevei a következők:

Microsoft® Windows Server® 2008 Foundation

Microsoft® Windows Server® 2008 Standard

Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise

Microsoft® Windows Server® 2008 Datacenter

Microsoft® Windows Server® 2008 Itanium-based Systems

Microsoft® Windows® Web Server 2008

Microsoft® Windows® HPC Server 2008

• A Windows Server 2008 R2 terméknevei a következők:

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Foundation

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Datacenter

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 for Itanium-based Systems

Microsoft® Windows® Web Server R2 2008

Microsoft® Windows® HPC Server R2 2008

• A Windows Server 2012 terméknevei az alábbiak:

Microsoft® Windows Server® 2012 Foundation

Microsoft® Windows Server® 2012 Essentials

Microsoft® Windows Server® 2012 Standard

Microsoft® Windows Server® 2012 Datacenter

• A Windows Server 2012 R2 terméknevei a következők:

Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Foundation

Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Essentials

Védjegyek
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Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard

Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter

Az itt felhasznált egyéb terméknevek csak azonosítási célokat szolgálnak, és a megfelelő vállalatok
védjegyei lehetnek. Az ilyen jellegű termékjelzésekhez kapcsolódó jogok tekintetében minden
felelősséget elhárítunk.

A Microsoft termékeiről készült képernyőképek használatát a Microsoft Corporation engedélyezte.
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