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Fokozza hatékonyságát...
...berendezésének maximális kihasználásával. A termékhez
mellékelt vásárlói dokumentációt tartalmazó CD egy
Felhasználói útmutatót tartalmaz a faxolási és szkennelési
funkciók optimális beállításához. A Rendszeradminisztrációs
kézikönyv leírja, hogy hogyan csatlakoztatható a gép a
hálózathoz. További információkért töltse fel a CD tartalmát a
merevlemezre.
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változtatására. A módosításokat és műszaki frissítéseket a dokumentáció következő kiadása
tartalmazza. A legfrissebb információkat a következő webhelyen találja: www.xerox.com.
Az általános exportszabályozás alá eső termékek
Jelen termék exportját a japán valuta- és külkereskedelmi törvények és/vagy az Egyesült
Államok exportkorlátozásai szigorúan korlátozzák. Amennyiben a terméket exportálni kívánja,
gondoskodnia kell a japán kormány, illetve annak kormányszerve által kiállított megfelelő
exportengedély és/vagy az USA kormánya vagy kormányszerve által kibocsátott újrakiviteli
engedély beszerzéséről.
A kiegészítő exportszabályozás alá eső termékek
Jelen termék exportját a japán valuta- és külkereskedelmi törvények és/vagy az Egyesült
Államok exportkorlátozásai szigorúan korlátozzák. Amennyiben jogi szerződés vagy egyéb
forgalmi dokumentum, illetve az importőr tájékoztatása alapján a tudomására jut, hogy a
terméket tömegpusztító fegyverek (ideértve a nukleáris, kémiai és biológiai fegyvereket)
fejlesztésére, gyártására, illetve felhasználására használták vagy szándékoznak használni,
gondoskodnia kell a japán kormány, illetve annak kormányszerve által kiállított megfelelő
exportengedély és/vagy az USA kormánya vagy kormányszerve által kibocsátott újrakiviteli
engedély beszerzéséről.
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1 Ismerkedés
Üdvözli Önt a Xerox CopyCentre/WorkCentre termékcsaládja.
Ez a Felhasználói útmutató a berendezés beépített lehetőségeinek használatához
szükséges részletes információkat, műszaki specifikációkat és gyakorlati lépéseket
tartalmaz.

Xerox Vevőszolgálat
Ha a termék üzembe helyezése közben vagy azt követően segítségre van szüksége,
online megoldások és támogatás igénybe vételéhez látogasson el a Xerox honlapjára:
http://www.xerox.com/
Ha további útmutatást igényel, vegye fel a kapcsolatot a Xerox vevőszolgálatának
szakértőivel. Ha a termék üzembe helyezésekor kézhez kapta a Xerox helyi
képviselőjének telefonszámát, a gyors elérhetőség érdekében azt javasoljuk, a számot
írja fel az alábbi helyre:
A Vevőszolgálat vagy a helyi képviselő telefonszáma:
#
Xerox USA Vevőszolgálat:

1-800-821-2797

Xerox Kanada Vevőszolgálat:

1-800-93-XEROX (1-800-939-3769)

Kérjük, hogy a Vevőszolgálat hívásakor készítse elő a gép gyári számát, amelyet a
berendezés bal oldalán, az A jelzésű ajtó alatt talál (lásd a következő ábra).

Az egyszerűbb visszakereshetőség érdekében a gyári számot feltüntetheti az alábbi
üresen hagyott helyen is.
Gyári szám:

Kérjük, hogy jegyezzen fel minden hibaüzenetet. Az információk birtokában
szakembereink gyorsabban meg tudják oldani a problémát.

Xerox CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro 123/128/133 Gyors útmutató
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Az érintőképernyőn megjelenő nyelvek
Nyelveket kétféle módon lehet változtatni.
Ha ideiglenes használatra vált, akkor nyomja meg a kezelõpanel <Nyelv> gombját és
válassza ki a kívánt nyelvet.
MEGJEGYZÉS: A megváltoztatott nyelv az alapnyelvállásba tér vissza a gép
újraindításakor.
Az alapnyelv megváltoztatásakor menjen a Rendszerbeállítás üzemmódba, válassza
[Általános beállítás] opciót, majd válassza a képernyőn a [Képernyő alapbeállítás]
opcióját, válassza ki a kívánt nyelvet mint [Alapbeállítás nyelv]. Bővebb információk a
felhasználói útmutató Belépés a rendszerbeállítási üzemmódba fejezetét.

Egyezményes elnevezések
A tájékoztatóban használt egyezményes elnevezések leírását megtalálja a
dokumentációs CD-n található felhasználói útmutatóban vagy a weboldalon:
www.xerox.com/support

Kapcsolódó segédanyagok
A géphez az alábbi kiegészítő információs források állnak rendelkezésre:
• Xerox CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro 123/128/133 Útmutató
• Xerox CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro 123/128/133
Rendszeradminisztrátori útmutató (System Administration Guide)
• Online súgórendszerek (nyomtatómeghajtók és CentreWare segédprogramok)
• A CentreWare segédprogramok dokumentációja (HTML)
MEGJEGYZÉS: Ne feledje, hogy a jelen Útmutatóban egy teljesen konfigurált
berendezés képernyői szerepelnek. A ténylegesen használt konfiguráció ettől eltérő
lehet.

Figyelmeztetések és korlátozások
Ez a fejezet tartalmazza a figyelmeztetéseket és korlátozásokat, melyeket a gép
használata során figyelembe kell venni.
• A gép elmozdításakor ügyeljen rá, hogy a gépet a középső részénél fogja meg, ne
a kezelőpanelt vagy a dokuadagoló területét. A dokuadagolóra gyakorolt túlzott
nyomás a gép hibás működését eredményezheti.
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Biztonsági megjegyzések
Kérjük, hogy a berendezés biztonságos működtetése érdekében a használatba vétel
előtt gondosan olvassa végig a biztonsági megjegyzéseket.
Ezt a Xerox/Fuji Xerox berendezést és az ajánlott kellékeket szigorú biztonsági
előírások szerint tervezték és tesztelték. A gép megfelel a biztonságtechnikai intézet
engedélyeiben foglaltaknak és a hatályos környezetvédelmi szabályoknak. Kérjük,
hogy a gép használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen a következő útmutatást.
Ezeket a tudnivalókat a berendezés folyamatos biztonságos működése érdekében a
használat során is érdemes áttekinteni.
A termék biztonsági tesztelését és teljesítményét kizárólag Xerox kellékanyagok
használatával végezték.
FIGYELEM: Bármilyen illetéktelen változtatás, ideértve új funkciók kialakítását
vagy külső eszközök csatlakoztatását, megváltoztathatja ezt a tanúsítványt.
További információkért lépjen kapcsolatba hivatalos szervizszolgáltatójával.

Figyelmeztető jelzések
A felhasználóknak ügyelniük kell a terméken feltüntetett vagy ahhoz mellékelt
figyelmeztető jelzésekre.
Vigyázat

Ez a FIGYELMEZTETŐ jelzés a termék olyan területeire hívja fel a
kezelő figyelmét, ahol fennáll a személyi sérülés lehetősége.

Vigyázat

Ez a FIGYELMEZTETŐ jelzés a kezelőt a berendezés forró
felületeire figyelmezteti, amelyeket tilos megérinteni.

Áramellátás
Ezt a terméket az adattáblán feltüntetett áramforrástípusnak megfelelő tápról kell
üzemeltetni. Ha nem tudja pontosan, hogy a rendelkezésre álló áramforrás megfelel-e
a követelményeknek, forduljon a helyi áramszolgáltató társasághoz.
FIGYELEM: A terméket védőföldeléssel ellátott áramkörre kell
csatlakoztatni.
A terméket védőföldelő tüskével felszerelt csatlakozóval látták el. Az ilyen csatlakozó
csak földelt aljzatba csatlakoztatható. Ez a jellemző biztonsági célokat szolgál. Ha nem
tudja a dugót az aljzatba csatlakoztatni, az áramütés veszélyének elkerülése
érdekében forduljon elektromos szakemberhez, aki a dugaszolóaljzatot kicseréli. Soha
ne csatlakoztassa a berendezést földelt adapterdugóval olyan elektromos aljzatba,
amelyen nincs védőföldelés.

Xerox CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro 123/128/133 Gyors útmutató
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A kezelő által elérhető területek
A berendezést úgy tervezték, hogy kezelői csak a biztonságos területekhez
férhessenek hozzá. A veszélyes területeket borító vagy védőburkolat takarja,
melyeknek eltávolításához eszköz szükséges. Ezeket a védőburkolatokat és borítókat
tilos eltávolítani.

Karbantartás
A termékhez mellékelt vásárlói dokumentáció az összes kezelő által végrehajtható
karbantartási eljárást ismerteti. Tilos olyan karbantartási feladatokat végrehajtani a
terméken, amelyek a dokumentációban nem szerepelnek.

A termék tisztítása
Tisztítás előtt húzza ki a berendezés tápvezetéket az elektromos aljzatból. Kizárólag a
termékhez meghatározott anyagokat használja a tisztításhoz. Más anyagok
használata a gép teljesítményének romlásához és veszélyes helyzetek kialakulásához
vezethet. Ne használjon aeroszolos tisztítószereket. Ezek bizonyos körülmények
között robbanás- és tűzveszélyt jelentenek.

FIGYELEM - Elektromossággal kapcsolatos biztonsági információk
Z Kizárólag a berendezéssel együtt szállított tápvezetéket használja.
Z A tápvezetéket csatlakoztassa közvetlenül egy könnyen elérhető földelt elektromos
aljzatba. Ne használjon hosszabbítót. Ha nem tudja eldönteni, hogy egy adott aljzat
földelt-e vagy sem, kérje ki képesített villanyszerelő tanácsát.
Z A berendezést olyan mellékáramkörről kell üzemeltetni, amelynek kapacitása
meghaladja a gép névleges áramerősségét és feszültségét. A berendezés névleges
áramerőssége és feszültsége a gép hátsó panelén található adattáblán van
feltüntetve. A berendezés áthelyezéséhez kérje a Xerox szervizképviselőjének, a
termék hivatalos helyi viszonteladójának vagy egy szerviztámogatási szervezetnek
a segítségét.
Z A készüléktest-földelő vezeték nem megfelelő csatlakoztatása áramütést okozhat.
X A készüléket ne állítsa olyan helyre, ahol a környezetében dolgozók ráléphetnek a
tápvezetékre vagy abban felbotolhatnak.
X A tápkábelre ne helyezzen tárgyakat.
X Az elektromos, illetve mechanikus blokkolókat tilos kiiktatni vagy átállítani.
X A gép szellőzőnyílásait hagyja szabadon.
X A berendezés nyílásaiba és réseibe tilos bármiféle tárgyat helyezni.
Z Ha a következő jelenségek valamelyikét észleli, azonnal kapcsolja ki a berendezést,
és húzza ki a tápkábelt az elektromos csatlakozóaljzatból. A probléma elhárítása
érdekében hívja a hivatalos helyi szervizképviselőt.
– A berendezés szokatlan zajt vagy szagot bocsát ki.
– A tápkábel megsérült vagy borítása elkopott.
– A falpanel megszakítója, egy biztosíték vagy egyéb biztonsági eszköz kikapcsolt.
– A berendezésre folyadék ömlött.
– A berendezés vízzel érintkezik.
– A készülék bármely része megsérült.
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A berendezés áramtalanítása
A berendezés áramtalanító eszköze a tápkábel. A tápkábel a gép hátsó részéhez
csatlakoztatható. A készülék áramtalanításához húzza ki a tápkábelt az elektromos
aljzatból

Lézerbiztonságra vonatkozó információk
VIGYÁZAT: Az eljárások itt meghatározottaktól eltérő szabályozása, beállítása és
kivitelezése veszélyes sugárzáshoz vezethet.
A lézerekkel kapcsolatban kiemeljük, hogy a berendezés a lézertermékekre vonatkozó
kormányzati, nemzeti és nemzetközi teljesítménynormák szerint első osztályú
lézerterméknek minősül. A termék nem bocsát ki káros fényt, mert a sugárnyaláb a
kezelői tevékenység és a karbantartás minden szakaszában teljesen elzártan
működik.

Működtetéssel kapcsolatos biztonsági információk
A Xerox/Fuji Xerox berendezés folyamatos biztonságos üzemeltetése érdekében
mindig tartsa be a következő biztonsági irányelveket.

Kötelező tennivalók:
• A készüléket mindig megfelelően földelt elektromos aljzatba csatlakoztassa. Ezzel
kapcsolatban kérje ki képesített villanyszerelő véleményét.
Z A terméket védőföldeléssel ellátott áramkörre kell csatlakoztatni.
A berendezés védőföldelő tüskével felszerelt csatlakozóval van ellátva. Az ilyen
csatlakozó csak földelt aljzatba csatlakoztatható. Ez a jellemző biztonsági célokat
szolgál. Ha nem tudja a dugót az aljzatba csatlakoztatni, az áramütés veszélyének
elkerülése érdekében forduljon elektromos szakemberhez, aki a dugaszolóaljzatot
kicseréli. Az elektromos aljzathoz való csatlakoztatáshoz soha ne használjon olyan
adapterdugót, amely nem rendelkezik földelőcsatlakozással.
• Mindig vegye figyelembe a berendezésen feltüntetett vagy azzal együtt szállított
figyelmeztetéseket és utasításokat.
• A berendezés mozgatása vagy áthelyezése során mindig járjon el körültekintéssel.
Ha a készüléket az épületen kívüli helyre szeretné szállítani, kérje a helyi Xerox/Fuji
Xerox szervizrészlegének vagy a helyi támogatási szervezet segítségét.
• A készüléket megfelelően szellőző, a szervizeléshez elegendő helyet biztosító
területre helyezze. A gép legkisebb méretadatait az üzembe helyezési
utasításokban találja.
• Csak olyan anyagokat és kellékeket használjon, amelyeket speciálisan a Xerox/Fuji
Xerox berendezéshez fejlesztettek ki. A nem megfelelő anyagok használata a
berendezés teljesítményének romlását okozhatja.
• Tisztítás előtt mindig húzza ki a gép tápkábelét az elektromos aljzatból.
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Amit nem szabad tennie:
• Az elektromos aljzathoz való csatlakoztatáshoz soha ne használjon olyan
adapterdugót, amely nem rendelkezik földelőcsatlakozással.
• Soha ne kíséreljen meg végrehajtani olyan karbantartási feladatokat, amelyek a
vásárlói dokumentációban nincsenek külön részletesen ismertetve.
• A berendezést tilos beépített egységbe helyezni, kivéve, ha annak szellőzése
megfelelő. Kérjük, hogy további információkért lépjen kapcsolatba a termék
hivatalos helyi viszonteladójával.
• Soha ne távolítson el csavarokkal rögzített fedelet vagy védőborítást. Ezek a borítók
olyan részeket takarnak, amelyeket a felhasználók nem javíthatnak.
• A berendezést ne helyezze fűtőtest vagy más hőforrás közelébe.
• A szellőzőnyílásokba tilos bármilyen tárgyat helyezni.
• Az elektromos vagy mechanikus blokkolóeszközöket soha ne állítsa át kézzel.
• Szokatlan zaj és szag észlelése esetén ne használja a berendezést. Húzza ki a
készülék tápvezetékét az elektromos aljzatból, és azonnal lépjen kapcsolatba a
helyi Xerox/Fuji Xerox szervizképviselettel vagy a szerviztámogatással.

Karbantartási információk
Ne próbálkozzon olyan karbantartási művelettel, amit a géphez mellékelt vásárlói
dokumentáció nem ismertet.
• Ne használjon aeroszolos tisztítószereket. A megengedettől eltérő tisztítószerek
használata a berendezés teljesítményének romásához és veszélyes helyzet
kialakulásához vezethet.
• A kellékanyagokat és tisztítószereket csak a jelen vásárlói dokumentációban
előírtak szerint használja. Minden tisztítószert tartson gyermekek elől elzárva.
• Soha ne távolítson el csavarokkal rögzített fedelet vagy védőborítást. Ezek mögött
nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket a felhasználó karbantarthat vagy
szervizelhet.
• Karbantartási feladatokat tilos személyesen elvégezni, kivéve, ha azokat a termék
hivatalos helyi viszonteladója betanította vagy a vásárlói dokumentáció az adott
eljárást ismerteti.

Ózonnal kapcsolatos biztonsági információk
Ez a termék a szokásos működés folyamán ózont termel. A levegőnél nehezebb ózon
mennyisége a másolás mennyiségétől függ. Az üzembe helyezési utasításokban
meghatározott környezeti feltételek betartása esetén az ózonkoncentráció szintje
biztonságos korlátok között tartható.
Ha az ózonnal kapcsolatban további információkra van szüksége, az Egyesült
Államokban és Kanadában az +1(800)828-6571-es telefonszámon igényelheti a Xerox
ózonnal foglalkozó kiadványát. Más országokban forduljon a szervizszolgáltatóhoz.
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Biztonsági megjegyzések

Kellékek
A kellékeket a csomagolásukon vagy tárolójukon feltüntetett utasítások szerint tárolja.
Z A kellékeket tartsa távol gyermekektől.
Z A festéket, festékkazettát és annak tartóját soha ne dobja nyílt lángba.

Rádiófrekvenciás kisugárzás
Egyesült Államok, Kanada, Európa, Ausztrália/Új-Zéland
MEGJEGYZÉS: Jelen berendezés a tesztelés során megfelelt a Szövetségi
Hírközlési Tanács (Federal Communications Commission-FCC) szabályozása 15.
részében foglalt A osztályú digitális eszközökre vonatkozó előírásoknak. Ezeket a
korlátozásokat úgy alakították ki, hogy alkalmazásuk megfelelő védelmet biztosítson a
káros interferenciák ellen a berendezés kereskedelmi környezetben való használata
esetén. A készülék rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat ki. Ha
nem a vásárlói dokumentációnak megfelelően helyezik üzembe, káros interferenciát
okozhat a rádiókommunikációban. A berendezés lakókörnyezetben történő
üzemeltetése káros interferenciákat okozhat. Ilyen esetekben a felhasználó saját
költségén köteles a zavaró hatást kiküszöbölni.
A berendezésen a Xerox/Fuji Xerox által külön jóvá nem hagyott módosítások és
átalakítások a gép üzemeltetési jogának visszavonását eredményezhetik.
Az Egyesült Államokban az FCC szabályozások értelmében, Ausztráliában és ÚjZélandon pedig az 1992. évi Rádiókommunikációs törvényben foglaltak szerint a
berendezést árnyékolt interfészkábelekkel kell használni.

A termék biztonsági tanúsítványa
Jelen termék hitelesítését a felsorolt biztonsági szabványoknak megfelelően az alábbi
intézetek hitelesítették.
Intézet

Szabvány

Underwriters Laboratories Inc.

UL60950-1 első kiadás (2003) (USA/
Kanada)

NEMKO

IEC60950-1 első kiadás (2001)

A terméket az ISO9001-es számú bejegyzett minőségbiztosítási tanúsítványnak
megfelelően gyártották.
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Megfelelőségi nyilatkozatok
CE jelölés
A termék CE jelzése a Xerox Limited azon nyilatkozatát jelképezi, amely szerint a
termék megfelel az Európai Unió adott időpontban kiadott alább felsorolt
rendelkezéseinek:
1995. január 1.: A tagországokban alkalmazott kisfeszültségű berendezésekről szóló
törvényi rendelkezések egységesítését szorgalmazó, a 93/68/EEC tanácsi rendelettel
kiegészített 72/23/EEC tanácsi rendelet.
1996. január 1.: A tagállamok elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó
törvényeinek közelítését szorgalmazó 89/336/EEC tanácsi rendelet.
1999. március 9.: A rádióberendezések és távközlési végberendezések, valamint
megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló 99/5/EC tanácsi rendelet.
A vonatkozó rendelkezéseket és hivatkozott szabványokat tartalmazó teljes
nyilatkozatot a termék hivatalos helyi viszonteladójától szerezheti be.
FIGYELEM: A berendezés ipari, tudományos vagy egészségügyi (ISM)
környezetben történő üzemeltetése indokolttá teheti az ISM készülékekből
származó sugárzás csökkentésére szolgáló intézkedések és más enyhítő
lépések foganatosítását.
FIGYELEM: Ez egy A osztályú termék. Otthoni környezetben a termék
rádiófrekvenciás interferenciát okozhat, aminek elhárításáról adott esetben a
felhasználónak kell gondoskodnia.
FIGYELEM: A berendezéshez olyan árnyékolt interfészkábelt kell használni,
amely megfelel a 89/336/EEC tanácsi rendelet előírásainak.
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Környezetvédelmi megfelelőség

A FAXOLÁSI szolgáltatásra vonatkozó megfelelőségek
EURÓPA
Rádióberendezésekre és távközlési végberendezésekre vonatkozó rendelet:
Jelen Xerox termék a Xerox által végrehajtott megfelelőségi ellenőrzés során az 1999/5/
EC rendelet alapján megfelel a páneurópai egy végberendezéses, analóg PSTN hálózatra
történő kapcsolódásra vonatkozó előírásoknak. A termék a következő országokban
alkalmas a helyi PSTN hálózatok és kompatibilis PBX alközpontok használatára:
Ausztria

Franciaország

Luxemburg

Spanyolország

Belgium

Görögország

Németország

Svájc

Dánia

Hollandia

Norvégia

Svédország

Egyesült Királyság

Írország

Olaszország

Finnország

Izland

Portugália

Probléma esetén először forduljon a termék hivatalos helyi viszonteladójához. Ezt a
terméket a TBR21 szerint tesztelték, és megfelel az abban foglalt előírásoknak. A
TBR21 az európai gazdasági területeken működtetett analóg kapcsolású
telefonhálózatok végberendezéseire vonatkozó műszaki leírás. A termék biztosítja a
felhasználóhoz igazodó országkód beállítását. Ezzel kapcsolatos eljárást a
Felhasználói dokumentációban találja meg. Az országkódokat azelőtt kell beállítani,
mielőtt a terméket a hálózatra kapcsolná.
MEGJEGYZÉS: Habár a termék a távtárcsázásos (impulzusos) és DTMF
(hangfrekvenciás) jeladásra egyaránt alkalmas, javasoljuk, hogy a berendezést állítsa
a DTMF típusú tárcsázás használatára. A DTMF jelzések használata megbízható és
gyorsabb hívásfelépítést eredményez.
A termék módosítása, a Xerox által jóvá nem hagyott külső vezérlőszoftverhez vagy
külső vezérlőegységhez csatlakoztatása érvényteleníti a termék tanúsítványát.

Rádiófrekvenciás azonosító rendszerekre (RFID) vonatkozó szabályozás
A termék rádiófrekvenciás azonosító rendszerként egy 13,56 MHz-es frekvenciát
generáló induktív hurkolt rendszert használ. A rendszer megfelel a 99/5/EC tanácsi
rendelet előírásainak és a vonatkozó helyi törvényeknek, illetve szabályozásoknak.

Környezetvédelmi megfelelőség
Európa
Energia
A Xerox a termék megtervezése és gyártása során figyelembe vette a GEEA
energiakorlátozásra vonatkozó megfelelőségi előírásait, és erről tájékoztatta az
igazolást kiállító hivatalt.
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Licencre vonatkozó információk
JPEG kód
A Xerox nyomtatószoftverei bizonyos, az Independent JPEG Group által
meghatározott kódokat használnak.

Heimdal
Szerzői jog © 2000 Kungliga Tekniska Högskolan (Royal Institute of Technology,
Stockholm, Sweden). Minden jog fenntartva.
A forrás- és bináris formátumú adatok változtatások nélküli vagy változtatásokkal
történő terjesztése és felhasználása az alábbi feltételek betartása mellett
engedélyezett:
1. A forráskód továbbadása során a dokumentumoknak tartalmaznia kell a fenti
szerzői jogra utaló megjegyzést, a feltételek listáját és az alábbi lemondó
nyilatkozatot.
2. A bináris kód terjesztése során a dokumentációnak és/vagy az ahhoz kapcsolódó
egyéb anyagoknak tartalmazniuk kell a szerzői jogra utaló fenti megjegyzést, a
feltételek listáját és az alábbi lemondó nyilatkozatot.
3. Az intézet és munkatársainak nevét külön előzetes írásbeli engedély nélkül tilos
olyan termékek reklámozásához felhasználni, amelyek a szóban forgó szoftver
alapján készültek.
AZ INTÉZET ÉS MUNKATÁRSAI A SZOFTVERT "AHOGY VAN" ÁLLAPOTBAN
BIZTOSÍTJÁK MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIA
NÉLKÜL, IDEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS
VALAMILYEN KONKRÉT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA. AZ INTÉZET ÉS
MUNKATÁRSAI SEMMIFÉLE KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLALNAK
FELELŐSSÉGET AZ OLYAN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN,
KÜLÖNLEGES, EGYEDÜLÁLLÓ VAGY JÁRULÉKOS KÁROKÉRT (IDEÉRTVE, DE
NEM KORLÁTOZVA A HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
BESZERZÉSÉRE, ADATVESZTÉSRE, IDŐKIESÉSRE, AZ ÜZLETI HASZON
ELMARADÁSÁRA ÉS AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG FÉLBESZAKADÁSÁRA),
FÜGGETLENÜL AZOK BEKÖVETKEZÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEITŐL, VALAMINT A
FELELŐSSÉG TÍPUSÁTÓL (SZERZŐDÉSES, KORLÁTLAN FELELŐSSÉG
MELLETTI VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI GONDATLAN VAGY SZÁNDÉKOS
KÁROKOZÁS), AMELYEK A SZOFTVER FELHASZNÁLÁSÁBÓL EREDNEK, MÉG
AKKOR SEM, HA AZ INTÉZET VAGY ANNAK MUNKATÁRSAI ILYEN KÁROK
BEKÖVETKEZÉSÉNEK VESZÉLYÉRŐL TÁJÉKOZTATTÁK A FELHASZNÁLÓT.
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OpenSSL
Szerzői jog © 1998–2003 The OpenSSL Project. Minden jog fenntartva.
A forrás- és bináris formátumú adatok változtatások nélküli vagy változtatásokkal
történő terjesztése és felhasználása az alábbi feltételek betartása mellett
engedélyezett:
1. A forráskód továbbadása során a dokumentumoknak tartalmaznia kell a fenti
szerzői jogra utaló megjegyzést, a feltételek listáját és az alábbi lemondó
nyilatkozatot.
2. A bináris kód terjesztése során a dokumentációnak és/vagy az ahhoz kapcsolódó
egyéb anyagoknak tartalmazniuk kell a szerzői jogra utaló fenti megjegyzést, a
feltételek listáját és az alábbi lemondó nyilatkozatot.
3. A jelen szoftver használatát vagy funkcióit említő reklámanyagokban fel kell
tüntetni a következő nyilatkozatot:
“Ez a termék egy, az OpenSSL Project által az OpenSSL Toolkit számára készült
szoftvert tartalmaz (http://www.openssl.org/).”
4. Az “OpenSSL Toolkit” és “OpenSSL Project” neveket tilos előzetes írásbeli
engedély nélkül a szoftver felhasználásával készült termékek reklámozására
felhasználni. Írásbeli engedély a következő e-mail címen szerezhető be: opensslcore@openssl.org.
5. Az ezen szoftverből származtatott termékek neve vagy annak egy része az
OpenSSL Poject előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet “OpenSSL”.
6. A terjesztett anyag minden formájában szerepeltetni kell a következő nyilatkozatot:
“Ez a termék egy, az OpenSSL Project által az OpenSSL Toolkit számára készült
szoftvert tartalmaz (http://www.openssl.org/).”
AZ OpenSSL PROJECT A SZOFTVERT "AHOGY VAN" ÁLLAPOTBAN BIZTOSÍTJA
MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIA NÉLKÜL,
IDEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS VALAMILYEN
KONKRÉT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA. AZ OpenSSL PROJECT ÉS
MUNKATÁRSAI SEMMIFÉLE KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLALNAK
FELELŐSSÉGET AZ OLYAN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN,
KÜLÖNLEGES, EGYEDÜLÁLLÓ VAGY JÁRULÉKOS KÁROKÉRT (IDEÉRTVE, DE
NEM KORLÁTOZVA A HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
BESZERZÉSÉRE, ADATVESZTÉSRE, IDŐKIESÉSRE, AZ ÜZLETI HASZON
ELMARADÁSÁRA ÉS AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG FÉLBESZAKADÁSÁRA),
FÜGGETLENÜL AZOK BEKÖVETKEZÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEITŐL, VALAMINT A
FELELŐSSÉG TÍPUSÁTÓL (SZERZŐDÉSES, KORLÁTLAN FELELŐSSÉG
MELLETTI VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI GONDATLAN VAGY SZÁNDÉKOS
KÁROKOZÁS), AMELYEK A SZOFTVER FELHASZNÁLÁSÁBÓL EREDNEK, MÉG
AKKOR SEM, HA AZ INTÉZET VAGY ANNAK MUNKATÁRSAI ILYEN KÁROK
BEKÖVETKEZÉSÉNEK VESZÉLYÉRŐL TÁJÉKOZTATTÁK A FELHASZNÁLÓT.
Ez a termék Eric Young (eay@cryptsoft.com) rejtjelező szoftverét tartalmazza. A
termék Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) által írt szoftvert is tartalmaz.
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Original SSLeay
Szerzői jog © 1995–1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Minden jog fenntartva.
Ez az SSL implementációs csomag Eric Young (eay@cryptsoft.com) munkája.
Az implementációt a szerző a Netscapes SSL protokoll szerint írta.
A könyvtár kereskedelmi és magán jellegű használata az alábbi feltételek mellett
engedélyezett: Ezek a feltételek az SSL kód mellett a csomagban található összes
kódra (RC4, RSA, lhash, DES stb.) vonatkoznak. Az ebben a kiadványban szereplő
SSL-dokumentációra ugyanazok a szerzői jogi megjegyzések vonatkoznak, de
tulajdonosa Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
A szerzői jog Eric Young tulajdonában marad, és a kódban található szerzői jogi
megjegyzéseket tilos eltávolítani. Ha a csomagot valamilyen termékben felhasználják,
Eric Young nevét, mint a felhasznált könyvtárrészek szerzőjét, fel kell tüntetni a
termékben. Ez lehet a program indításakor megjelenő szöveges üzenet, vagy a
csomaggal együtt szállított online vagy szöveges dokumentáció része.
A forrás- és bináris formátumú adatok változtatások nélküli vagy változtatásokkal
történő terjesztése és felhasználása az alábbi feltételek betartása mellett
engedélyezett:
1. A forráskód továbbadása során a dokumentumoknak tartalmaznia kell a szerzői
jogra utaló megjegyzést, a feltételek listáját és az alábbi lemondó nyilatkozatot.
2. A bináris kód terjesztése során a dokumentációnak és/vagy az ahhoz kapcsolódó
egyéb anyagoknak tartalmazniuk kell a szerzői jogra utaló fenti megjegyzést, a
feltételek listáját és az alábbi lemondó nyilatkozatot.
3. A jelen szoftver használatát vagy funkcióit említő reklámanyagokban fel kell
tüntetni a következő nyilatkozatot:
"Ez a termék Eric Young (eay@cryptsoft.com) rejtjelező szoftverét tartalmazza."
A "rejtjelező" jelző elhagyható, ha a felhasznált könyvtárrutinok nem rejtjelező
jellegűek.
4. Az apps könyvtár (alkalmazáskód) bármilyen Windows rendszerrel kapcsolatos
(vagy abból származtatott) kódjának felhasználása esetén fel kell tüntetni a
következő nyilatkozatot:
“A termék tartalmaz egy Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) által írt szoftvert."
ERIC YOUNG A SZOFTVERT "AHOGY VAN" ÁLLAPOTBAN BIZTOSÍTJA
MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIA NÉLKÜL,
IDEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS VALAMILYEN
KONKRÉT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA. A SZERZŐ SEMMIFÉLE
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZ OLYAN
KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, EGYEDÜLÁLLÓ VAGY
JÁRULÉKOS KÁROKÉRT (IDEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A HELYETTESÍTŐ
TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE, ADATVESZTÉSRE,
IDŐKIESÉSRE, AZ ÜZLETI HASZON ELMARADÁSÁRA ÉS AZ ÜZLETI
TEVÉKENYSÉG FÉLBESZAKADÁSÁRA), FÜGGETLENÜL AZOK
BEKÖVETKEZÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEITŐL, VALAMINT A FELELŐSSÉG
TÍPUSÁTÓL (SZERZŐDÉSES, KORLÁTLAN FELELŐSSÉG MELLETTI VAGY
SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI GONDATLAN VAGY SZÁNDÉKOS KÁROKOZÁS),
AMELYEK A SZOFTVER FELHASZNÁLÁSÁBÓL EREDNEK, MÉG AKKOR SEM, HA
A SZERZŐ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK VESZÉLYÉRŐL
TÁJÉKOZTATTA A FELHASZNÁLÓT.
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Illegális másolatok

A kód nyilvánosan rendelkezésre álló verzióinak és származékos termékeinek licencés terjesztési feltételei nem módosíthatók, azaz a kódot tilos lemásolni, és más
terjesztési licenc alá helyezni (ideértve a GNU nyilvános licencet is).

Illegális másolatok
Egyéb országok
Bizonyos dokumentumok másolása az adott országban illegális lehet. Az ilyen
másolatok készítésében bűnösnek ítélt személyek pénz- vagy börtönbüntetéssel
sújthatók.
• Papírpénzek
• Bankjegyek és csekkek
• Banki és állami kötvények és értékpapírok
• Útlevelek és személyazonosságot igazoló dokumentumok
• Szerzői jogi anyagok és védjegyek a tulajdonos beleegyezése nélkül
• Postai bélyegek és más forgatható értékpapírok
Ez a lista nem teljes, ezért ezzel kapcsolatban, illetve a pontosságát illetően nem
vállalunk felelősséget. Esetleges kérdéseivel forduljon jogtanácsosához.

A termék újrahasznosítása és selejtezése
A Xerox világszerte elérhető visszavásárlási és újrahasznosítási/újrafeldolgozási
programot működtet. A +1(800)ASK-XEROX telefonszámon a Xerox értékesítési
képviselőjétől megtudhatja, hogy a program kiterjed-e a jelen termékre. For more
information about Xerox environmental programs, visit www.xerox.com/
environment.html.
Ha a vásárolt termék nem része a Xerox programjának, és selejtezéséről saját maga
gondoskodik, kérjük, vegye figyelembe, hogy a termék tartalmazhat ólmot, higanyt és
egyéb olyan anyagokat, amelyeknek selejtezését környezetvédelmi szabályozások
korlátozhatják. Az ólom és higany jelenléte a termék piacra kerülésének időpontjában
teljes mértékben összhangban állt az egyes országokban érvényes vonatkozó
szabályozásokkal. Az újrahasznosítással és selejtezéssel kapcsolatos bővebb
tájékoztatásért forduljon a helyi hatóságokhoz. In the United States, you may also refer
to the Electronic Industries Alliance web site: www.eiae.org.
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2 A berendezés jellemzőinek áttekintése
Ez a berendezés nem csupán egy hagyományos másoló, hanem konfigurációjától
függően egy másolási, faxolási, nyomtatási és szkennelési feladatok elvégzésére is
alkalmas digitális eszköz.
Az összes rendelkezésre álló funkció bemutatása céljából az útmutató példáiban
szereplő képernyőfotók egy teljesen konfigurált gép érintőképernyőjéről készültek.
Az érintőképernyő tartalma a gépkezelői beállításoktól és a gépkonfigurációtól függően
ettől némiképp eltérhetnek. A különböző konfigurációkon a vezérlőpanel gombjainak
és ikonjainak elnevezése is eltérhet az itt bemutatottaktól. A gép funkciói azonban
minden esetben megegyeznek.
Az útmutatóban részletesen nem ismertetett opciókkal kapcsolatban tekintse meg a
Xerox webhelyét, vagy lépjen kapcsolatba a Xerox értékesítési képviselőjével.

A gép részei
Az alábbi ábra a készülék alapfelszereléséhez tartozó és külön beszerezhető
tartozékait mutatja be. A konfiguráció modellenként eltérő lehet.
Dokuadagoló
Dokuüveg
(a dokuadagoló alatt)
Vezérlőpanel

Kétoldalas modul (külön
rendelhető)

Érintőképernyő
Főkapcsoló
Középső gyűjtőtálca

5. tálca (kézitálca)

Első ajtó

1. tálca
2. tálca

3. tálca

Kéttálcás modul (külön
rendelhető)

4. tálca
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MEGJEGYZÉS: A gépkonfigurációtól függően előfordulhat, hogy a berendezésen a
dokuadagoló helyére a dokuüveg borítója van felszerelve. Két darab választható
papírtálcát lehet a géphez illeszteni.

Finisertálca

Finiser (külön
rendelhető)

4. tálca
3. tálca

Tandem tálcamodul (külön
rendelhető)

TEL
A gép hátulján található csatlakozóba igény szerint telefonvonal csatlakoztatható.
LINE 1
A gép hátulján található csatlakozóba csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét. A
kábel másik végét csatlakoztassa a fali csatlakozóba.
Finiser
A másolatok automatikus tűzését vagy rendezését végzi el. A finisertálcába maximum
1000 darab 80 g/m2 súlyú (vagy 20 fontos sima) Letter/A4 méretű vagy annál kisebb
lap tölthető.
Kétoldalas modul
Ezzel az egységgel kétoldalas másolatokat készíthet. A kétoldalas modul akkor
használható, amikor a papírt az 1., 2., 3. vagy 4. tálcából adagolja. További
információért forduljon a Másolás fejezet 2 oldlú másolás részéhez az 51. oldalon.
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Rendszervezérlők

3. és 4. tálca
A berendezés alsó részén a konfigurációtól függően az alábbi külön megrendelhető
papírtálcák találhatók.
• Kéttálcás modul – A szabványos kéttálcás berendezések bővítéséhez. Az egyes
tálcákba maximum 500 darab 80 g/m2 súlyú papírlap tölthető.
• Tandem tálcamodul – Nagykapacitású papírforrás, amely a szabványos kéttálcás
konfigurációhoz adható. A 3. tálca maximum 800, 80 g/m2 súlyú, Letter vagy A4
méretű, hosszú széllel adagolt papír betöltésére alkalmas. A 4. tálcába maximum
1200 darab 80 g/m2 súlyú Letter vagy A4 méretű lap tölthető. Az útmutató a tandem
tálcamodulra ezt követően a "TTM" rövidítéssel hivatkozik.

Rendszervezérlők
Az alábbi ábra a vezérlőpanel gombjainak nevét és funkcióit szemlélteti.
1

2

3

4

5

13

6
7
12

8

11

Gomb

10

9

Funkció

1

<Be-/
kijelentkezés
gomb>

Bejelentkező képernyőt jelez ki a [Rendszeradminisztrátori menü]be lépéshez, illetve a feljogosítási lehetőség használata esetén. Ha
már bejelentkezett, ne nyomja meg újra a gombot, mert azzal
kijelentkezik a géptől.

2

<Súgó>

Ezen a gépen ehhez a gombhoz nem tartozik funkció.

3

<Nyelv>

Az érintőképernyő nyelvének megváltoztatása.
MEGJEGYZÉS: A nyelv módosításakor bizonyos karakterek
hibásan jelenhetnek meg.

4

<Energiatakaréko Ez a fény jelzi, ha a gép energiatakarékos üzemmódban van. A kis
s> (zöld jelzőfény) energia, illetve a szendergő módból való kilépéshez is
használható.
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Gomb

Funkció

5

<Mindent töröl>

A beállításokat visszaállítja az alapértékekre, és visszatér a menü
kiinduló képernyőjére.

6

<Megszakítás>

Sürgős munkák beprogramozásához ideiglenesen megszakítja az
aktuális feladatot.

7

<Stop>

A munka típusától függően felfüggeszti vagy törli az aktuális
munkát. Ha a berendezés több munka feldolgozását végzi, a gomb
megnyomásával az összes munka felfüggesztett állapotba kerül
vagy törlődik. Használja a [Munkaállapot] képernyő [Stop] gombját,
ha csak a kiválasztott munkát kívánja leállítani.

8

<Start>

Elindítja vagy folytatja a munkát.

9

<Gyorstárcsázás> Gyorstárcsázó számok beírásához.

10

<C>

Töröl egy számértéket vagy az utoljára megadott számjegyet, és
az aktuális értéket az alapértékre cseréli. A felfüggesztett munkák
törlésére is használható.

11

<Tárcsázási
szünet>

Faxszám tárcsázása közben szünetet iktat be.

12

<*(csillag)>

A faxszámban megadott speciális karaktert jelöli. Csoportkód
kiosztására és F-kód, illetve jelszó megadására is használható.

13

<Összes
szolgáltatás>

A gépen rendelkezésre álló összes funkció eléréséhez megjeleníti
az [Összes szolgáltatás] képernyőt.

Attól függően, hogy a gépet melyik országban vásárolta, a vezérlőpanel gombjainak
nevei és ikonjai a felsoroltaktól eltérőek lehetnek.
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Szolgáltatások és funkciók

Szolgáltatások és funkciók
A berendezés sokféle funkciót és értékes szolgáltatásokat kínál. Az alábbiakban az
<Összes szolgáltatás> képernyőről elérhető funkciókról és az azokhoz tartozó
lehetőségekről adunk vázlatos áttekintést.
MEGJEGYZÉS: A képernyőn megjelenő szolgáltatásokat és funkciókat jelölő ikonok
elrendezését a gépkezelő módosíthatja.

1.

Nyomja meg a kezelőpanel
<Összes szolgáltatás> gombját.

2. A képernyők közötti váltáshoz
használja a görgetőgombokat.

3. Válassza ki a megfelelő
szolgáltatást.

Másolás
A dokumentumok különböző módokon történő másolását teszi lehetővé. Készíthet
például tetszőleges méretre kicsinyített vagy nagyított kimeneteket, de akár két vagy
négy különálló dokumentumból egyetlen lapnyi másolatot is. További információért
forduljon a Másolás fejezethez.
E-mail
A beszkennelt dokumentumok e-mailben történő továbbításához kínál különféle
lehetőségeket. Megadhatja például a szkennelés festéksűrűségét, illetve az adatok
mentéséhez használandó dokumentumformátumot. További információért forduljon a
Szken/Email fejezethez.
Fax/Internet fax
A dokumentumok különböző módokon történő faxolásához használhatja.
Dokumentumait elküldheti például lekicsinyített vagy felnagyított formátumban, a
célállomások megadásához pedig használhatja a Címjegyzéket vagy a gyorstárcsázó
lehetőségeket. Az Internet fax lehetőséggel faxokat küldhet vagy fogadhat az
interneten vagy intraneten keresztül. Internet faxszal kisebb a továbbítási költség, mint
a hagyományos telefonvonalon. A dokumentumok beszkennelése után az adatokat
továbbíthatja e-mailben, és fogadhatja az Internet fax szolgáltatással rendelkező más
gépekről e-mail mellékletekben küldött adatokat. További információért forduljon a Fax/
Internet fejezet hez.
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Hálózati szkennelés
A dokumentumokat beszkennelésük után a különféle beállításokkal rendelkező
munkasablonok segítségével elektronikus formátumban elmentheti a hálózati
fájlkiszolgálóra. A hálózat bármelyik számítógépéről lehívhatja a fájlkiszolgálóra ily
módon elmentett elektronikus dokumentumokat. Bővebb információért forduljon a
Szken/Email fejezet Munkasablon- Hálózat szkennelés részre a 114. oldalon és a
CentreWare Internet szolgáltatás Szolgáltatások részéhez az 51. oldalon.
Postafiókba szkennelés
A beszkennelt dokumentumok személyes postafiókokba mentésével lehetővé teszi a
titkos postafiók és a lehívási funkciók használatát. További információért forduljon a
Szken/Email fejezet Mentés - Szkennelés póstafiókba részhez a 113. oldalon.
Szkennelés FTP/SMB protokoll használatával
Az FTP és SMB protokollok használatával beszkennelheti és tetszőleges célállomásra
küldheti tárolásra a dokumentumokat. További információért forduljon a Szken/Email
fejezet Mentés - FTP/SMB Szkennelés részhez a 115. oldalon.
Postafiók-ellenőrzés
A postafiókban tárolt dokumentumok jóváhagyását, kinyomtatását és törlését teszi
lehetővé. A funkcióval megváltoztathatja a munkafolyamatlapokat, azokról törölheti a
társított dokumentumokat, és végrehajthatja a kapcsolódó munkafolyamatlapokat.
További információért forduljon a Póstafiók ellenőrzése fejezethez.
Tárolt programozás
A Tárolt programozás lehetőséggel egy adott munkaszámon programozást menthet el
a munkához. További információért forduljon a Tárolt programozás fejezethez.
Beállítási menü
Ezen a képernyőn a következő funkciók beállítására és módosítására van lehetősége:
Postafiók, Tárolt programozás, Munkafolyamatlapok, Címjegyzék, Csoportos küldés
és Papírtípus. További információért forduljon a Beállítások fejezet és a Tárolt
programozás fejezethez.
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A berendezés be- és kikapcsolása

A berendezés be- és kikapcsolása
Bekapcsolás
Ügyeljen arra, hogy a gépet megfelelő áramforráshoz csatlakoztassa, és hogy a
tápvezeték szilárdan illeszkedjék az elektromos aljzatba.
A berendezés körülbelül 12 másodperccel a bekapcsolása után készen áll a másolásra
(ez az időtartam gépkonfigurációnként eltérő lehet). Bővebb információért forduljon a
Specifikációs fejezet Gépi specifikációk részéhez a 341. oldalon.

1. A berendezés főkapcsolóját
állítsa <I> helyzetbe.

MEGJEGYZÉS: Ha a gép nem
indul, ellenőrizze, hogy a hátoldalán
lévő RESET gomb a visszaállító
állásban van-e.

Kikapcsolás
Kikapcsolás után a külön megvásárolható merevlemezes egységgel rendelkező gépek
még körülbelül 10 másodpercig bekapcsolt állapotban maradnak. Ez idő alatt a gép
gondoskodik a fájlok mentéséről, és felkészül a leállásra. Ezt követően a gép teljesen
kikapcsol.
MEGJEGYZÉS: A készülék be- és kikapcsolása között várjon legalább 20
másodpercet. Ellenkező esetben megsérülhet a gép merevlemeze.
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Földzárlati kioldó (Ground Fault Interrupter - GFI)
A berendezésen található GFI eszköz az áramellátásában észlelt hiba esetén
automatikusan megszakítja az áramellátást. Ilyen esetekben keresse meg a gép
hátoldalán található RESET gombot. Amikor a GFI kiold, a RESET gomb kikapcsolt
állapotba kerül (kiugrik). A gép áramellátásának helyreállításához nyomja meg a
RESET gombot.
Mielőtt a berendezést használni kezdené, nyomja meg a TEST gombot. Ha a GFI
megfelelően működik, a RESET gomb kiugrik. Ilyenkor nyomja le ismét a RESET
gombot.

RESET gomb
TEST gomb

MEGJEGYZÉS: Ha lenyomásakor a RESET gomb újra kiugrik, illetve ha a fenti
eljárással nem sikerült visszakapcsolni a gép áramellátását, lépjen kapcsolatba a
Xerox vevőszolgálatával.

Energiatakarékos üzemmódok
A berendezés olyan energiatakarékossági funkciókkal rendelkezik, amelyekkel
jelentős mértékben csökkenthető a tétlen állapotban fogyasztott energia mennyisége.
A vezérlőpanel jobb felső részén található <Energiatakarékos> gomb világít, ha a
berendezés energiatakarékossági funkciója működik. Kétféle energiatakarékossági
mód áll rendelkezésére:
• Kis energia mód
• Szendergő mód

<Energiatakarékos>
fény/gomb
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Az alapértelmezett időbeállítások módosítása

Kis energia mód
A készülék az utolsó másolási, faxolási, szkennelési vagy nyomtatási művelet után
adott hosszúságú tétlenség után automatikusan kis energiafelvételi üzemmódba
kapcsol. Ebben a módban az érintőképernyő kikapcsol, és az energiatakarékos
jelzőfény világít. A kis energiafelvételi üzemmódból a vezérlőpanel
<Energiatakarékos> gombjának megnyomásával léphet ki. A készülék nyomtatási
vagy faxmunka fogadásakor is kilép ebből az állapotból. A gyári beállítás szerinti 2
perces várakozási idő a felhasználói igényeknek megfelelően 2-60 percre
változtatható.
Bővebb információért forduljon a Beállítás fejezet Auto energiatakarékos részéhez a
192. oldalon.
Szendergő mód
Kis energia módból adott idő elteltével a gép automatikusa szendergő üzemmódba lép.
Szendergő üzemmódban a gép kevesebb áramot fogyaszt, mint kis energiafelvételi
módban. Ebben a módban az érintőképernyő kikapcsol, és az energiatakarékos
jelzőfény világít. A szendergő üzemmódból a vezérlőpanel <Energiatakarékos>
gombjának megnyomásával léphet ki. A készülék nyomtatási vagy faxmunka
fogadásakor is kilép ebből az állapotból. A gyári beállítás szerinti 2 perces várakozási
idő a felhasználói igényeknek megfelelően 2-60 percre változtatható. A szendergő
módba lépéshez megadott időt a kis energia üzemmódba való lépés pillanatától
számítja a gép.
MEGJEGYZÉS: Alapértelmezés szerint 2 perces tétlenséget követően a berendezés
közvetlenül szendergő módba lép.

Az alapértelmezett időbeállítások módosítása
Ebben a részben megtudhatja, hogyan módosíthatók az alapértelmezett időbeállítások
a gépkezelői hozzáférés segítségével. Ha segítségre van szüksége vagy további
információt igényel vegye fel a kapcsolatot a gépkezelővel illetve forduljon a Beállítás
fejezet Gépi óra/időmérő részhez a 191. oldalon.

1. Nyomja meg a kezelőpanel
<Be-/kijelentkezés> gombját.

<Be-/kijelentkezés> gomb
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2. A vezérlőpanel
számbillentyűzetén írja be a
gépkezelő azonosítóját. A
[Rendszeradminisztrátori
bejelentkezés] képernyőn
válassza a [Jóváhagyás]
gombot.
MEGJEGYZÉS: Az alapértelmezett
gépkezelői azonosító "11111". Ha a
Hitelesítés funkció engedélyezve
van a gépen, előfordulhat, hogy
jelszót kell megadnia. Az
alapértelmezett jelszó az "x-admin".

3. A [Rendszeradminisztrátori
menü] képernyőn válassza a
[Rendszerbeállítások]
lehetőséget.

4. A [Rendszerbeállítások]
képernyőn válassza a
[Rendszerbeállítások]
lehetőséget.

5. A [Rendszerbeállítások]
képernyőn válassza az
[Általános beállítások]
lehetőséget.

6. Az [Általános beállítások]
képernyőn válassza a
[Rendszeridő/időzítők]
lehetőséget.
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7. Válassza ki a megfelelő
opciókat.

8. Válassza a [Beállítások
változtatása] lehetőséget.

9. A gördítőgombokkal módosítsa
az értéket, vagy válassza ki a
megfelelő beállítást.

10. Válassza a [Mentés] gombot.

Módok
A gombok segítségével érheti el a funkciók kiválasztására szolgáló képernyőket,
nyomon követheti a munkák állapotát, és általános információt szerezhet a gépről.
A berendezésen négy gomb található.
• Összes szolgáltatás
• Lehetőségek
• Munkaállapot
• Gépállapot
MEGJEGYZÉS: Ha a gép Rendszerbeállítások üzemmódban van, ezek a gombok
nem használhatók.
<Összes
szolgáltatás>
gomb
<Lehetőségek>
gomb
<Munkaállapot>
gomb

<Gépállapot> gomb
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Összes szolgáltatás
Ezzel a gombbal érheti el a gépen található összes szolgáltatást.
MEGJEGYZÉS: A képernyőn megjelenő szolgáltatásokat jelölő ikonok elrendezését a
gépkezelő módosíthatja.

1. Nyomja meg a kezelőpanel
<Összes szolgáltatás> gombját.

2. A képernyők közötti váltáshoz
használja a görgetőgombokat.

Lehetőségek
Ezzel a gombbal visszaléphet a korábbi képernyőre. Ha a [Munkaállapot] vagy a
[Gépállapot] képernyők használatakor megnyomja a <Lehetőségek> gombot, az
előzőleg használt másolási, faxolási vagy szkennelési képernyőre térhet vissza. A
másolási, faxolási, illetve szkennelési képernyők akkor sem változnak, ha a gombot
azok valamelyikéről nyomja meg. Ebben az esetben az <Összes szolgáltatás>
gombbal választhatja ki a megfelelő másolási, faxolási vagy szkennelési lehetőséget.

Munkaállapot
Ezzel a gombbal egy adott munkafolyamat előrehaladtát ellenőrizheti, illetve
megtekintheti a befejezett munkákra vonatkozó naplót és részletes információkat. A
legutoljára elkészült munka a lista tetején látható. A gomb különféle speciális
nyomtatási feladatok, valamint a gép nyilvános postafiókjában tárolt dokumentumok
ellenőrzésére, törlésére és kinyomtatására is használható. További információkat talál
a Felhasználói útmutatóban.

Gépállapot
Ezzel a gombbal ellenőrizheti a készülék állapotát, a számlázási számlálót, a
festékkazetta állapotát. Különféle jelentések nyomtatására is használhatja. További
információkat talál a Felhasználói útmutatóban.
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Munka megszakítása
Ezzel a lehetőséggel egy sürgős feladat végrehajtása érdekében felfüggesztheti az
aktuális munkát.
MEGJEGYZÉS: A gép megfelelő pillanatot választ az aktuális munka
megszakítására.

1. Nyomja meg a kezelőpanel
<Megszakítás> gombját.

2. Adja meg az új munka
paramétereit.

3. Nyomja meg a kezelőpanel
<Start> gombját.

4. A megszakított munka
újraindításához nyomja meg
ismét a <Megszakítás>, majd a
<Start> gombot.

<Megszakítás> gomb

MEGJEGYZÉS: A megszakított munkák nem hozhatók előre, nem oldhatók ki és nem
törölhetők a nyomtatási sorból.

Újrahasznosított papír
A berendezés újrahasznosított papírral is használható. A környezetbarát megoldás
nem rontja a gép teljesítményét. A Xerox a 20% újrafeldolgozott papírt tartalmazó
újrapapírok használatát ajánlja. A szóban forgó másolóanyag a Xeroxtól és más irodai
ellátóktól is beszerezhető. Egyéb újrahasznosított papírfajtákkal kapcsolatos
kérdéseivel forduljon a Xerox képviselőjéhez, vagy látogasson el a www.xerox.com
webhelyre.
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3 Másolás
Ez a fejezet a másolási szolgáltatás képernyőiről és a rendelkezésre álló
lehetőségekről ad tájékoztatást.
MEGJEGYZÉS: Az itt bemutatott opciók némelyike választható lehetőségként
szerezhető be, és előfordulhat, hogy az Ön gépén nem áll rendelkezésre.

Másolási eljárás
Ebben a részben az alapvető másolási eljárással ismerkedhet meg. A másolás
megkezdése előtt határozza meg, mit és hány példányban szeretne lemásolni.
Kövesse az alábbi lépéseket.
1. Dokumentumok betöltése – oldal: 35
2. Lehetőségek kiválasztása – oldal: 37
3. Példányszám megadása – oldal: 38
4. A másolási munka elkezdése – oldal: 38
5. A másolási munka ellenőrzése a Munkaállapot képernyőn – oldal: 39
A másolási munka leállítása – oldal: 39
MEGJEGYZÉS: Ha a berendezés hitelesítési funkciója engedélyezve van, a gép
használatához szüksége van egy fiókszámra. A felhasználói fiókszám
megszerzésével és további információkkal kapcsolatban keresse a gépkezelőt.

1. Dokumentumok betöltése
A dokumentumok adagolásához a következő területek állnak rendelkezésére:
• Dokuadagoló egy- vagy többoldalas dokumentumokhoz
• Dokuüveg egylapos dokumentumokhoz vagy bekötött eredetikhez
MEGJEGYZÉS: A dokuadagoló nélküli berendezések dokuüveg-borítóval vannak
felszerelve.
MEGJEGYZÉS: A gép automatikusan felismeri a szabványos
dokumentumméreteket. Ezeket a méreteket a gépkezelő állítja be a
papírmérettáblában. A papírmérettábla beállításának részleteit a Felhasználói
útmutató Beállítások fejezetének Papírméret-beállítások része tartalmazza. Ha a
dokumentum nem szabványos méretű vagy a gép nem ismeri fel szabványos
méretként, a gép felszólítja, hogy ellenőrizze a dokumentum méretét, vagy adja meg
manuálisan a dokumentumméretet. A dokumentumméret manuális megadásával
kapcsolatban lásd: Eredeti mérete, 53. oldal.
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Dokuadagoló
A dokuadagolóba maximum 50 darab (38–128 g/m2 súlyú) sima papírlap tölthető
140–297 mm szélességű, 210–432 mm hosszúságú, illetve A5–A3 SEF szabványos
méretű dokumentumok használhatók. Betöltés előtt győződjön meg róla, hogy a
dokumentumok megfelelő állapotban vannak, és távolítson el minden tűzőkapcsot és
iratkapcsot. A dokuadagoló automatikusan felismeri a szabványos méreteket, de
tetszés szerint a [Szkennelési beállítások] fülön manuálisan is beviheti a megfelelő
értékeket.
Vegyes méretű eredetik dokuadagolóval történő másolásával kapcsolatban lásd:
Vegyes méretű eredetik, 53. oldal.
MEGJEGYZÉS: A dokuadagolóból való adagolás során bekövetkező elakadások
megelőzése érdekében a hajtogatott vagy gyűrött dokumentumokat a dokuüvegről
szkennelje. A hajtogatott vagy gyűrött dokumentumokat helyettesítse új másolatokkal.
A dokuadagoló alkalmas vegyes méretű dokumentumok folyamatos szkennelésére.
Ilyenkor a dokumentumokat igazítsa a dokuadagoló felső sarkához.
Vegyes méretű eredetik dokuadagolóval történő másolásával kapcsolatban lásd:
Vegyes méretű eredetik, 53. oldal.

1. Mielőtt a dokumentumokat a
dokuadagolóba helyezné,
távolítson el róluk minden
iratkapcsot.

2. A dokumentumokat másolandó
oldalukkal felfelé helyezze a
dokuadagolóba. Az első oldal
legyen legfelül, felső részével a
gép hátulja vagy bal oldala felé.

3. A köteget helyezze a vezetők közé, majd bal oldalát igazítsa a dokuadagolótálcához. A vezetőket úgy igazítsa, hogy azok éppen csak érintsék a
dokumentumok széleit.
Ha a [Papírkészlet] értéke [Auto], a berendezés a dokumentumméretnek megfelelően
automatikusan választ tálcát. A kijelzőn megjelennek a kiválasztott tálca, a papírméret
és a tájolás adatai.
MEGJEGYZÉS: Ezek az adatok csak akkor jelennek meg, ha a gép talál megfelelő
papírtálcát. Ha nincs ilyen tálca, ideiglenesen adja meg manuálisan a
tálcabeállításokat, vagy használja a kézitálcát. A tálcaválasztással kapcsolatban
további információért lásd: Papírkészlet, 42. oldal.
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Dokuüveg
A dokuüveg különálló lapok vagy bekötött eredetik másolására használható. 15–297
mm szélességű és 15–432 mm hosszúságú dokumentumok szkennelésére alkalmas.

1. Hajtsa fel a dokuadagolót vagy
a dokuüveg fedelét.

2. Helyezze a dokumentumot a
dokuüvegre, másolandó
oldalával lefelé a dokuüveg bal
felső részén lévő nyíl hegyéhez
igazítva.

3. Eressze le a dokuadagolót vagy
a dokuüveg fedelét.

2. Lehetőségek kiválasztása
A leggyakrabban használt lehetőségek az [Alapvető másolás] képernyőn találhatók.
MEGJEGYZÉS: Csak a gép konfigurációjának megfelelő lehetőségek állnak
rendelkezésre.

1. Nyomja meg a kezelőpanel
<Összes szolgáltatás> gombját.

<Összes szolgáltatás> gomb

<Mindent töröl> gomb

2. Az [Összes szolgáltatás]
képernyőn válassza a [Másolás]
opciót. Várjon, amíg az
[Alapvető másolás] képernyő
megjelenik.
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MEGJEGYZÉS: Ha a gép hitelesítési üzemmódban működik, előfordulhat, hogy a
másoláshoz meg kell adnia felhasználói azonosítóját és jelszavát (ha rendelkezik
ilyennel). Segítségért forduljon a gépkezelőhöz.

3. Válassza a kívánt lehetőséghez tartozó gombot. Ha az [Egyéb] lehetőséget
választja, a kiválasztott lehetőség jóváhagyásához nyomja meg a [Mentés]
gombot, vagy az előző képernyőhöz való visszatéréshez válassza a [Mégse]
gombot.
Igény szerint a megfelelő fület választva adja meg a másolás beállításait. Az egyes
fülekkel kapcsolatos információkat az alábbi fejezetek tartalmazzák:
Alapvető másolási funkció – oldal: 40
Képminőség - Másolás – oldal: 48
Szkennelési beállítások - Másolás – oldal: 50
Kimeneti formátum - Másolás – oldal: 59
Munkaegyüttes – oldal: 69

3. Példányszám megadása
A géppel egyszerre maximum 999 darab másolat készíthető.

1. A számbillentyűzeten adja meg
a példányszámot. A beírt szám
az érintőképernyő jobb felső
sarkában jelenik meg.
MEGJEGYZÉS: A helytelenül
megadott példányszámot a <C>
gombbal törölheti. Ezután adja meg
a helyes példányszámot.

<C> gomb

4. A másolási munka elkezdése
1. Nyomja meg a <Start> gombot.
A gép a dokumentumokat csak
egyszer szkenneli be. A
hátralévő másolatszám az
érintőképernyő jobb felső
sarkában látható.
<Start> gomb

Másolás közben, ha a dokuadagoló vagy dokuüveg üres, és a berendezés rendelkezik
választható egységként beszerezhető merevlemezzel, elkezdheti a következő
dokumentum szkennelését, illetve a következő munka beprogramozását. A következő
feladatot a gép bemelegedése alatt is beállíthatja.
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5. A másolási munka ellenőrzése a Munkaállapot képernyőn
1. A [Munkaállapot] képernyő
megjelenítéséhez nyomja meg a
vezérlőpanel <Munkaállapot>
gombját.

A képernyőn megjelenik a feladatsorba felvett másolási feladat. Ha az érintőképernyőn
egyetlen munka sem látható, a munka feldolgozása valószínűleg már befejeződött.
Bővebb információért forduljon a Munkaállapot fejezet Aktuális és Függőben lévő
munkák részéhez a Felhasználói útmutatóban.

A másolási munka leállítása
Az elindított másolási munka manuális leállításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Az aktuális másolási munka
feldolgozását az érintőképernyő
vagy a vezérlőpanel <Stop>
gombjával függesztheti fel.
MEGJEGYZÉS: A felfüggesztett
munkák folytatásához nyomja meg a
vezérlőpanel <Start> gombját.

<Stop> gomb

<C> gomb

2. A [Munkaállapot] képernyő
megjelenítéséhez nyomja meg a
<Munkaállapot> gombot. A
[Munkaállapot] képernyőről a
<Lehetőségek> gomb
megnyomásával léphet ki.

3. A felfüggesztett másolási
munkák törléséhez nyomja meg a vezérlőpanel <C> gombját.
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Alapvető másolási funkció
Ebben a fejezetben a másolási munkákhoz az [Alapvető másolás] képernyőn
rendelkezésre álló alapfunkciókat mutatjuk be. A rendelkezésre álló lehetőségekről az
alábbiakban találhat bővebb információkat:
Kicsinyítés/Nagyítás – oldal: 40
Papírkészlet – oldal: 42
Kétoldalas – oldal: 44
Másolás kimenete – oldal: 45

1. Nyomja meg a kezelőpanel
<Összes szolgáltatás> gombját.

2. Válassza az érintőképernyőn a
[Másolás] gombot. Várjon, amíg
az [Alapvető másolás] képernyő
megjelenik.

3. Válassza ki a kívánt opciót.

Kicsinyítés/Nagyítás
A gép az egy az egyben méretű másolatok mellett a [Kicsinyítés/Nagyítás]
lehetőséggel 25 és 400% közötti kicsinyített és nagyított másolatokat is tud készíteni.

100%
A dokumentum méretével megegyező méretű másolatokat készít.
Auto %
Automatikusan úgy kicsinyíti vagy nagyítja a dokumentumot, hogy az a választott
papírméretre ráférjen.
MEGJEGYZÉS: Ha ezt az opció használja, a [Papírkészlet] értékeként nem adhat meg
[Auto], az [5. tálca (kézitálca] [Papírméret] értékeként pedig [Auto méretérzékelés] értéket. A
berendezés automatikusan az 1. tálcát választja, még akkor is, ha a [Papírkészlet] értéke
[Auto]. Ha az [5. tálca (kézitálca] [Papírméret] értékeként [Auto méretérzékelés] értéket adott
meg, a <Start> gomb megnyomása hibát fog okozni.
Előbeállítások
A gépkezelő által beállított két leggyakrabban használt kicsinyítési/nagyítási arány
közül választhat.
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Egyéb
Megjeleníti a [Kicsinyítés/Nagyítás] képernyőt.

[Kicsinyítés/Nagyítás] képernyő
Ezen a képernyőn a megfelelő kicsinyítési/nagyítási arányt választhatja ki vagy adhatja meg.

1. A [Kicsinyítés/Nagyítás]
képernyő megjelenítéséhez
válassza az [Alapvető másolás]
képernyő [Egyéb] lehetőségét.

2. Válassza ki a kívánt opciót.
3. Válassza a [Mentés] gombot.
Előbeállítási %
• Előbeállítások – Hét különböző előre definiált kicsinyítési/nagyítási arány közül
választhat. Az előbeállításokat a gépkezelő állítja be.
• Mindent másol – A dokumentumok képeit a kiválasztott kicsinyítési/nagyítási
százaléknál valamivel jobban mértékben kicsinyíti, hogy a teljes dokumentum
ráférjen a papírra.
Változtatható %
Ezzel a lehetőséggel a kijelző billentyűzetéről vagy a gördítőgombok segítségével
adhat meg 25 és 400% közötti tetszőleges kicsinyítési/nagyítási arányt, 1%-os
lépésekben.
Független X–Y %
Ennél a lehetőségnél külön kicsinyítési/nagyítási arányt határozhat meg a
szélességhez, illetve a hosszúsághoz. A 25 és 400% közötti értéket 1%-os
növekményenként állíthatja be.
• Auto – A kicsinyítési/nagyítási arányt automatikusan határozza meg külön a
szélességhez és a hosszúsághoz úgy, hogy a kép a papírra férjen.
• Auto (Mindent másol) – Engedélyezi az [Auto] funkció használatát, és a
dokumentumok képeit a kiválasztott kicsinyítési/nagyítási százaléknál valamivel
nagyobb mértékben úgy kicsinyíti, hogy az összes kép a papírra férjen.
• XY – Ugyanazt az arányt adja meg a szélességhez és a hosszúsághoz.
MEGJEGYZÉS: Ha az [Auto %] opciót választja, a berendezés automatikusan az 1.
tálcát választja, még akkor is, ha a [Papírkészlet] értéke [Auto].
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Papírkészlet
A berendezésen elérhető papírtálcák, és a hozzájuk tartozó másolóanyag-méretek és
tájolások az érintőképernyőn láthatók.
Amikor az egyes tálcákban módosítja a betöltött papír méretét vagy típusát, a
gépkezelőnek az új másolóanyagnak megfelelően módosítania kell a beállításokat. A
tálcák újraprogramozásával kapcsolatos bővebb tájékoztatásért forduljon a
gépkezelőhöz.
A gépben használható másolóanyagok méretével és típusával kapcsolatban lásd:
Papír és egyéb mediumok fejezetet.

Auto
Lehetővé teszi, hogy a gép a dokumentumméret, a kicsinyítési/nagyítási százalék és
más beállítások alapján automatikusan válasszon papírtálcát.
MEGJEGYZÉS: Ha a [Kicsinyítés/Nagyítás] beállítás értékeként az [Auto %] opciót
választja, a berendezés automatikusan a [100%] értéket választja a [Kicsinyítés/
Nagyítás] beállításhoz, még akkor is, ha a [Papírkészlet] értéke [Auto].
Előbeállítások
A gépkezelő által előre beállított három papírtálca közül választhat. Az 5. tálca
kivételével minden tálcához megjelenik a tálcaszám, a papírméret és a tájolás.
Egyéb
A [Papírkészlet] képernyőt jeleníti meg.

[Papírkészlet] képernyő
Ezen a képernyőn 5 előre beállított tálca (ideértve a kézitálcát is) közül választhat.

1. A [Papírkészlet] képernyő
megjelenítéséhez válassza az
[Alapvető másolás] képernyő
[Egyéb] lehetőségét.

2. Válassza ki a kívánt opciót.
3. Válassza a [Mentés] gombot.
Auto
Megegyezik a korábban ismertetett [Auto] opcióval.
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Előbeállítások
A négy előre beállított papírtálca közül választhat.
Kézitálca
Megjeleníti az [5. tálca (kézitálca)] képernyőt.

[5. tálca (kézitálca)] képernyő
A kézitálca olyan papírfajták ideiglenes betöltésére használható, amelyeket egyik előre
beprogramozott tálca sem tartalmazza. A kézitálcába maximum 10 mm vastagságú
papírköteg (körülbelül 95 ív 80 g/m2 súlyú papírlap) tölthető. A kézitálca megfelelő
használata érdekében kövesse az alábbi lépéseket:

1. A [Papírkészlet] képernyőn
válassza a [Kézitálca]
lehetőséget.

2. Válassza ki a kívánt opciót.
3. Válassza a [Mentés] gombot.
Papírméret
• Auto méretérzékelés – A gép automatikusan felismeri a kézitálcában lévő papír
méretét.
• Szabványméret – Megjeleníti az előre beállított szabványos papírméreteket,
amelyek közül kiválaszthatja az igényeinek megfelelő méretet. Az előre beállított
papírméreteket a gépkezelő adja meg.
• Nem szabványos méret – A gördítőgombok segítségével 1 mm-es egységenként
megadhatja a papír szélességét és hosszúságát. A papír szélességének a
89–297 mm, hosszúságának pedig a 99–432 mm tartományba kell esnie.
Papírtípus
A kijelzőn látható előre beállított papírtípusok közül válassza ki a megfelelőt. Az
előbeállításokat a gépkezelő programozza be.
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Kétoldalas
Ezzel a lehetőséggel egy- vagy kétoldalas dokumentumokról készíthet automatikusan
kétoldalas másolatokat.
MEGJEGYZÉS: A funkció használata előtt a [Szkennelési beállítások] képernyő
[Eredeti tájolása] opciójában a dokumentum tájolásának beállításával adja meg a gép
számára, hogy hová esik a dokumentum felső része.
MEGJEGYZÉS: A kétoldalas másolás nem használható a következő papírtípusokkal:
fóliák, átütőpapír, karton, címke, borítókészlet és az egyik oldalán nyomtatott papír
(például hulladék papír).

1 J 1 oldalas
Egyoldalas eredetikről egyoldalas másolatokat készít.
1 J 2 oldalas (F-F)
Egyoldalas eredetikről kétoldalas másolatokat készít.
2 J 2 oldalas (F-F)
Kétoldalas eredetikről kétoldalas másolatokat készít.
2 J 1 oldalas (F-F)
Kétoldalas dokumentumokról egyoldalas másolatokat készít.
MEGJEGYZÉS: Ha az [1 J 2 (F-F)] vagy a [2 J 2 (F-F)] opciókkal a
dokumentumokat a dokuüvegről szkenneli, a gép üzenetben jelzi, amikor készen áll a
következő dokumentum szkennelésére.
Egyéb
Megjeleníti a [Kétoldalas] képernyőt.
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[Kétoldalas] képernyő
Az előzőekben felsorolt opciók kiválasztását teszi lehetővé. Itt adhatja meg azt is, hogy
a második oldalakat a gép elforgassa-e fejrészt a lábrészhez tájolásban.

1. A [Kétoldalas] képernyő
megjelenítéséhez válassza az
[Alapvető másolás] képernyő
[Egyéb] lehetőségét.

2. Válassza ki a kívánt opciót.
3. Válassza a [Mentés] gombot.
2. oldal elforgatása
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a kimeneteken a második oldal képét szeretné
elforgatva megjeleníteni.
MEGJEGYZÉS: Ez a lehetőség csak az [1 J 2 (F-F)] és a [2 J 2 (F-F)] opciók
választásakor érhető el.

Másolás kimenete
Ezt a lehetőséget a másolás kimenetének sorba rendezéséhez használhatja. Ha a gép
rendelkezik a választható finiser egységgel, a tűzési opció is elérhető. Ilyenkor
megadhatja a kimenet tűzésének helyét.
MEGJEGYZÉS: Ha berendezése finiserrel van felszerelve, a gép kijelzőjén
megjelenő lehetőségek eltérhetnek az itt bemutatottaktól.
MEGJEGYZÉS: Ha a másolási vagy nyomtatási munkához a tűzés opciót használja,
de nem töltötte be a megfelelő papírméretet, a feladat feldolgozása közben a
készülék papírmérettel kapcsolatos hibába ütközhet. Ilyen esetekben a finiser az
eddig a pontig már feldolgozott nem megfelelő méretű papírokat tartalmazza. Ha a
kijelzőn az "Az 5. (kézi) tálcába tett papír mérete/tájolása más, mint a következő
beállítás:" vagy az "A papír mérete/tájolása a(z) X tálcában más, mint a választott
méret. Tegyen be xxx papírt." üzenetek valamelyike jelenik meg, nyissa fel a finiser
fedelét, távolítsa el a nem megfelelő méretű papírt, helyezzen megfelelő méretű papírt
a tálcába, és indítsa újra a munkát. Ha a papírtálcában lévő papírt megfelelő méretűre
cseréli, de nem távolítja el a finiserben lévő már feldolgozott lapokat, a gép a
finiserben maradt nem megfelelő méretű lapokat összetűzi a tálcába újonnan betöltött
jó méretű lapokkal.
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Auto
A másolás kimenetéhez automatikusan a [Szortírozott] vagy a [Szortírozatlan] opciót
alkalmazza. A [Szortírozott] lehetőséget akkor használja a gép, ha a másolást a
dokuadagolóból végzi, illetve ha a [Bekötött eredetik], [Fedőlapok], [Üres elválasztók +
kiosztható szettek], [Tűzés], [Összetett munka], [Mintaszett] vagy [Füzetkészítés]
funkciók valamelyikét engedélyezi. Az összes többi opció használata esetén a
berendezés a [Szortírozatlan] lehetőséget alkalmazza.
Felül balra
A kimenet bal felső sarkát tűzi össze.
2 tűzés bal
A kimenet bal oldalára helyez két tűzést.
Felül jobbra
A kimenet jobb felső sarkát tűzi össze.
Egyéb
Megjeleníti a [Másolás kimenete] képernyőt.

[Másolás kimenete] képernyő
Ezen a képernyőn megadhatja a kimenet rendezésének módját, és megadhatja a
másoláshoz használandó gyűjtőtálcát.

1. A [Másolás kimenete] képernyő
megjelenítéséhez válassza az
[Alapvető másolás] képernyő
[Egyéb] lehetőségét.

2. Válassza ki a kívánt opciót.
3. Válassza a [Mentés] gombot.
Tűzési hely
Az öt lehetséges érték közül válassza ki a megfelelő tűzési helyet.
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Szortírozás
• Auto – A másolás kimenetéhez automatikusan rendel szortírozási lehetőséget.
Megegyezik a korábban ismertetett [Auto] opcióval.
• Szortírozott – Adott számú, az eredeti dokumentum oldalainak sorrendjével
megegyező sorrendű másolatszetteket készít. Például, ha egy háromoldalas
dokumentumból készít két másolatot, a lapok sorrendje a következő lesz: 1-2-3,
1-2-3.

• Szortírozatlan – Az egyes dokumentumokból a másolandó példányszámnak
megfelelő kötegeket készít. Például, ha egy háromoldalas dokumentumból készít
két másolatot, a lapok sorrendje a következő lesz: 1-1, 2-2, 3-3.

Kimenet célja
A másolási munkához válasszon a [Középső gyűjtőtálca] és a [Finisertálca]
lehetőségek közül.
MEGJEGYZÉS: A Középső gyűjtőtálca használata előtt engedélyezni kell azt a
Hosszabbítótálcás egység beállításainál. Válassza ki a használt Hosszabbítótálcás
egység típusát. Ha a gépen a külön vásárolható finiser is rajta van, a Középső
gyűjtőtálca engedélyezéséhez használja a [Kötegeltolási modult].
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Képminőség - Másolás
Ebben a részben bemutatjuk, milyen lehetőségek állnak rendelkezésére a
Képminőség képernyőn a kimenet minőségének beállításához. A rendelkezésre álló
lehetőségekről bővebben az alábbiakban olvashat:
Eredeti típusa – oldal: 48
Világosít/Sötétít – oldal: 49
Élesség – oldal: 49
Auto megvilágítás – oldal: 49

1. Nyomja meg a kezelőpanel
<Összes szolgáltatás> gombját.

2. Válassza az érintőképernyőn a
[Másolás] gombot.

3. Válassza ki a [Képminőség]
fület.

4. Válassza ki a kívánt opciót.

Eredeti típusa
Az eredeti dokumentum típusának kiválasztásával ezzel az opcióval biztosíthatja a
legjobb másolatminőséget.

1. A [Képminőség] képernyőn
válassza az [Eredeti típusa]
lehetőséget.

2. Válassza ki a kívánt opciót.
3. Válassza a [Mentés] gombot.
Szöveg
Ezzel az opcióval a kizárólag szöveget tartalmazó dokumentumokat másolhatja. Akkor
válassza, ha a másolatok szövegének tisztán kell látszódnia.
Szöveg & fotó
Ezzel az opcióval a szöveget és fotókat egyaránt tartalmazó dokumentumokat
másolhatja. A készülék automatikusan felismeri a szöveges részeket és a fotókat, és
ezekhez a különálló területekhez a megfelelő minőséget alkalmazza.
Fotó
Ezzel az opcióval a kizárólag fényképeket tartalmazó dokumentumokat másolhatja.
Ceruzás szöveg
Ha a dokumentumot ceruzával írták, használja ezt a lehetőséget. A ceruzával írt
szöveg világos és nehezen látható, ezért a berendezés sötétebben nyomtatja.
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Világosít/Sötétít
Ezzel a lehetőséggel adhatja meg a másolási munkához alkalmazandó
festéksűrűséget.

1. A [Képminőség] képernyőn
válassza a [Világosít/Sötétít]
lehetőséget.

2. Adja meg a megfelelő értéket.
3. Válassza a [Mentés] gombot.

Élesség
Ezzel a lehetőséggel a finom vonalak és szélek élességi szintjét növelheti vagy
csökkentheti.

1. A [Képminőség] képernyőn
válassza az [Élesség]
lehetőséget.

2. Adja meg a megfelelő értéket.
3. Válassza a [Mentés] gombot.

Auto megvilágítás
Itt állíthatja be, hogy dokumentumok másolásakor a gép elnyomja-e az eredetik
háttérszínét vagy sem.
MEGJEGYZÉS: Ha az [Eredeti típusa] képernyőn a [Fotó] opciót választotta, ez a
lehetőség nem lesz elérhető.

1. A [Képminőség] képernyőn
válassza az [Auto megvilágítás]
lehetőséget.

2. A funkció aktiválásához
válassza a [Be] opciót.

3. Válassza a [Mentés] gombot.
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Szkennelési beállítások - Másolás
Ebben a fejezetben az elrendezés beállításához használható [Szkennelési
beállításokkal] ismerkedhet meg. A rendelkezésre álló lehetőségekről bővebben az
alábbiakban olvashat:
Bekötött eredetik – oldal: 51
Kétoldalas könyvmásolás – oldal: 52
Eredeti mérete – oldal: 53
Vegyes méretű eredetik – oldal: 53
Kerettörlés – oldal: 54
Margóeltolás – oldal: 55
Képelforgatás – oldal: 57
Tükörkép/Negatív kép – oldal: 58
Eredeti tájolása – oldal: 59

1. Nyomja meg a kezelőpanel
<Összes szolgáltatás> gombját.

2. Válassza az érintőképernyőn a
[Másolás] gombot.

3. Válassza a [Szkennelési
beállítások] fület. A képernyők
közötti váltáshoz használja az oldalsó füleket.

4. Válassza ki a megfelelő opciót.
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Bekötött eredetik
Ezzel a lehetőséggel bekötött dokumentumok egymással szemben lévő oldalait
másolhatja a dokuüvegről. A két oldalt a berendezés két különálló lapra nyomtatja.

1. A [Szkennelési beállítások]
képernyőn válassza a [Bekötött
eredetik] lehetőséget.

2. Hajtsa végre a szükséges
műveleteket.

3. Válassza a [Mentés] gombot.
MEGJEGYZÉS: A bekötött dokumentum egymás mellett lévő oldalait vízszintesen
kell a dokuüvegre helyezni.
Ki
Kikapcsolja a funkciót.
Bal oldal majd jobb
A nyitott könyv mindkét oldalát lemásolja. Először a bal oldali, majd a jobb oldali lapot.
Jobb oldal majd bal
A nyitott könyv mindkét oldalát lemásolja. Először a jobb oldali, majd a bal oldali lapot.
Felső oldal majd alsó
A nyitott könyv mindkét oldalát lemásolja. Először a felső, majd az alsó lapot.
Mindkét oldal
A nyitott könyv mindkét oldalát lemásolja.
Csak bal oldal
A nyitott könyvnek csak a bal oldali lapját másolja.
Csak jobb oldal
A nyitott könyvnek csak a jobb oldali lapját másolja.
Csak felső oldal
A nyitott könyvnek csak a felső részét másolja.
Csak alsó oldal
A nyitott könyvnek csak az alsó részét másolja.
Törlés középen
Törli a könyv középső kötését, amely rendszerint elmosódottan jelenik meg a
másolatokon. A görgetőgombokkal határozza meg azt a területet, amelyet a nyitott
könyv közepéből szeretne törölni. Az értéket 1 mm-es növekményenként 0 és 50 mm
között adhatja meg.
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Kétoldalas könyvmásolás
Ezzel a lehetőséggel a dokuüvegről beszkennelt bekötött dokumentumokból
kétoldalas másolatokat készíthet. Első oldalként a gép automatikusan egy üres lapot
szúr be.

1. Válassza a [Szkennelési opciók]
képernyőn a [Kétoldalas
könyvmásolás] lehetőséget.

2. Válassza ki a kívánt opciót.
3. Válassza a [Mentés] gombot.

MEGJEGYZÉS: Ez a lehetőség nem használható egyszerre a [Bekötött eredetik]
opcióval.
Ki
Kikapcsolja a funkciót.
Bal oldal majd jobb
A nyitott könyv mindkét oldalát lemásolja. Először a bal oldali, majd a jobb oldali lapot.
Jobb oldal majd bal
A nyitott könyv mindkét oldalát lemásolja. Először a jobb oldali, majd a bal oldali lapot.
Felső oldal majd alsó
A nyitott könyv mindkét oldalát lemásolja. Először a felső, majd az alsó lapot.
Kezdő oldal & záró oldal
Megjeleníti a [Kétoldalas könyvmásolás - Kezdő oldal & záró oldal] képernyőt.
Megadhatja, hogy a lap első vagy második oldala legyen a másolás kezdő vagy záró
oldala. A itt megadott oldalakat a bekötött eredeti alapján kell beállítani.
Törlés középen
Törli a könyv középső kötését, amely rendszerint elmosódottan jelenik meg a
másolatokon. A görgetőgombokkal határozza meg azt a területet, amelyet a nyitott
könyv közepéből szeretne törölni. Az értéket 1 mm-es növekményenként 0 és 50 mm
között adhatja meg.
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Eredeti mérete
Ezzel a lehetőséggel megadhatja, hogy a gép automatikusan érzékelje a dokumentum
méretét. Itt állíthatja be, ha a méretet az előre beállított méretek listájából szeretné
kiválasztani, illetve ha azt manuálisan, az egyedi opciók segítségével kívánja megadni.
Ha az Egyéni opciót választja, a berendezés függetlenül a dokumentumok tényleges
méretétől, a megadott méret alapján fogja a másolatokat elkészíteni.

1. A [Szkennelési beállítások]
képernyőn válassza az [Eredeti
mérete] lehetőséget.

2. Válassza ki a kívánt opciót.
3. Válassza a [Mentés] gombot.
Auto méretérzékelés
Automatikusan érzékeli a szabványméretű dokumentumok méretét.
Előbeállítások
11 előre beállított, fekvő és álló tájolású szabványos méret közül választhat. Az
előbeállításokat a gépkezelő programozza be.
Egyéni
A dokumentumméretet manuálisan, a görgetőgombok segítségével állíthatja be. 15 és
297 mm közötti szélesség, és 15 és 432 mm közötti hosszúság határozható meg.

Vegyes méretű eredetik
Ezzel a lehetőséggel a dokuadagolóba egyszerre több eltérő méretű dokumentum
tölthető.
MEGJEGYZÉS: A funkció engedélyezéséhez válassza az [Eredeti mérete] képernyő
[Auto méretérzékelés] lehetőségét.
MEGJEGYZÉS: A lehetőség használatához meg kell adni a dokumentum tájolását az
[Eredeti tájolása] beállítással a [Kimeneti formátum] képernyőn a dokumentum
tetejének megjelölésére.
MEGJEGYZÉS: Szabványméretű dokumentumok betöltésekor, megjelenhet egy
olyan üzenet, amely a dokumentum méretének kézi betáplálására kéri. Kövesse az
üzenetet és manuálisan adja be a méretet. Töltse be a különböző méretű
dokumentumokat először rövid szélükkel.
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1. A [Szkennelési beállítások]
képernyőn válassza a [Vegyes
méretű eredetik] lehetőséget.

2. A funkció aktiválásához
válassza a [Be] opciót.

3. Válassza a [Mentés] gombot.
MEGJEGYZÉS: Ha vegyes méretű eredetiket úgy másol, hogy ezt a funkciót nem
engedélyezte, az összes másolat az első lapnak megfelelő méretű lesz.

Kerettörlés
A funkció segítségével a nem kívánatos árnyékokat és foltokat törölheti a másolatokról.
Ilyenek például a másolatok szélén vagy közepén található tűzésnyomok.
MEGJEGYZÉS: Ha bekötött dokumentumokat nyomtat, vagy a dokumentumok
nyomtatásánál a fedelet nem hajtja le, és a funkciót nem használja, a másolatok
szélénél, illetve közepén fekete árnyék jelenhet meg.
MEGJEGYZÉS: A gép számára a [Kimeneti formátum] képernyőn az [Eredeti
tájolása] lehetőséggel meg kell adni a dokumentum tájolását.

1. A [Szkennelési beállítások]
képernyőn válassza a
[Kerettörlés] lehetőséget.

2. Hajtsa végre a szükséges
műveleteket.

3. Válassza a [Mentés] gombot.
Normál
Az előre beállított értékek segítségével adja meg a dokumentum széleiről vagy
közepéről törlendő területet. Az előbeállításokat a gépkezelő programozza be. Ha nem
kíván a dokumentum széléről és/vagy közepéről adott részt törölni, válassza a
[Változtatható törlés] opciót, és a gördítőgombokkal válassza a 0,0 értéket.
Változtatható törlés
Ezzel az opcióval beállíthatja, mekkora területet szeretne törölni a dokumentumok
széléről vagy közepéről. Adja meg az alsó, felső, jobb, illetve bal oldali szélekről
törlendő terület nagyságát. Maximum 50 mm törölhető.
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Margóeltolás
Ezzel a funkcióval módosíthatja a kép helyzetét a kimeneten.
MEGJEGYZÉS: A gép számára a [Kimeneti formátum] képernyőn az [Eredeti
tájolása] lehetőséggel meg kell adni a dokumentum tájolását.
MEGJEGYZÉS: A margóeltolás mértékét befolyásolja a gépbe töltött papír mérete.
MEGJEGYZÉS: Ha a [Vegyes méretű eredetik] lehetőséget választotta, a gép az
eltolási értéket az első oldal képhelyzete alapján határozza meg, és ezt a
margóeltolást alkalmazza a többi oldalon is.

1. A [Szkennelési beállítások]
képernyőn válassza a
[Margóeltolás] lehetőséget.

2. Válassza ki a kívánt opciót.
3. Válassza a [Mentés] gombot.
Nincs eltolás
Kikapcsolja a funkciót.
Auto középre
A képet automatikusan a papír közepére helyezi.
Margóeltolás/Változtatható eltolás
A képet automatikusan a megadott értéknek megfelelően tolja el a papíron. Mindkét
mérethez legfeljebb 50 mm-es eltolási érték adható meg.
Ha a berendezés alkalmas kétoldalas másolatok készítésére, az alábbi opciókat az 1.
és 2. oldalhoz külön is beállíthatja.
• 1. oldal – Megjeleníti a [Margóeltolás - 1. oldal] képernyőt
• 2. oldal – Megjeleníti a [Margóeltolás - 2. oldal] képernyőt
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[Margóeltolás - 1. oldal] képernyő
Ezen a képernyőn a lap első oldalán lévő képek elhelyezését módosíthatja.

1. A [Margóeltolás] képernyőn
válassza a [Margóeltolás/
Változtatható eltolás] opciót.

2. Válassza az [1. oldal] gombot a
[Margóeltolás - 1. oldal]
képernyő megjelenítéséhez.

3. Válassza ki a kívánt opciót.
4. Válassza a [Mentés] gombot.
Nincs eltolás
Kikapcsolja a funkciót.
Auto középre
A képet automatikusan a papír közepére helyezi.
Sarokeltolás
A képeket a papír sarkához igazítja. Az elmozdítás irányát a nyolc nyíl segítségével
adhatja meg.
Változtatható eltolás
A képet a megadott értéknek megfelelően tolja el a papíron. Mindkét mérethez
legfeljebb 50 mm-es eltolási érték adható meg a gördítőgombok segítségével.

[Margóeltolás - 2. oldal] képernyő
Ezen a képernyőn a lap második oldalán lévő képek elhelyezését módosíthatja.

1. A [Margóeltolás] képernyőn
válassza a [Margóeltolás/
Változtatható eltolás] opciót.

2. Válassza az [2. oldal] gombot a
[Margóeltolás - 2. oldal] képernyő
megjelenítéséhez.

3. Válassza ki a kívánt opciót.
4. Válassza a [Mentés] gombot.
Nincs eltolás
Kikapcsolja a funkciót.
Auto középre
A képet automatikusan a papír közepére helyezi.
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Sarokeltolás
A képeket a papír sarkához igazítja. Az elmozdítás irányát a nyolc nyíl segítségével
adhatja meg.
Változtatható eltolás
A képet a megadott értéknek megfelelően tolja el a papíron. Mindkét mérethez
legfeljebb 50 mm-es eltolási érték adható meg a gördítőgombok segítségével.
Független eltolás
Ezzel az opcióval a második oldal eltolási értékét az első oldalhoz megadott értéktől
függetlenül határozhatja meg.
Tüköreltolás
A 2. oldal képét automatikusan az 1. oldal képének megfelelően pozicionálja.

Képelforgatás
Ezzel a funkcióval a berendezés automatikusan a tálcába töltött papír tájolásának
megfelelően forgatja a képet.

1. A [Szkennelési beállítások]
képernyőn válassza a
[Képelforgatás] lehetőséget.

2. Válassza ki a kívánt opciót.
3. Válassza a [Mentés] gombot.
Ki
Kikapcsolja a funkciót.
Mindig be
A képet minden alkalommal elforgatja.
Auto alatt be
A képet csak akkor forgatja el, ha a [Papírkészlet] vagy [Kicsinyítés/Nagyítás]
funkcióknál az [Auto] értéket választotta.
Elforgatás iránya
Megjeleníti a [Képelforgatás - Elforgatás iránya] képernyőt.
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[Képelforgatás - Elforgatás iránya] képernyő

Vegyes tájolású dokumentumok esetén itt adhatja meg a másolópapírnak azt a szélét,
amelyhez a dokumentumkép felső részét illeszteni szeretné. A következő opciók állnak
rendelkezésére:
• Tűzési hely – A képet a tűzési helynek megfelelően forgatja. Ez az opció csak akkor
érhető el, ha a berendezés rendelkezik finiserrel.
• Álló eredeti - Bal szél – A képet úgy forgatja, hogy a fekvő dokumentum felső részét
az álló dokumentum bal oldalához illeszti.
• Álló eredeti - Jobb szél – A képet úgy forgatja, hogy a fekvő dokumentum felső
részét az álló dokumentum jobb oldalához illeszti.

Tükörkép/Negatív kép
Ezen a képernyőn a kép tükrözése, illetve színeinek megfordítása közül választhat.

1. A [Szkennelési beállítások]
képernyőn válassza a
[Tükörkép/Negatív kép]
lehetőséget.

2. Válassza ki a kívánt opciót.
3. Válassza a [Mentés] gombot.
Tükörkép
A dokumentum tükörképének elkészítéséhez válassza a [Be] opciót.
Negatív kép
Ha a [Be] értéket választja, a gép az oldalon lévő minden fehér képet feketére és
minden fekete képet fehérre változtat.
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Eredeti tájolása
Itt adhatja meg a dokumentumok tájolását. A következő funkciókat csak a
dokumentumtájolás beállítása után használhatja: X-Y %, Kétoldalas, Vegyes méretű
eredetik, Kerettörlés, Margóeltolás, Sokképes minta, Képismétlés.

1. A [Szkennelési beállítások]
képernyőn válassza az [Eredeti
tájolása] lehetőséget.

2. Válassza ki a kívánt opciót.
3. Válassza a [Mentés] gombot.
Fejléc felülre
Ha a dokumentum felső része a gép hátsó része felé néz, a másoláshoz használja ezt
az opciót.
Fejléc balra
Ha a dokumentum felső része a gép bal oldala felé néz, a másoláshoz használja ezt
az opciót.

Kimeneti formátum - Másolás
Ebben a fejezetben olyan funkciókkal ismerkedhet meg, amelyek segítségével
javíthatja a másolási munkák minőségét. A rendelkezésre álló lehetőségekről
bővebben az alábbiakban olvashat:
Füzetkészítés – oldal: 60
Fedőlapok – oldal: 62
Fóliaelválasztók – oldal: 63
Sokképes minta – oldal: 64
Poszter – oldal: 64
Képismétlés – oldal: 66
Jegyzet – oldal: 66
Szettszámozás – oldal: 68

1. Nyomja meg a kezelőpanel
<Összes szolgáltatás> gombját.

2. Válassza az érintőképernyőn a
[Másolás] gombot.

3. Válassza a [Kimeneti formátum]
fület. A képernyők közötti
váltáshoz használja az oldalsó
füleket.
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4. Válassza ki a megfelelő opciót.

Füzetkészítés
A funkcióval a képeket a megfelelő sorrendben a lapok mindkét oldalára nyomtatva
füzet formátumú kimenetet készíthet. A füzetet a másolatok félbehajtásával, és
középen való összetűzésével kapja.
MEGJEGYZÉS: Ha a dokumentum lapjainak száma a négy többszöröse, a füzet nem
fog üres lapokat tartalmazni. Egyébként az extra oldalak üresek lapokként kerülnek a
füzetbe.

1. A [Kimeneti formátum]
képernyőn válassza a
[Füzetkészítés] lehetőséget.

2. Válassza ki a kívánt opciót.
3. Válassza a [Mentés] gombot.
Ki
Kikapcsolja a funkciót.
Bal oldali kötés/Felső kötés
Balra vagy felfelé nyíló füzet készítéséhez.
Jobb oldali kötés
Jobb oldalra nyitható füzet készítéséhez.
Kötésmargó
Megnyitja a [Füzetkészítés - Kötésmargó] képernyőt.
Fedőlapok
Megnyitja a [Füzetkészítés - Fedőlapok] képernyőt.
Eredetik
Megnyitja a [Füzetkészítés - Eredetik] képernyőt.
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[Füzetkészítés - Kötésmargó] képernyő
A belső margó értékét adhatja meg 0 és 50 mm (0,0 - 2,0 hüvelyk) között 1 mm-es (0,1
hüvelykes) lépésekben. Az érték kiválasztásához használja a gördítőgombokat.

1. A [Füzetkészítés] képernyőn
válassza a [Füzetkészítés Kötésmargó] lehetőséget.

2. Hajtsa végre a szükséges
műveleteket.

3. Válassza a [Mentés] gombot.
[Füzetkészítés - Fedőlapok] képernyő
Itt adhatja meg a füzet fedőlapjainak elkészítéséhez használatos opciókat.

1. A [Füzetkészítés] képernyőn
válassza a [Füzetkészítés Fedőlapok] lehetőséget.

2. Válassza ki a kívánt opciót.
3. Válassza a [Mentés] gombot.
Ki
A füzet fedőlapok nélkül készül.
Be
A füzet fedőlapját a fedőlapkészletet tartalmazó tálcából nyomtatja. Ha ezt a gombot
választja, a [Nyomtatott fedőlapok] opció aktívvá válik.
Nyomtatott fedőlapok
• Ki – A füzethez automatikusan üres fedőlapot készít.
• Be – A fedőlapkészletből használt lapra a gép a dokumentumszett első oldalán
található képet másolja. Ha csak az első vagy csak a hátsó fedőlapot szeretné
nyomtatni, adjon üres lapokat a dokumentumszetthez.
Papírtálca beállításai
Megnyitja a [Füzetkészítés - Fedőlapok - Papírtálca beállításai] képernyőt. Válasszon
a [Fedőlaptálca] és a [Törzslapok tálcája] előre beállított opciói közül. A kézitálcával
együtt mindkét lehetőség öt előre beállított értéket tartalmaz. A kézitálcával
kapcsolatban további információért lásd: [5. tálca (kézitálca)] képernyő, 43. oldal.

[Füzetkészítés - Eredetik] képernyő
A füzetkészítéshez használt dokumentumok típusát határozhatja meg ezen a
képernyőn.
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1. A [Füzetkészítés] képernyőn
válassza a [Füzetkészítés Eredetik] lehetőséget.

2. Válassza ki a kívánt opciót.
3. Válassza a [Mentés] gombot.
Egyoldalas
Egyoldalas dokumentumok másolásához használja.
Kétoldalas
Kétoldalas dokumentumok másolásához használja. Ha ezt a gombot választja,
elérhető válik az [Eredetik] opció.
Eredetik
• Fejléc fejléchez – Válassza ezt az opciót, ha a dokumentumok fejléc a fejléchez
elrendezésűek, és a kötési szél a bal oldalon található.
• Fejléc lábléchez – Válassza ezt az opciót, ha a dokumentumok fejléc a lábléchez
elrendezésűek, és a kötési szél a felső szélen található.

Fedőlapok
Ezzel a funkcióval másolási munkáihoz papírlapokból vagy kartonból készült
fedőlapokat készíthet.
MEGJEGYZÉS: Ha a lehetőség engedélyezésekor a szkennelés közben megtelelik a
gép memóriája, a képernyőn megjelenő utasítások segítségével szakítsa meg a
munkát. Szabadítson fel memóriát tárolt dokumentumok törlésével, vagy a lapszám
csökkentésével, és próbálkozzon újból a szkenneléssel.

1. A [Kimeneti formátum]
képernyőn válassza a
[Fedőlapok] lehetőséget.

2. Válassza ki a kívánt opciót.
3. Válassza a [Mentés] gombot.
Nincs fedőlap
Kikapcsolja a funkciót.
Első fedőlap
A dokumentum első oldala elé a fedőlapként meghatározott típusú lapból készít
fedőlapot.
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Első & hátsó fedőlap
A dokumentum első oldala elé és utolsó oldala után a fedőlapként meghatározott
típusú lapból készít fedőlapot.
Nyomtatott fedőlapok
• Ki – A dokumentumhoz automatikusan üres fedőlapot készít.
• Be – A fedőlapkészletből használt lapra a dokumentumszett első, illetve utolsó
oldalán található képet másolja. Ha azt szeretné, hogy csak az első vagy csak a
hátsó borító maradjon üresen, a dokumentumszett elejére vagy végére ennek
megfelelően helyezzen egy üres lapot.
Papírtálca beállításai
Megnyitja a [Fedőlapok - Papírtálca beállításai] képernyőt. Válasszon a [Fedőlaptálca]
és a [Törzslapok tálcája] előre beállított opciói közül. A [Fedőlaptálca] és [Törzslapok
tálcája] opcióknál kiválasztott tálcákba töltött papírlapok méretének és tájolásának meg
kell egyeznie. A [Kézitálca] opcióval együtt mindkét lehetőség öt előre beállított értéket
tartalmaz. A kézitálcával kapcsolatban további információért lásd: [5. tálca (kézitálca)]
képernyő, 43. oldal.

Fóliaelválasztók
A funkció segítségével fóliára nyomtathat, a fóliák közé elválasztókat helyezhet, illetve
a fóliákra nyomtatott anyagból tetszőleges számú papírszettet készíthet.

1. A [Kimeneti formátum]
képernyőn válassza a
[Fóliaelválasztók] lehetőséget.

2. Válassza ki a kívánt opciót.
3. Válassza a [Mentés] gombot.
Ki
Kikapcsolja a funkciót.
Üres elválasztók
Az egyes fóliák közé egy üres papírlapot helyez.
Üres elválasztók + kiosztható szettek
Az elválasztókkal nyomtatott fóliaszett mellett kiosztható papírmásolatokat is készít az
anyagról.
Nincs elválasztó + kiosztható szettek
Az elválasztók nélkül nyomtatott fóliaszett mellett kiosztható papírmásolatokat is készít
az anyagról.
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Papírtálca beállításai
Megnyitja a [Fóliaelválasztók - Papírtálca beállításai] képernyőt. Válasszon a
[Fóliatálca] és az [Elválasztók/Kiosztható szettek tálcája] előre beállított opciói közül. A
[Kézitálca] opcióval együtt mindkét lehetőség öt előre beállított értéket tartalmaz. A
kézitálcával kapcsolatban további információért lásd: [5. tálca (kézitálca)]
képernyő, 43. oldal.

Sokképes minta
Ezzel a lehetőséggel két, négy vagy nyolc különböző oldalból egyetlen oldalnyi
másolatot készíthet. A gép automatikusan úgy kicsinyíti/nagyítja az oldalakat, hogy
azok egyetlen lapra ráférjenek.

1. A [Kimeneti formátum]
képernyőn válassza a
[Sokképes minta] lehetőséget.

2. Válassza ki a kívánt opciót.
3. Válassza a [Mentés] gombot.
1 képes
Kikapcsolja a funkciót.
2 képes
Két dokumentumot egy oldalra másol.
4 képes
Négy dokumentumot másol egy lapra.
8 képes
Nyolc dokumentumot másol egy lapra.
Képelrendezés
Itt adhatja meg, hogyan helyezkedjenek el a dokumentumképek a lapon. A [2 képes]
lehetőség választásakor az alábbi elrendezések állnak rendelkezésre: balról jobbra/
felülről lefelé vagy a jobbról balra/felülről lefelé. A [4 képes] és [8 képes] lehetőségek
választásakor a következő elrendezések közül választhat: kezdés bal oldalon vízszintesen, kezdés jobb oldalon - vízszintesen, kezdés bal oldalon - függőlegesen és
kezdés jobb oldalon - függőlegesen.

Poszter
A funkció segítségével az eredeti dokumentumot felnagyíthatja, és részekre bontva
több papírlapra nyomtathatja. A lapokat összeillesztve egyetlen nagyméretű posztert
kap eredményül.
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1. A [Kimeneti formátum]
képernyőn válassza a [Poszter]
lehetőséget.

2. Hajtsa végre a szükséges
műveleteket.

3. Válassza a [Mentés] gombot.
MEGJEGYZÉS: A berendezés a felosztott képet automatikusan a vágást és az
összeillesztést megkönnyítő átfedésekkel másolja. Az átfedés előre beállított
szélessége 10 mm (0,4 hüvelyk).
Ki
Kikapcsolja a funkciót.
Kimenet mérete
Az érintőképernyőn megjelenő előbeállításokat tartalmazó listából kiválaszthatja a
poszter méretét. A berendezés automatikusan kiszámítja az alkalmazandó nagyítási
arányt, és a munkához szükséges lapok számát.
Nagyítási %
A dokumentum szélességéhez és hosszúságához tartozó nagyítási arányt
határozhatja meg az opció segítségével. A gördítőgombokkal adjon meg egy 100 és
400% közötti értéket 1%-os lépésenként. Ez alapján a berendezés automatikusan
meghatározza a poszter elkészítéséhez szükséges lapok számát.
Papírtálca beállításai
Megnyitja a [Poszterek - Papírtálca beállításai] képernyőt. A munkához használatos
tálcát válassza ki a képernyőn megjelenő előre beállított opciók közül. Az [5. tálca
(kézitálca)] opcióval együtt öt előbeállítás áll rendelkezésére. A kézitálcával
kapcsolatban további információért lásd: [5. tálca (kézitálca)] képernyő, 43. oldal.
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Képismétlés
Ezzel a funkcióval egyetlen eredeti képet többször nyomtathat egy lapra.

1. A [Kimeneti formátum]
képernyőn válassza a
[Képismétlés] lehetőséget.

2. Válassza ki a kívánt opciót.
3. Válassza a [Mentés] gombot.
Ki
Kikapcsolja a funkciót.
Auto ismétlés
A dokumentumméret, a készletméret és a nagyítás alapján a gép automatikusan
meghatározza a függőleges és vízszintes ismétlések számát.
Változó ismétlés
A gördítőgombokkal manuálisan adhatja meg a vízszintes és függőleges ismétlések
számát. A függőleges érték 1 és 23, a vízszintes pedig 1 és 33 között lehet.
Képelrendezés
• Egyenletes – Az ismétlődő képeket egyenletesen helyezi el a lapon.
• Eltolt – Az ismétlődő képeket közvetlenül egymás mellé másolja.

Jegyzet
Ezzel a lehetőséggel dátumot, oldalszámot és előre meghatározott megjegyzést
nyomtathat a másolatokra.

1. A [Kimeneti formátum]
képernyőn válassza a [Jegyzet]
lehetőséget.

2. Válassza ki a kívánt opciót.
3. Válassza a [Mentés] gombot.
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Bélyegző
Megjeleníti a [Jegyzet - Bélyegző] képernyőt, ahol különféle előre megadott szöveg
közül válogathat (például: "Bizalmas", "Vázlat" stb.). A következő opciók állnak
rendelkezésére:
• Ki – Kikapcsolja a funkciót.
• Be – Bekapcsolja a funkciót.
• Szöveg – Megjeleníti a [Jegyzet - Bélyegző - Szöveg] képernyőt. Az előre
meghatározott beállítások közül kiválaszthatja a másolatokon feltüntetni kívánt
szöveget.
• Elhelyezés – Megjeleníti a [Jegyzet - Bélyegző - Elhelyezés] képernyőt. Adja meg,
hogy hová kívánja a bélyegzőt helyezni.
• Nyomtatás – Megjeleníti a [Jegyzet - Bélyegző - Nyomtatás] képernyőt. Adja meg,
hogy mely oldalakra kívánja nyomtatni a bélyegzőt. A [Csak az első oldal] és a
[Minden oldal] lehetőségek közül választhat.
Dátum
Megjeleníti a [Jegyzet - Dátum] képernyőt, Az itt megadott beállítások alapján a gép a
másolatokra nyomtatja az aktuális dátumot. A következő opciók állnak rendelkezésére:
• Ki – Kikapcsolja a funkciót.
• Be – Bekapcsolja a funkciót.
• Nyomtatás – Megjeleníti a [Jegyzet - Dátum - Nyomtatás] képernyőt. Adja meg,
hogy mely oldalakra kívánja nyomtatni a dátumot. A [Csak az első oldal] és a
[Minden oldal] lehetőségek közül választhat.
• Elhelyezés – Megjeleníti a [Jegyzet - Dátum - Elhelyezés] képernyőt. Határozza
meg, az oldal melyik részére kerüljön a dátum.
Oldalszám
Megjeleníti a [Jegyzet - Oldalszám] képernyőt, Ezzel a lehetőséggel a másolatokon
feltüntetheti az oldalszámot. A következő opciók állnak rendelkezésére:
• Ki – Kikapcsolja a funkciót.
• Be – Bekapcsolja a funkciót.
• Stílus – Megjeleníti a [Jegyzet - Oldalszám - Stílus] képernyőt, Válassza ki az
oldalszám stílusát. Ha az [1/N, 2/N, 3/N] opciók közül választ, megjelenik az [N:
Összes oldal] opció. Ha az [Auto] beállítást választja, a gép automatikusan
megállapítja a lapok számát. Az összes oldalszám manuális megadásához
válassza a [Szám beírása] opciót. Ez a szám jelenik meg az egyes oldalszámok
után.
• Elhelyezés – Megjeleníti a [Jegyzet - Oldalszám - Elhelyezés] képernyőt. Határozza
meg, hogy az oldal melyik részére kerüljön az oldalszám.
• Nyomtatás – Megjeleníti a [Jegyzet - Oldalszám - Nyomtatás] képernyőt. Adja meg
a kezdő oldalszámot, és azt, hogy mely oldalakon szeretné az oldalszámot
feltüntetni. A [Csak az első oldal] és a [Minden oldal] lehetőségek közül választhat.
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Ha a [Minden oldal] opciót választja, a gördítőgombok vagy a billentyűzet
használatával a [Kezdő szám] értékét is meg kell adnia. Ha a [Csak az első oldal]
opciót választja, a [Kezdő oldal] és a [Kezdő szám] értékeket manuálisan kell
megadnia.
Ha az oldalszámot a borítón vagy az elválasztókon is fel szeretné tüntetni, jelölje be
a [Fedőlapokkal/elválasztókkal együtt] lehetőséget.

Szettszámozás
Ezzel a funkcióval olyan információkat nyomtathat a másolatokra, mint az
ellenőrzőszám, előre meghatározott szöveg vagy a berendezés gyári száma.

1. A [Kimeneti formátum]
képernyőn válassza a
[Szettszámozás] lehetőséget.

2. Válassza ki a kívánt opciót.
3. Válassza a [Mentés] gombot.
Ellenőrzőszám
A dokumentumokat megszámozza, a másolatokon pedig sorszámokat tüntet fel. A
megnyíló [Szettszámozás - Ellenőrzőszám] képernyőn a következő opciók közül
választhat:
• Ki – Kikapcsolja a funkciót.
• Be – Bekapcsolja a funkciót. Kezdő számként 1 és 999 között bármilyen értéket
megadhat.
Szöveg
Kiválaszthatja, hogy melyik előre beállított szöveg jelenjen meg a másolatokon. A
megnyíló [Szettszámozás - Szöveg] képernyőn a következő opciók közül választhat:
• Ki – Kikapcsolja a funkciót.
• Be – Bekapcsolja a funkciót. Válasszon a [Másolása tilos], [Másolat] és
[Másodpéldány] opciók közül.
Felhasználói fiók száma
Ha a berendezésen engedélyezte a Hitelesítés vagy az Auditron adminisztrációs
funkciót, a felhasználói fiókszámot ezzel a lehetőséggel rányomtathatja a másolatokra.
Dátum és idő
A másolási munka kezdő dátumát és időpontját tünteti fel a másolatokon. A
[Szettszámozás - Dátum és idő] képernyő megjelenik. a funkció aktiválásához
válassza a [Be] opciót.
Gyári szám
A gép gyári számát tünteti fel a másolatokon. A megnyíló [Szettszámozás - Gyári
szám] képernyőn a funkció aktiválásához válassza a [Be] opciót.
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Munkaegyüttes
Ez a fejezet az [Összetett munka] funkcióval megadható beállításokat ismerteti. A
rendelkezésre álló lehetőségekről bővebben az alábbiakban olvashat:
Összetett munka – oldal: 69

1. Nyomja meg a kezelőpanel
<Összes szolgáltatás> gombját.

2. Válassza az érintőképernyőn a
[Másolás] gombot.

3. Válassza a [Munkaegyüttes]
fület.

Összetett munka
A funkció használatával lehetősége van arra, hogy a szettet alkotó egyes lapokhoz
vagy lapcsoportokhoz különböző beállításokat adjon meg, és a feladatot továbbra is
egyetlen munkaként kezelje. Ha például egy munka szöveges részeket és fényképeket
egyaránt tartalmazó dokumentumokból áll, a különböző típusú részekhez megadhatja
a megfelelő beállítást, és a dokumentumokat egyszerre másolhatja. A teljes
mennyiség kinyomtatása előtt kinyomtathat egy mintaszettet. A kinyomtatott szett
alapján ellenőrizheti a másolat minőségét, és a beállításokat annak megfelelően
módosíthatja.

1. A [Munkaegyüttes] képernyőn
válassza az [Összetett munka]
opciót.

2. Válassza ki a kívánt opciót.
3. Válassza a [Mentés] gombot.
Ki
Kikapcsolja a funkciót.
Be
Bekapcsolja a funkciót.
Mintaszett
A teljes munka kinyomtatása előtt egyetlen szettet nyomtat. A másolat minősége
alapján eldöntheti, kinyomtatja-e a többi szettet vagy sem.
• Ki – Kikapcsolja a funkciót.
• Be – Bekapcsolja a funkciót. Az első szett kinyomtatása után a gép felfüggeszti a
munkát. A fennmaradó szettek kinyomtatáshoz válassza a [Start], leállításához
pedig a [Stop] gombot.
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MEGJEGYZÉS: A [Mintaszett] funkcióval elkészített másolatok száma beleszámít a
teljes másolatszámba.
A dokumentum egyes részeinek beszkennelése után a következő képernyő jelenik meg:

Fejezetre osztás
Megjeleníti a [Fejezetre osztás/Elválasztók] képernyőt. A következő opciók állnak
rendelkezésére:
• Ki – Kikapcsolja a funkciót.
• Fejezetre osztás – A fejezeteket automatikusan határozza meg. Ha a kétoldalas
másolási lehetőséggel együtt használja, a következő szett első oldalát a gép a papír
első oldalára nyomtatja. Ez azt jelenti, hogy amennyiben az előző szett páratlan
számú oldalt tartalmazott, az utolsóként nyomtatott papír második oldala üresen
marad.
• Elválasztók – A fejezetek automatikusan meghatározza, és közéjük elválasztókat
helyez. Az elválasztók tálcáját az [Elválasztók tálcája] beállítás kézitálcával együtt
öt előre megadott opciója közül választhatja ki. A kézitálcával kapcsolatban további
információért lásd: [5. tálca (kézitálca)] képernyő, 43. oldal.
Beállítások változtatása
A következő rész beszkennelése előtt a [Beállítások változtatása] képernyőn
módosíthatja a beállításokat. A szkennelés megkezdéséhez nyomja meg a
kezelőpanel <Start> gombját.
Stop
Törli az [Összetett munka] funkcióval megadott másolási munkát.
Utolsó eredeti
Ezzel az opcióval azt adhatja meg, hogy végzett a munka beszkennelésével.
Következő eredeti
A munka soron következő szakaszának beszkenneléséhez válassza ezt a gombot.
Start
Megkezdi a következő szakasz nyomtatását.
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Ez a fejezet a faxszolgáltatás képernyőit és a rendelkezésre álló faxolási lehetőségeket
mutatja be. A hagyományos faxolási szolgáltatások mellett a berendezés a Közvetlen
fax és az Internet fax lehetőséget kínálja. A Közvetlen fax lehetőséggel a faxokat
közvetlenül a PC kliensekről továbbíthatja. Az Internet fax lehetőséggel szkennelt
képeket küldhet vagy fogadhat e-mailben az interneten vagy intraneten keresztül. A
Közvetlen fax funkcióval kapcsolatban bővebb tájékoztatást a CentreWare CD-ROM
Fax Driver On-line Help (Faxmeghajtó online súgója) részében talál. Az Internet fax
szolgáltatásról részletesebben a Rendszeradminisztrátori útmutatóban olvashat.
MEGJEGYZÉS: Az itt bemutatott opciók némelyike választható lehetőségként
szerezhető be, és előfordulhat, hogy az Ön gépén nem áll rendelkezésre.
MEGJEGYZÉS: Fax opciók beállításánál elvárt az európai és észak amerikai
országokban használóktól, hogy a vonalrendszer érdekében betáplálják
országkódjukat. Nevezze meg az országot a következő táblázatnak megfelelően.
További információkat a Felhasználói útmutató Beállítások fejezetében, azon belül az
Általános beállítások - Egyéb beállítások részében talál.

Ország kód fax opcióhoz
Fax opció beállításámál a következõ országok használóinak be kell állítaniuk a
vonalrendszerhez szükséges országkódot.
Európai országok:
Ausztria

Egyesült Királyság

Irország

Olaszország

Szlovákia

Belgium

Finnország

Lengyelország

Portugália

Svédország

Bulgária

Franciaország

Magyarország

Romania

Cseh Republik

Görögország

Németország

Spanyolország

Dánia

Hollandia

Norvégia

Svájc

Észak ameriaki országok:
Kanada

USA

NOTE: Lépjen Rendszerbeállítás özemmódba és válassza az [Általános beállítás],
majd az [Egyéb beállítás] opciót. A képernyő [Egyéb beállítás] opcióján görditsen
lefelé és válassza az [Ország] opciót, majd a kívánt országot. Bõvebb információért
tekintse át a *1. Rendszerbeállítási üzemmód beléptetése* a 189. oldalon.
MEGJEGYZÉS: Ez a beállítás csak a Fax opciónál alkalmazható a fent említett
országokra.
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Faxolási/Internet faxolási eljárás
Ez a rész a faxok és Internet faxok küldésének alapvető folyamatát ismerteti. Kövesse
az alábbi lépéseket.
1. Dokumentumok betöltése – oldal: 72
2. Lehetőségek kiválasztása – oldal: 73
3. A célállomás meghatározása – oldal: 74
4. A faxolási/Internet faxolási munka elkezdése – oldal: 75
5. A faxolási/Internet faxolási munka ellenőrzése a Munkaállapot képernyőn –
oldal: 75
A faxolási/Internet faxolási munka leállítása – oldal: 76
MEGJEGYZÉS: Ha a berendezés hitelesítési funkciója engedélyezve van, a gép
használatához szüksége van egy fiókszámra. A felhasználói fiókszám
megszerzésével és további információkkal kapcsolatban keresse a gépkezelőt.
MEGJEGYZÉS: A Közvetlen fax funkció ügyfélgépekről történő használatával
kapcsolatban bővebb tájékoztatást a CentreWare CD-ROM Fax Driver On-line Help
(Faxmeghajtó online súgója) részében talál.

1. Dokumentumok betöltése
Az alábbi lépések a dokumentumok dokuadagolóba töltését mutatják be. Faxküldéskor
maximum 600 mm (egyoldalas mód) hosszúságú dokumentum szkennelhető be.
Dokumentumok küldéséhez igény szerint a dokuüveg is használható.
A gép a dokuadagoló segítségével alkalmas vegyes méretű eredetik szkennelésére.
Igazítsa a dokumentumokat a dokuadagoló belső sarkához, majd kapcsolja be a
Vegyes méretű eredetik funkciót. Részletekért tekintse meg a Felhasználói útmutató
Vegyes méretű eredetik fejezetét.

1. Helyezze a dokumentumokat
nyomtatott oldalukkal felfelé a
dokuadagolóba, vagy azzal
lefelé a dokuüvegre.

MEGJEGYZÉS: A hosszú faxdokumentum szkenneléséhez használt funkció az
alábbi korlátozásokkal alkalmazható:
• Csak a dokuadagoló használatakor vehető igénybe.
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• Legfeljebb 600 mm (23,62 hüvelyk) hosszúságú dokumentumok beszkennelésére
alkalmas.
• Kétoldalas munkákhoz nem áll rendelkezésre.
MEGJEGYZÉS: Egyoldalas és kétoldalas munkáknál egyaránt azt javasoljuk, hogy a
dokumentumokat az eredeti méretben, vagy annál kisebb méretben szkennelje. A
felnagyított képek az átvitel során lemaradhatnak.

2. Lehetőségek kiválasztása
A leggyakrabban használt lehetőségek az [Alaplehetőségek] képernyőn találhatók.
MEGJEGYZÉS: Csak a gép konfigurációjának megfelelő lehetőségek állnak
rendelkezésre.

1. Nyomja meg a kezelőpanel
<Összes szolgáltatás> gombját.

<Összes szolgáltatás> gomb

<Mindent töröl> gomb

2. Válassza az érintőképernyőn a
[Fax/Internet fax] gombot.
Várjon, amíg az
[Alaplehetőségek] képernyő
megjelenik.

MEGJEGYZÉS: Ha a gép hitelesítési üzemmódban működik, előfordulhat, hogy a
munkához meg kell adnia felhasználói azonosítóját és jelszavát (ha rendelkezik
ilyennel). Segítségért forduljon a gépkezelőhöz.

3. A korábbi beállítások törléséhez nyomja meg egyszer a kezelőpanel <Mindent
töröl> gombját.

4. Válassza a kívánt lehetőséghez tartozó gombot. Ha az [Egyéb] lehetőséget
választja, a kiválasztott lehetőség jóváhagyásához nyomja meg a [Mentés]
gombot, vagy az előző képernyőhöz való visszatéréshez válassza a [Mégse]
gombot.
Szükség szerint a megfelelő fül kiválasztásával konfigurálja a faxolási/Internet faxolási
beállításokat. Az egyes fülekkel kapcsolatos információkat az alábbi fejezetek
tartalmazzák:
Alaplehetőségek - Fax/Internet fax - Felhasználói útmutató
Képminőség - Fax/Internet fax - Felhasználói útmutató
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Szkennelési beállítások - Fax/Internet fax - Felhasználói útmutató
Küldési beállítások - Fax/Internet fax - Felhasználói útmutató
Letett hallgató/Egyéb - Fax - Felhasználói útmutató

3. A célállomás meghatározása
Az alábbiakban a célállomás megadásának lépéseit ismertetjük. A gép többféle
tárcsázási módszert kínál a faxszámok és e-mail címek megadásához. A célállomás
megadható:
• A vezérlőpanel billentyűzetének használatával
• A [Címjegyzék] használatával (lásd a Felhasználói útmutató Címjegyzék fejezetét)
• A [Gyorstárcsázás] használatával (lásd a Felhasználói útmutató Gyorstárcsázás
fejezetét)
• (Internet fax esetén) az érintőképernyő billentyűzetének a használatával (lásd a
Felhasználói útmutató Billentyűzet fejezetét)

1. A fenti módszerek
valamelyikének segítségével
adja meg a célállomást.
Egyetlen művelettel lehetősége van
több célállomásra továbbítani a
dokumentumokat. További
részletekért tekintse meg a
Felhasználói útmutató Következő
címzett fejezetét.

<Tárcsázási
szünet> gomb

Ha a faxszámba (például hívókártya használatakor) szeretne szünetet iktatni, nyomja
meg a <Tárcsázási szünet> gombot. Ha a tárcsázást manuálisan végzi, nincs szükség
a <Tárcsázási szünet> megnyomására. Ilyenkor kövesse a telefonkezelő útmutatását.
További részletekért tekintse meg a Felhasználói útmutató Speciális karakterek
fejezetét.
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4. A faxolási/Internet faxolási munka elkezdése
1. A dokumentumok elküldéséhez
nyomja meg a kezelőpanel
<Start> gombját.
A fax vagy Internet fax feldolgozása
közben, ha a dokuadagoló vagy
dokuüveg üres, és a berendezés
rendelkezik választható egységként
beszerezhető merevlemezzel,
elkezdheti a következő dokumentum
szkennelését, illetve a következő
munka beprogramozását. A
következő feladatot a gép
bemelegedése alatt is beállíthatja.

<Start> gomb

5. A faxolási/Internet faxolási munka ellenőrzése a Munkaállapot
képernyőn
1. A [Munkaállapot] képernyő
megjelenítéséhez nyomja meg a
vezérlőpanel <Munkaállapot>
gombját.

A képernyőn megjelenik a feladatsorba felvett faxolási/Internet faxolási feladat. Ha a
képernyőn egyetlen munka sem látható, a munka feldolgozása valószínűleg már
befejeződött.
További részletekért tekintse meg a 92. oldalon található Aktuális és függő munkák a
Munkaállapot képernyőn fejezetet.

Xerox CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro 123/128/133 Gyors útmutató

75

4 Fax/Internet fax

A faxolási/Internet faxolási munka leállítása
Az elindított faxolási/Internet faxolási munka manuális leállításához kövesse az alábbi
lépéseket:

1. A dokumentum szkennelése
közben az aktuális faxolási
munka feldolgozását az
érintőképernyő vagy a
vezérlőpanel <Stop> gombjával
függesztheti fel.

<Stop> gomb

<C> gomb

2. Ha szükséges, a [Munkaállapot]
képernyő megjelenítéséhez
nyomja meg a vezérlőpanel
<Munkaállapot> gombját. A
[Munkaállapot] képernyőről a
<Lehetőségek> gomb
megnyomásával léphet ki.

3. A szkennelés alatt álló felfüggesztett faxolási/Internet faxolási munka törléséhez
nyomja meg a vezérlőpanel <C> vagy <Mindent töröl> gombját. A munka
folytatásához nyomja meg az érintőképernyő vagy a vezérlőpanel <Start>
gombját.
MEGJEGYZÉS: A faxátvitel megkezdése után csak az érintőképernyő [Stop]
gombjával állíthatja le a munkát. A törölt munka az átvitel elindítása után nem
folytatható.
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(e-mail)
Ez a fejezet a szkennelési funkció használatát ismerteti. A különféle szkennelési
típusokról bővebben az alábbiakban olvashat:
Dokumentumok szkennelése, és e-mailben történő továbbítása – Felhasználói
útmutató
A dokumentum beszkennelését követően a beszkennelt adatokat e-mail
mellékletként elküldheti a megadott címzetteknek.
Dokumentumok postafiókba szkennelése és mentése – Felhasználói útmutató
A beszkennelt dokumentumokat elmentheti a gép tetszőleges postafiókjába.
Dokumentumok szkennelése és továbbítása munkasablonok segítségével –
Felhasználói útmutató
A berendezés a szkennelési munkasablon beállításainak megfelelően beszkenneli,
feldolgozza, majd a megadott kiszolgálóra másolja a dokumentumokat.
Dokumentumok szkennelése és küldése FTP és SMB protokollok használatával –
Felhasználói útmutató
A beszkennelt dokumentumokat a gép az FTP vagy az SMB protokoll használatával
automatikusan feltölti a megadott célhelyre.
MEGJEGYZÉS: A szkennelési szolgáltatás használatához a berendezésnek be kell
lennie állítva a hálózat elérésére. Részletesebb információkért tekintse meg a Gyors
hálózati beállítási útmutatót és a Rendszeradminisztrátori útmutatót.
MEGJEGYZÉS: Az itt bemutatott opciók némelyike választható lehetőségként
szerezhető be, és előfordulhat, hogy az Ön gépén nem áll rendelkezésre.
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Szkennelési eljárás
Ebben a részben az alapvető szkennelési eljárással ismerkedhet meg. Kövesse az
alábbi lépéseket.
1. Dokumentumok betöltése – oldal: 78
2. Lehetőségek kiválasztása – oldal: 78
3. A szkennelési munka elkezdése – oldal: 80
4. A szkennelési munka megtekintése a Munkaállapot képernyőn – oldal: 80
5. A beszkennelt adatok mentése – oldal: 81
A szkennelési munka leállítása – oldal: 82

1. Dokumentumok betöltése
1. Helyezze a dokumentumokat
nyomtatott oldalukkal felfelé a
dokuadagolóba, vagy azzal
lefelé a dokuüvegre.

2. Lehetőségek kiválasztása
A különféle szkennelési típusokhoz külön képernyők tartoznak. A megfelelő képernyő
megjelenítéséhez válassza az [E-mail], [Hálózati szkennelés], [Szkennelés
postafiókba] és [Szkennelés FTP/SMB-vel] fülek valamelyikét.
• Dokumentumok beszkenneléséhez, és e-mail mellékletként történő továbbításához
válassza az [E-mail] fület.
• Ha a beszkennelt dokumentumokat szkennelési munkasablon segítségével
szeretné elküldeni, válassza a [Hálózati szkennelés] fület.
• Ha a [Szkennelés postafiókba] fület választja a beszkennelt dokumentumot
postafiókba mentheti.
• A [Szkennelés FTP/SMB-vel] fülön az FTP vagy az SMB protokoll segítségével
továbbíthatja a beszkennelt dokumentumokat.
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1. Nyomja meg a kezelőpanel
<Összes szolgáltatás> gombját.

<Összes szolgáltatás> gomb

<Mindent töröl> gomb

2. Az érintőképernyőn válassza ki
a megfelelő szkennelési
módszert.
MEGJEGYZÉS: Ha a gép
hitelesítési üzemmódban működik,
előfordulhat, hogy a munkához meg
kell adnia felhasználói azonosítóját
és jelszavát (ha rendelkezik
ilyennel). Segítségért forduljon a
gépkezelőhöz.

3. A korábbi beállítások törléséhez nyomja meg egyszer a kezelőpanel <Mindent
töröl> gombját.

4. Hajtsa végre a szükséges műveleteket.
Igény szerint a megfelelő fület választva adja meg a szkennelés beállításait. Az egyes
fülekkel kapcsolatos információkat az alábbi fejezetek tartalmazzák:
E-mail – Felhasználói útmutató
Mentés ide: - Szkennelés postafiókba - Felhasználói útmutató
Munkasablonok - Hálózati szkennelés - Felhasználói útmutató
Mentés ide: - Szkennelés FTP/SMB-vel - Felhasználói útmutató
Alapvető szkennelés - Felhasználói útmutató
Képminőség - Felhasználói útmutató
Szkennelési beállítások - Felhasználói útmutató
Kimeneti formátum - Felhasználói útmutató
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3. A szkennelési munka elkezdése
1. A dokumentumok
szkennelésének
megkezdéséhez nyomja meg a
kezelőpanel <Start> gombját.
MEGJEGYZÉS: Ha a gép hitelesítési
üzemmódban működik, előfordulhat,
hogy a munkához meg kell adnia
felhasználói azonosítóját és jelszavát
(ha rendelkezik ilyennel). Segítségért
forduljon a gépkezelőhöz.

<Start>
gomb

4. A szkennelési munka megtekintése a Munkaállapot képernyőn
1. A [Munkaállapot] képernyő
megjelenítéséhez nyomja meg a
vezérlőpanel <Munkaállapot>
gombját.
A képernyőn megjelenik a
feladatsorba felvett szkennelési
feladat. Ha a képernyőn
egyetlen munka sem látható, a
munka feldolgozása
valószínűleg már befejeződött.
Bővebb információért forduljon a Felhasználói útmutató Munkaállapot fejezet Aktuális
és függő munkák részéhez.
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5. A beszkennelt adatok mentése
Az alábbiakban dokumentumok számítógépre való importálásának egyik lehetséges
módszerét ismertetjük. A Mailbox Viewer2 alkalmazás segítségével a gép
postafiókjában tárolt dokumentumokat egyszerűen importálhatja számítógépére. A
Mailbox Viewer2 program a berendezéssel szállított CentreWare CD-ROM-on
található. A Mailbox Viewer2 telepítésével kapcsolatos tudnivalókat a CentreWare CD
tartalmazza.

1. Kattintson a tálca [Start] gombjára, majd a [Programok]>[Xerox]>[Utility]>
menüpontokon keresztül indítsa el a Mailbox Viewer2 alkalmazást.

2. A megjelenő listából válassza ki a berendezés nevét, majd kattintson a [Select
Scanner] gombra.

3. Adja meg az elérni kívánt postafiók számát (001-200).
4. Adja meg a helyes jelszót.
5. Kattintson az [Open Mailbox]
gombra.
A képernyőn megjelenik a
megadott postafiókban tárolt
dokumentumok listája.

6. Válassza ki az importálandó dokumentumot, majd kattintson az [Import] gombra.
MEGJEGYZÉS: Egyszerre több dokumentum is kiválasztható.
A Mailbox Viewer2 alkalmazás többi funkciójával kapcsolatban tekintse meg a program
online Súgóját.
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A szkennelési munka leállítása
Az elindított szkennelési munka manuális leállításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Az aktuális szkennelési munka
feldolgozását az érintőképernyő
vagy a vezérlőpanel <Stop>
gombjával függesztheti fel.
MEGJEGYZÉS: A felfüggesztett
munkák folytatásához nyomja meg a
vezérlőpanel <Start> gombját.
MEGJEGYZÉS: A vezérlőpanel
<Stop> gombjának megnyomásával
a nyomtatási munkákat függesztheti fel.

<Stop>
gomb

<C> gomb

2. A [Munkaállapot] képernyő
megjelenítéséhez nyomja meg a
<Munkaállapot> gombot. A
[Munkaállapot] képernyőről a
<Lehetőségek> gomb
megnyomásával léphet ki.

3. A felfüggesztett munkák törléséhez nyomja meg a vezérlőpanel <C> gombját.
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Ez a fejezet a berendezés választható nyomtatási funkcióját ismerteti. Ezzel a
lehetőséggel számítógépéről közvetlenül küldhet nyomtatási munkákat a
berendezésre.
MEGJEGYZÉS: Az itt bemutatott opciók némelyike választható lehetőségként
szerezhető be, és előfordulhat, hogy az Ön gépén nem áll rendelkezésre.
Emellett a következő speciális nyomtatási szolgáltatások állnak rendelkezésre:
• E-mail nyomtatása
Ezzel a funkcióval a gépre érkező e-mailek mellékleteit nyomtathatja ki. Az e-mail
mellékletek nyomtatási formátuma az emulációs beállítások megváltoztatásával
módosítható. Részletekért tekintse meg a Felhasználói útmutató CentreWare
internetes szolgáltatások fejezetének Emulációs beállítások részét.
MEGJEGYZÉS: Az e-mail törzsrésze csak szöveget tartalmazhat. Gondoskodjon
arról, hogy a levelezéshez használt alkalmazásban az e-mail törzsének formátuma
sima szöveg legyen.
• Közvetlen nyomtatás (a ContentsBridge segédprogram használatával)
Ezzel a funkcióval a ContentsBridge segédprogram segítségével PDF és TIFF
formátumú fájlokat küldhet nyomtatási célból közvetlenül a berendezésre. Bővebb
információkat a CentreWare CD-ROM-on talál.
• Hitelesített nyomtatás
Ezzel a funkcióval a Hitelesítés szolgáltatás használata során jogosulatlannak ítélt
nyomtatási munkákat tárolhatja, illetve törölheti. Az elmentett dokumentumok
kinyomtatásához hitelesítés szükséges. Bővebb információk a Felhasználói útmutató
Munkaállapot fejezet Hitelesített nyomtatás részében.
• Titkos nyomtatás
Ezzel a lehetőséggel a PC-ről nyomtatásra továbbított titkos dokumentumokat tudja
tárolni. A számítógépen megadott felhasználói azonosító és jelszó szükséges a
dokumentum kinyomtatásához. Bővebb információk a Felhasználói útmutató
Munkaállapot fejezet Titkos nyomtatás részében.
• Mintanyomtatás
Ezzel a funkcióval a teljes nyomtatandó mennyiség elkészítése előtt lehetősége van
egy mintaszettet kinyomtatni. Ez alapján eldöntheti, kinyomtatja-e a többi szettet vagy
sem. A tárolt dokumentumok eléréséhez felhasználói azonosító és jelszó szükséges.
A nyomtatandó szettek számát a PC-n határozhatja meg. Bővebb információk a
Felhasználói útmutató Munkaállapot fejezet Mintanyomtatás részében.
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• Késleltetett nyomtatás
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a dokumentumokat 24 órán belül, tetszőleges
időpontban nyomtassa ki. A gép a dokumentumokat a meghatározott időpontban
automatikusan kinyomtatja. Bővebb információk a Felhasználói útmutató
Munkaállapot fejezet Késleltetett nyomtatás részében.PCL-emuláció
Ezzel a funkcióval a berendezésen beállított emulációs paraméterek (például
papírméret) alapján olyan számítógépekről is nyomtathat dokumentumokat, amelyeket
a géppel szállított PCL nyomtatómeghajtó nem támogat. Bővebb információk a PCL
emulációra vontkozó paraméterek beállítási módjával kapcsolatban a Felhasználói
útmutató Munkaállapot fejezetének Nyomtatási mód részében. A PCL emulációhoz
szükséges paraméterlistát és ezek értékrendjét lásd a Felhasználói útmutató PCL
emuláció részénél.
• PDF közvetlen nyomtatás
Ezzel a funkcióval a berendezésen beállított emulációs paraméterek alapján a
nyomtatómeghajtó-program használata nélkül közvetlenül küldhet PDF formátumú
fájlokat a gépre nyomtatás céljából. Bővebb információk a PDF közvetlen nyomtatás
emulációs paramétereinek beállítási módjával kapcsolatban a Felhasználói útmutató
Munkaállapot fejezetének Nyomtatási mód részében.
• Logikai nyomtató
Ezzel a funkcióval a berendezésről, mint logikai nyomtatóról adhat meg emulációs
paramétereket, és ezeket később dokumentumok nyomtatásához kiválaszthatja
számítógépéről. A CentreWare Internetes szolgáltatások program használatával PCL,
TIFF és PostScript formátumú fájlokhoz hozhat létre logikai nyomtatót. Részletekért
tekintse meg a Felhasználói útmutató CentreWare internetes szolgáltatások
fejezetének Tulajdonságok részét.
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A nyomtatómeghajtó funkciói
A berendezés nyomtatóként történő kiválasztásakor a hálózati számítógép monitorján
a gépnek megfelelő nyomtatási képernyő fog megjelenni. A nyomtató képernyőjének
megjelenítéséhez válassza az eszközsor [Nyomtatás] menüjét.
A PCL nyomtatómeghajtó online Súgója az alábbi opciókat kínálja:
Munka típusa
• Normál – Normál nyomtatáshoz.
• Titkos – Titkos nyomtatási funkciót biztosít. A nyomtatás előtt meg kell adnia
felhasználói azonosítóját és jelszavát.
• Minta – A mintanyomtatási funkció használatához. A nyomtatás előtt meg kell adnia
felhasználói azonosítóját.
• Késleltetett – A késleltetett nyomtatási funkció eléréséhez. Adja meg a nyomtatás
kezdési időpontját.
• Fax – Ezzel az opcióval a berendezésen keresztül küldhet faxot a számítógépéről.
Kétoldalas nyomtatás
Ha a berendezés rendelkezik kétoldalas egységgel, az opció a kétoldalas nyomtatást
teszi lehetővé. A gép a lap mindkét oldalát automatikusan nyomtatja. A papír hosszú
széleinek igazításához válassza a [Hosszú széllel átfordítva], rövid szélekkel való
illesztéséhez pedig a [Rövid széllel átfordítva] értéket.
Sokképes minta
Több dokumentumot nyomtat egy lapra. A gép automatikusan úgy kicsinyíti/nagyítja az
oldalakat, hogy azok egyetlen lapra ráférjenek.
Poszter
Egy felnagyított képet több lapra felosztva nyomtat. Az így készült kimeneteket
összeillesztve egyetlen nagyméretű posztert kap.
Nyomtatási mód
Meghatározza a nyomtatáshoz használt felbontási értéket. A [Szabványos] és a [Nagy
felbontás] értékek közül választhat.
Minél nagyobb felbontást választ, annál lassabb lesz a nyomtatás.
Kontraszt
A nyomtatáshoz a fehér és fekete színek között megadhatja a fényerő változásának
mértékét. A -100 és +100 közötti értéket a billentyűzetről vagy a csúszka segítségével
adhatja meg. A beállítás megváltoztatásának eredményét a bal oldali képminőség
képen ellenőrizheti.
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Vízjelek
Megadhatja a fájl nyomtatásakor alkalmazandó vízjel tulajdonságait.
Üres oldalak kihagyása
Az üres oldalakat is tartalmazó dokumentumok nyomtatásakor a gép nem nyomtatja ki
az üres lapokat.
Vázlat mód
A szöveges és ábrákat tartalmazó részeket fekete helyett szürkével nyomtatja, ezzel
csökkentve a felhasznált festék mennyiségét.
E-mail értesítés a munka befejezéséről
Megadhatja, hogy kíván-e a nyomtatás befejezéséről e-mail értesítést kapni.
Munkatulajdonos megadása
Itt adhatja meg a munkatulajdonos meghatározásának módját. A munkatulajdonost
nyomtatási munkák tabulálásakor használják.
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7 Papír és egyéb másolóanyagok
A berendezés különféle papírtípusokkal és másolóanyagokkal használható. Ebben a
fejezetben a papír és más másolóanyagok betöltésével kapcsolatos tudnivalókat
ismertetjük.

Papír betöltése
A berendezés többféle papírtálcával rendelkezhet. A következőkből megtudhatja,
hogyan kell az egyes papírtálcákba betölteni a papírt.
MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy a tálcák oldalsó és hátsó papírvezetői a betöltött
papír méretéhez legyenek igazítva. A papírköteg szélei és a vezetők között hagyott
rés papíradagolási problémát és papírelakadást okozhat.
Bővebb információért a konfigurálható papírméretek és a tálcánkénti
másolóanyagtípusokra vonatkozóan lásd: Támogatott papírméretek és
papírtípusok, 92. oldal.
Az egyes tálcákba tölthető papírméretekkel és a tálcák kapacitásával kapcsolatban
lásd a Felhasználói útmutató Specifikáció fejezetének Papírkészlet részét.

A papír előkészítése a betöltéshez
A papírtálcákba töltés előtt pörgesse át a papírköteget. Ezzel az összetapadt
papírlapokat szétválasztja, és csökkenti a papírelakadás lehetőségét.
MEGJEGYZÉS: A papírelakadások és a helytelen adagolás elkerülése érdekében ne
csomagolja ki a papírt, amíg nincs rá szüksége.

A papírtálcák feltöltése
A gépkonfigurációtól függően a kézitálcán kívül a berendezés maximum négy tálcával
rendelkezhet.
MEGJEGYZÉS: Feladat feldolgozása közben ne nyissa ki az aktív papírtálcát.

1. Magafelé húzza ki a papirtálcát.
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MEGJEGYZÉS: A papírelakadások és a hibás adagolás elkerülése érdekében ne
töltsön papírt a tálcában lévő papírra. Vegye ki a maradék papírt, majd tegye vissza
az újonnan betöltött papírköteg tetejére.

2. Amikor az új papírcsomagot
berakja, ha szükséges, még
jobban húzza kifelé a papírtálca
vezetőket.
Az oldalsó és a hátsó vezetők
beállításához nyomja össze a
beállítandó papírvezető
fogantyúit, és mozgassa a vezetőt
a megfelelő helyzetbe.
A papírvezető új helyzetbe állításához engedje el a fogantyúkat.
MEGJEGYZÉS: A tálcában lévő készlet típusának vagy méretének
megváltoztatásakor tekintse át a Felhasználói útmutató Beállítások fejezetének
Papírtálca tulajdonságai részét. A tálcák újraprogramozásával kapcsolatos bővebb
tájékoztatásért forduljon a gépkezelőhöz.

3. Rendezetten és szorosan rakja
be a papírt a tálca baloldalához
igazítva.
MEGJEGYZÉS: A maximális töltési
vonal fölé ne töltsön papírt.
MEGJEGYZÉS: Amikor perforált
pariron készít egy vagy kétoldalú
másolatot, úgy töltse be a papírt,
hogy a perforációval szembeni oldal
kerüljön be először. Perforált oldalú
adagolás papírelakadást okozhat.

4. Ha már elmozdítota a
papírvezetőket akkor úgy
igazítsa őket vissza, hogy éppen
csak érintsék a papírszéleket.
MEGJEGYZÉS: Szabványos
méretű papír betöltésekor állítsa a
vezetőket a papírméretnek
megfelelő jelöléshez. A berendezés
a 8K/16K papírokat szabványos
méretűként érzékeli akkor is, ha a
tálcán nincs ennek a méretnek
megfelelő jelölés.

5. Csukja be a papírtálcát.
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Papír betöltése

A papírokat rövid és hosszú széllel adagolva is betöltheti a tálcákba.

Hosszú széllel
adagolt
(LEF)

Rövid széllel
adagolt
(SEF)

6. Állítsa be a berendezést a papírméret automatikus felismerésére, vagy adja meg
manuálisan a papírméretet. Részletekért tekintse meg a Felhasználói útmutató
Beállítások fejezetének Papírméret részét.
MEGJEGYZÉS: A gép által érzékelhető papírméretek a gépkezelő beállításai szerint
változnak. Részletekért tekintse meg a Felhasználói útmutató Beállítások fejezetének
Papírméret-beállítások részét.

Kézitálca (5. tálca)
A kézitálcába sokféle papírtípus tölthető. A kézitálca a gép bal oldalán helyezkedik el.
A nagyobb papírméretek kezeléséhez tálcahosszabbító áll rendelkezésre. Miután a
papírköteget a kézitálcába helyezte, ellenőrizze, hogy az érintőképernyőn megjelenő
kézitálca-beállítások megegyeznek-e a betöltött készlet méretével és típusával.
Szükség esetén módosítsa a beállításokat. A kézitálca beprogramozásával
kapcsolatban további információért forduljon a Másolás fejezet [5. tálca (kézitálca)]
Képernyő részhez a 46. oldalon.
MEGJEGYZÉS: A beégető egységben bekövetkező papírelakadások elkerüléséhez
fontos, hogy a kézitálcához beállított papírméret és papírtípus megegyezzen a
betöltött készlettel.

1. Tegye be az összerendezett
papírt a kézitálcába úgy, hogy a
papírcsomag a tálca közepére
kerüljön.
MEGJEGYZÉS: A maximális töltési
vonal fölé ne töltsön papírt.

MEGJEGYZÉS: Amikor perforált papíron készít egy vagy kétoldalú másolatot, úgy
töltse be a papírt, hogy a perforációval szembeni oldal kerüljön be először. Perforált
oldalú adagolás papírelakadást okozhat.

Xerox CopyCentre/WorkCentre/WorkCentre Pro 123/128/133 Gyors útmutató

89

7 Papír és egyéb másolóanyagok

MEGJEGYZÉS: Ha vastag
papírkészletre másol vagy nyomtat
és a papír nem adagolódik a gépbe,
hajlítsa meg a papírt a jobb oldali
ábra szerint. Ne feledje azonban,
hogy a papír túlzott meghajlítása
vagy hajtogatása papírelakadást
okozhat.
MEGJEGYZÉS: Boríték adagolása esetén ügyeljen arra, hogy a boríték le legyen
zárva és úgy tegye be, hogy elsőnek a leragasztott oldala kerüljön a gépbe. Amikor
azonban C5 méretű borítékokat adagol, a hosszú szélű adagolást állítsa be úgy, hogy
a boríték lezárandó oldala Ön felé nézzen.

2. Mozgassa el az oldalvezetőket a
papírok irányában mindaddig,
míg éppen csak érintik a
csomag szélét.

Tandem tálcamodul (TTM)
A tandem tálcamodulba nagyobb mennyiségű papírt tölthet. A modul két tálcát
tartalmaz.
MEGJEGYZÉS: A tandemmodulba nem tölthető egyedi papírméret.

1. Húzza ki a TTM 3. vagy 4.
tálcáját.
A tálcában lévő emelőszerkezet
leereszkedik.

2. Illessze a papírköteget szorosan
a tálca hátsó sarkához.
MEGJEGYZÉS: A maximális töltési
vonal fölé ne töltsön papírt.
MEGJEGYZÉS: A papírt mindig az ábrán látható tájolásban töltse a tálcába.

3. Csukja be a tálcát.
A tálca emelőszerkezete adagolási helyzetbe emelkedik.
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A papír tárolása és kezelése

Automatikus tálcaváltás
A berendezés a következő esetekben az egyik tálca használatáról átvált a másik tálca
használatára:
• Nyomtatás közben az aktív tálcából kifogy a papír.
• Az érzékelt papírméret eltér a korábban meghatározott mérettől.
• A papíradagolás megkezdődött miközben a kiválasztott tálca nyitva volt.
• A papíradagolás megkezdődött, és a kiválasztott tálca nem működik megfelelően.
MEGJEGYZÉS: A kézitálca nem használható az automatikus tálcaváltási funkcióval.
MEGJEGYZÉS: A céltálcák és a tálcasorrend meghatározásához gépkezelői
jogosultság szükséges. További részletekért tekintse meg a Felhasználói útmutató
Beállítások fejezetének Papírtálca-prioritás és Papírtípus-prioritás részeit.
Az inaktív tálcák a gép működése közben is kinyithatók és feltölthetők. Az aktív tálcát
azonban tilos kinyitni. Az aktív tálca kinyitásakor a gép félbehagyja a feldolgozás alatt
lévő munkát.

A papír tárolása és kezelése
A berendezésbe mindig kiváló minőségű xerografikus papírt töltsön. Sérült,
felpöndörödő vagy nedves papír elakadást és képminőségi problémákat okozhat.
Tartsa be a papír tárolására vonatkozó alábbi egyszerű szabályokat:
• A papírt száraz helyen tárolja. Tartsa távol a különösen meleg vagy hideg helyektől:
ne helyezze azokat például fűtőtest vagy nyitott ablak közelébe.
• A papírt sima felületen, például polcon vagy a padlószint feletti raklapon tárolja.
• A felhasználásig tartsa a papírt becsomagolva a dobozában.
• A csak részben elhasznált papírköteget csomagolja vissza.
MEGJEGYZÉS: A papírt nem szabad a papírtálcákban tárolni.
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Támogatott papírméretek és papírtípusok
Ebben a részben a berendezéssel használható papírméreteket és -típusokat
ismertetjük.

Támogatott papírméretek
Az alábbi táblázat az egyes papírtálcákba, a kétoldalas modulba, illetve a finiserbe
tölthető papírméretek listáját tartalmazza.
MEGJEGYZÉS: Az egyes papírtálcák kapacitását a Felhasználói útmutató
Specifikáció fejezetében ellenőrizheti.
Szabványos méretek
MEGJEGYZÉS: Azt, hogy a gép mely papírméreteket érzékel szabványos
papírméretként, a gépkezelő által megadott papírmérettábla határozza meg. A
papírmérettábla beállításának részleteit a Felhasználói útmutató Beállítások
fejezetének Papírméret-beállítások része tartalmazza.

Papírméret

LEF/SEF

1. és 2. tálca/3. és 4. tálca
(Kéttálcás modul)

3. és 4.
tálca
(TTM)

5. tálca
(kézitálca)

Kétoldala
s modul

Finiser

A6

105.0

148.0

LEF

X

X

O

X

X

A5

148.0

210.0

SEF

O

X

O

O

X

LEF

X

X

O

O

X

SEF

O

X

O

O

O

LEF

O

O

O

O

O

A4

210.0

297.0

A3

297.0

420.0

SEF

O

X

O

O

O

B6

128.5

182.0

SEF

X

X

O

O

X

LEF

X

X

O

O

X

SEF

O

X

O

O

X

LEF

O

O

O

O

O

B5

182.0

257.0

B4

257.0

364.0

SEF

O

X

O

O

O

5.5 × 8.5”

139.7

215.9

SEF

O

X

O

O

X

LEF

X

X

O

O

X

SEF

X

X

O

O

X

LEF

O

O

O

O

O

SEF

X

X

O

O

X

LEF

X

X

O

O

X

SEF

O

X

O

O

O

LEF

O

O

O

O

O

SEF

X

X

O

O

X

7.25 × 10.5”

8 × 10”

8.5 × 11”

8.46 × 12.4”
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Méret (mm)

184.2

203.2

215.9

215.0

266.7

254.0

279.4

315.0
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Papírméret

Méret (mm)

LEF/SEF

1. és 2. tálca/3. és 4. tálca
(Kéttálcás modul)

3. és 4.
tálca
(TTM)

5. tálca
(kézitálca)

Kétoldala
s modul

Finiser

8.5 × 13”

215.9

330.2

SEF

O

X

O

O

O

8.5 × 14”

215.9

355.6

SEF

O

X

O

O

O

11 × 15”

279.0

381.0

SEF

X

X

O

O

X

11 × 17”

297.4

431.8

SEF

O

X

O

O

O

A4 fedőlap

297.0

223.0

LEF

X

X

O

O

X

9 × 11”

279.4

228.6

LEF

X

X

O

O

X

16K

194.0

267.0

SEF

X

X

O

O

X

LEF

O

X

O

O

O

8K

267.0

388.0

SEF

O

X

O

O

O

Levelezőlap

100.0

148.0

LEF

X

X

O

X

X

Előre fizetett
levelezőlap

148.0

200.0

SEF

X

X

O

X

X

4 × 6”

101.6

152.4

SEF

X

X

O

O

X

LEF

X

X

O

X

X

Fotó 2L
5 × 7”

127.0

177.8

SEF

X

X

O

O

X

Youkei 0
boríték

120.0

235.0

LEF

X

X

O

X

X

Commercial
10 boríték

104.8

241.3

LEF

X

X

O

X

X

Monarch
boríték

98.4

190.5

LEF

X

X

O

X

X

DL boríték

110.0

220.0

LEF

X

X

O

X

X

C4 boríték

229.0

324.0

SEF

X

X

O

X

X

C5 boríték

162.0

229.0

LEF

X

X

O

X

X

O: Rendelkezésre áll
X: Nem áll rendelkezésre
Nem szabványos méretek

Papírméret

1. és 2. tálca/
3. és 4. tálca
(Kéttálcás modul)

Szélesség

140 – 297 mm
5,5 – 11,7”

Hosszúság

182 – 432 mm
7,2 – 17,0”

3. és 4. tálca
(TTM)

Nem áll
rendelkezésre

5. tálca
(kézitálca)

Kétoldalas modul

89 – 297 mm
3,5 – 11,7”

89 – 297 mm

99 – 432 mm
3,9 – 17,0”

127 – 432 mm
(5. tálcához
(kézitálcához))
182 – 432 mm
(1–4. tálcákhoz)
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Nem áll
rendelkezésre
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Támogatott papírtípusok
Az alábbi táblázat az egyes papírtálcákba, a kétoldalas modulba, illetve a finiserbe
tölthető papírtípusok listáját tartalmazza.

1. tálca

2. tálca, 3-4.
tálca (kéttálcás
modul/TTM)

5. tálca
(kézitálca)

Kétoldalas
modul

Finiser

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

X

O

–

O

O

O

X

X

60–105

O

O

O

X

X

–

O

O

O

X

X

Karton 1

106–169

X

O

O

X

X

Karton 2

170–216***

X

O

O

X

X

Papírtípus

Súly (g/m2)

Sima
Újrahasznosított

60–105

Side 2 Paper*
Fólia
Címkék
Átütőpapír**

O: Rendelkezésre áll
X: Nem áll rendelkezésre
• Sima papír: Arjo Wiggins Conqueror High Speed Laser Laid CON90F (64010283)
használatakor válassza a [Karton1] beállítást a [Papírtípus] képernyőn.
• 2. oldal papír: Az egyik oldalára már nyomtatott papírokat jelöli (például
hulladékpapír).
• Fólia: Xerox papír használatakor a támogatott (3R3028) (US) vagy 3M típusú L
Desktop Laser (3R91334) (EU) alacsony hőmérséklet és páratartalom mellett
(10oC, 15%) válassza [Karton1] a [Papírtípus] képernyőn.
• Ha a [Cimkel], [Karton 1] vagy [Karton 2] opciókat válassza, a papírt a hosszabb
élével adagolja. Rövid szélű adagolás negatív minőséget eredményezhet.
• Átütőpapír: Ha az [Átütőpapír] opciót választja, nyomtatáskor a gép lejjebb viszi a
beégető egység hőmérsékletét. Válassza ki ezt az opciót minden olyan alkalommal
amikor a papír pöndörödik, vagy egyéb, a beégető egység magas hőmérséklete
miatti nyomtatási problémái adódnak, és amikor befestékezi a papírt.
• Karton: A kartonpapírtól függően, a gép nem képes rövid szélű adagolásra ezért
ilyen esetben a papírt hosszú szélű adagolásra állítsa be.
• A használt papír típusától és a működtetés körülményeitől függően előfordulhat,
hogy a papír nem adagolódik megfelelően vagy a nyomtatás minősége negatív
jellegű.
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8 Karbantartás
A gépen időnként karbantartási feladatokat kell végezni. A fejezetben található
információk ehhez nyújtanak segítséget.

Kellékrendelés
A géphez különböző kellékek kaphatók: dobkazetták, nyomtatópatronok, tisztító
oldatok, kijelölők és tűzőkapcsok.
Kellékek beszerzéséhez forduljon a helyi Xerox irodához, adja meg vállalatának nevét,
a termék modellszámát és gyári számát.
Az alábbi helyre jegyezze fel a telefonszámot:
Kellékrendelési telefonszám:
MEGJEGYZÉS: Ha nem az általunk ajánlott dob-/festékkazettát használja,
előfordulhat, hogy a gép teljesítménye elmarad a várttól. Használja a géphez javasolt
dob-/festékkazettát.

A gép tisztítása
A megfelelő gondozás elengedhetetlen a berendezések zökkenőmentes
működésének biztosításához.
MEGJEGYZÉS: A gép tisztításához ne használjon szerves vagy erős kémiai
oldószert, illetve aeroszolos tisztítószert. Ne öntsön folyadékot közvetlenül a gép
egyik részére sem. Ne használjon olyan kelléket, amely ebben a dokumentációban
nem szerepel. Ez gyenge teljesítményhez és veszélyes helyzetekhez vezethet. A
kellékeket és tisztító anyagokat csak a dokumentációban közölt módon és célokra
használja. Minden tisztító anyagot tartson gyermekek elől elzárva.
MEGJEGYZÉS: Soha ne távolítson el csavarokkal rögzített fedelet vagy védőborítást.
Az ilyen burkolatok és vezetők mögött olyan részek vannak, amelyeket a felhasználó
nem szervizelhet és nem tisztíthat. Ne próbálkozzon olyan karbantartási művelettel,
amit a géphez mellékelt dokumentáció nem ismertet.
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A dokuüveg és az egyenletes sebességű átviteli üveg
Az állandó optimális nyomtatási minőség biztosítása érdekében havonta, vagy
szükség szerint gyakrabban, tisztítsa meg a dokuüveget és az állandó sebességű
átviteli üveget. Ezzel elkerülheti, hogy a nyomtatott kimeneten sötét sávok, elmosódott
területek vagy egyéb foltok jelenjenek meg.

1. Az üveges részek tisztításához
használjon vízzel vagy Xerox
lencse- és tükörtisztítóval
enyhén megnedvesített, puha,
szöszmentes ruhát.

Egyenletes
sebességű
átviteli üveg

2. Tisztítsa meg a dokuborító alatti
és a dokuadagolóban lévő fehér
pántokat a rászáradt festéktől és
egyéb szennyeződéstől.

Dokuüveg

A vezérlőpanel és az érintőképernyő
A rendszeres tisztítással az érintőképernyő és a vezérlőpanel szennyeződés- és
pormentesen tartható. Az ujjlenyomatokat és elkenődéseket a vezérlőpanelről és az
érintőképernyőről kissé nedves, puha, szöszmentes ruhával távolítsa el.
MEGJEGYZÉS: A gombok véletlen megnyomása elleni biztosítékul a tisztítás előtt
kapcsolja ki a gépet.

A dokuadagoló és a kimeneti tálcák
A dokuadagolót, a gyűjtőtálcákat, papírtálcákat és a gép külső részeit vízzel
megnedvesített ruhával tisztítsa.

A dobkazetta cseréje
A dobkazettát a felhasználó is kicserélheti. A dobkazetta kiürülése előtt, körülbelül
60 000 másolat/nyomat készítése után a gép megjelenít egy üzenetet. A folyamatos
működtetés biztosítása érdekében ilyenkor célszerű megrendelni a cserekazettát.
A dobkazetta cseréjéhez az útmutatás megtalálható a pótkazetta mellékleteként, a
dokumentációs CD-n található Felhasználói útmutatóban vagy a
www.office.xerox.com/support címen található weboldalon.
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A festékkazetta cseréje
A festékkazettát a felhasználó is kicserélheti. Körülbelül 30 000 másolat, illetve
nyomtatott oldal elkészítése után az érintőképernyő üzenetet jelenít meg, amely szerint
itt az ideje megrendelni az új patront.
A festékkazetta cseréjéhez az útmutatás megtalálható a pótkazetta mellékleteként, a
dokumentációs CD-n található Felhasználói útmutatóban vagy a
www.office.xerox.com/support címen található weboldalon.
Új festékkazetta megrendelésekor a következő táblázat segítségével határozza meg a
gépének megfelelő kazetta újrarendelési kódját.
Ország

Száma

Észak és Dél Amerika

6R1184

Európa, Ázsia és Afrika

6R1183

Összes ország

6R1182

Megjegyzés

Csak néhány Xerox
karbantartási egyezménynél

Tűzőkapcsok betöltése
A finiserben egy automatikus tűző található. A tűzőkazetta 5 000 kapcsot tartalmaz. A
kijelzőn egy üzenet jelenik meg, amikor a gépből kifogy a tűzőkapocs. Ha ez az üzenet
megjelenik, akkor tegyen be új tűzőkapocstartót a tűzőkazettába. A tűzőkapocstartó
cseréjéhez az útmutatás megtalálható a pótkazetta mellékleteként, a dokumentációs
CD-n található Felhasználói útmutatóban vagy a www.office.xerox.com/support címen
található weboldalon
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9 Problémamegoldás
A gép beépített információs rendszere megkönnyíti a hibaüzenetek és problémák
felismerését és megoldását. A problémák megoldásához hibaelhárítási lépéseket is
kínál.
Tekintse át a fejezetben lévő információkat, hogy a fellépő problémákat sikerrel
orvosolhassa.

Hibaelhárítási eljárás
Ha hibába vagy problémába ütközik, a hiba típusát többféleképpen is
meghatározhatja. A hiba azonosítása után keresse meg annak okát, majd alkalmazza
a megfelelő megoldást.
• Hiba esetén először tekintse meg a képernyőn megjelenő üzeneteket és ábrákat,
majd a meghatározott sorrendben végezze el a hiba elhárítását.
• Ha a képernyőn megjelenő üzeneteket és rajzokat követve sem oldódott meg a
problémája, lásd: Hibaelhárítási táblázat, 110. oldal. és alkalmazza az idevágó
megoldást ahogy le van írva.
• Úgyszintén forduljon a hibakódokhoz, amik a Gépállapot üzemmódban jelennek
meg az érintőképernyőn. Lásd: Hibakódok, 113. oldal. néhány hibakód
magyarázatával és az ezt követő korrekciós akciókkal.
• Segítségért fordulhat a gép kezelőjéhez is.
• Egyes esetekben szükség lehet a gép ki- és bekapcsolására. Forduljon a
Termékismertető fejezet Ki- bekapcsolás részéhez a 32. oldalon.
MEGJEGYZÉS: Ha a ki- és bekapcsolás művelete között nem hagy legalább 20
másodperc szünetet, a berendezés kiegészítő merevlemezes egysége megsérülhet.
• Ha a probléma továbbra is fenáll, vagy az üzenet azt mondja, hogy a
vevőszolgálathoz kell fordulnia, lásd: Xerox Vevőszolgálat, 113. oldal.
MEGJEGYZÉS: Ha merevlemezzel nem rendelkező gépeken a várakozási sorban
faxolási munkák találhatók, energiakimaradás esetén a gép bekapcsoláskor egy
Kikapcsolási jelentést nyomtat. A jelentés felsorolja az elveszett faxmunkákat.
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Papírelakadások
A gép belsejében bekövetkező papírelakadások alkalmával a berendezés megszakítja
a műveletet, hangjelzést hallat, és megjelenít egy üzenetet az érintőképernyőn. A
megjelenő utasításokat követve szüntesse meg a papírelakadást.
Óvatosan távolítsa el a papírt, vigyázzon, nehogy elszakadjon. Ha eltávolítás közben
a papír elszakad, távolítsa el az összes papírdarabot a gépből. Ha újabb
papírelakadást jelző üzenet jelenik meg, valószínűleg másik helyen is történt elakadás.
Az elakadás megszüntetéséhez kövesse a kijelző utasításait.
A papírelakadás elhárítása után a gép automatikusan ott folytatja a nyomtatást, ahol a
hiba felmerülésekor félbehagyta.
MEGJEGYZÉS: A papírelakadások megszüntetésekor ügyeljen arra, hogy a gépben
ne maradjanak papírfoszlányok. Ezek újabb elakadásokhoz, sőt tűzhöz is
vezethetnek. Ha a papír egy olyan helyen szorult be, ami nem látható, vagy a beégető
egység, illetve a görgők köré tekeredett, ne erőltesse annak eltávolítását, mert
megsérülhet vagy égési sérüléseket szenvedhet. Azonnal kapcsolja ki a gépet, és
forduljon a Xerox vevőszolgálatához.
Ebben a fejezetben a papírelakadások alábbi helyekről való eltávolítását ismertetjük:
Dokuadagoló-tálca
Dokuadagoló fedele
E ajtó

A ajtó

Középső gyűjtőtálca

Kétoldalas modul D
ajtaja
5. tálca (kézitálca)

Elülső ajtó
1. tálca
2. tálca

B ajtó
C ajtó
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3. és 4. tálca
(kéttálcás
választható modul)
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Finiser fedele
Finiser átviteli
részének F jelű
fedele

Finisertálca

3. tálca (tandem
tálcamodul,
választható)

4. tálca (tandem tálcamodul,
választható)

Papírelakadások az A ajtónál – oldal: 102
Papírelakadások a B ajtónál – oldal: 103
Papírelakadások a C ajtónál – oldal: 104
Papírelakadások az E ajtónál – oldal: 104
Papírelakadások az 1. és 2. tálcákban, valamint a választható 3. és 4. tálcákban –
oldal: 105
Papírelakadások a tandem tálcamodulban (választható) – oldal: 105
Papírelakadások az 5. tálcában (kézitálca) – oldal: 106
Papírelakadások a kétoldalas modul D ajtajánál (választható) – oldal: 107
Papírelakadások a finiserben (választható) – oldal: 107
A média elakadásnak több oka lehet. A papírelakadások kockázatának minimalizálása
érdekében tartsa be az alábbi irányelveket:
• Csak ajánlott másolóanyagokat használjon. Forduljon a Papír és egyéb
másolóanyagok fejezet Támogatott papírméretek részéhez a 89. oldalon és a
Felhasználói útmutató Specifikációs fejezetének Gépspecifikációk részéhez a
javasolt másolóanyagok típusa témájában.
• Védje a még fel nem használt médiát, tartsa a csomagolásában, sima felületen.
• A média elhelyezkedési iránya a papírtálcában a dokumentuméval azonos legyen.
• Ellenőrizze a tálcában a betöltési vonalat, és ne töltse túl a tálcát.
• Ne használjon szakadt, gyűrött vagy hajtogatott médiát.
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Papírelakadások az A ajtónál
Az alábbi lépéseket követve az A1 és A2 jelű zöld karok segítségével távolítsa el az A
ajtó mögötti papírelakadásokat. Az érintőképernyő üzeneteit követve távolítsa el a
megadott helyen elakadt papírt.

A1 jelű zöld kar
1. Nyissa le a kézitálcát, majd a
kioldókar felfelé húzása közben
nyissa ki az A ajtót.

2. Ha az elakadt papír a beégető
egységben található, forgassa el
a zöld színű A1 kart a nyíl
irányába, hogy a papírt a
beégető egység felső részéről
elmozdítsa.

3. A nyíl irányába húzza ki a papírt
a gépből.

4. Kattintsa helyére az A ajtót,
majd hajtsa fel a kézitálcát.

A2 jelű zöld kar
1. Nyissa le a kézitálcát, majd a
kioldókar felfelé húzása közben
nyissa ki az A ajtót.
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2. Ha az elakadt papír a beégető
egységben található, a beégető
egység kinyitásához forgassa el
a zöld színű A2 kart a nyíl
irányába.

3. Ha az elakadt papír a beégető
egységben található, tartsa a
zöld a kart és óvatosan távolítsa
el a papírt a gépből.
MEGJEGYZÉS: Ne érintse meg a
bégető egységet, mert meleg lehet.

4. Kattintsa helyére az A ajtót,
majd hajtsa fel a kézitálcát.

Papírelakadások a B ajtónál
Az alábbi lépéseket követve hárítsa el a B ajtó mögött lévő elakadásokat.

1. A kioldókart felfelé húzva nyissa
ki a B jelű ajtót.

2. Távolítsa el az elakadt papírt.
3. Csukja vissza a B ajtót úgy,
hogy a helyére kattanjon.
MEGJEGYZÉS: A feőlap közepét
erősen nyomva zárja be.
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Papírelakadások a C ajtónál
Az alábbi lépéseket követve hárítsa el a C ajtó mögött lévő elakadásokat.

1. A kioldókart felfelé húzva nyissa
ki a C jelű ajtót.

2. Távolítsa el az elakadt papírt.
3. Csukja vissza a C ajtót úgy,
hogy a helyére kattanjon.

Papírelakadások az E ajtónál
Az alábbi lépéseket követve hárítsa el az E ajtó mögött lévő elakadásokat.

1. Nyissa le a kézitálcát, majd a
kioldókar felfelé húzása közben
nyissa ki az A ajtót.

2. Emelje fel a kart az E ajtó
kinyitásához.
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3. Távolítsa el az elakadt papírt.
4. Zárja be az E jelű ajtót.
5. Kattintsa helyére az A ajtót,
majd hajtsa fel a kézitálcát.

Papírelakadások az 1. és 2. tálcákban, valamint a választható 3. és 4.
tálcákban
A gép 1–4 tálcáiban keletkezett papírelakadások elhárításának menete a következő:

1. Húzza ki a megfelelő (1–4)
tálcát.

2. Távolítsa el az elakadt papírt.
3. Csukja be a papírtálcát.

Papírelakadások a tandem tálcamodulban (választható)
Az alábbi lépéseket követve hárítsa el a tandem tálcamodulban (TTM) lévő
elakadásokat.

3. tálcában
1. Húzza ki a TTM 3. számú
tálcáját.

2. Távolítsa el az elakadt papírt.
3. Csukja be a 3. tálcát.
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4. tálcában
1. Húzza ki a TTM 4. számú
tálcáját.

2. Távolítsa el az elakadt papírt.

3. Ha a papír a belső fedél alá
szorult, nyissa fel a fedelet, és
vegye ki a papírt.

4. Csukja be a 4. tálcát.

Papírelakadások az 5. tálcában (kézitálca)
Az alábbi lépéseket követve hárítsa el a kézitálcában lévő elakadásokat.

1. Távolítsa el a kézitálcában
elakadt papírt.
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Papírelakadások a kétoldalas modul D ajtajánál (választható)
Az alábbi lépéseket követve hárítsa el a kétoldalas modulban lévő elakadásokat.

1. Nyissa ki a kézitálcát.
2. A kioldókar felfelé húzása
közben nyissa ki a kétoldalas
modul D jelű ajtaját.

3. Távolítsa el az elakadt papírt a
kétoldalas egység belsejéből.

4. Kattintsa helyére a kétoldalas
modul D jelű ajtaját.

5. Csukja be a kézitálcát.

Papírelakadások a finiserben (választható)
Az alábbi lépéseket követve hárítsa el a finiser fedelénél és átviteli részének F jelű
fedelénél keletkezett elakadásokat.

A finiser fedelénél
1. A finiser fedelének felnyitásához
nyomja meg a gombot.
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2. Távolítsa el az elakadt papírt.
3. Hajtsa vissza a finiser fedelét.

A finiser átviteli részének F jelű fedelénél
1. Nyissa fel a finiser átviteli
részének F jelű fedelét.

2. Távolítsa el az elakadt papírt.
3. Hajtsa le a finiser átviteli
részének F jelű fedelét.
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Dokumentumelakadások
Ha a dokuadagolóban dokumentumelakadás történik, a gép leáll, és hibaüzenetet
jelenít meg az érintőképernyőn. A megjelenített utasítások alapján hárítsa el az
elakadást, majd helyezze vissza a dokumentumokat a dokuadagolóba.
Az alábbi lépéseket követve hárítsa el a dokuadagolóban lévő
dokumentumelakadásokat.

1. Nyissa fel a dokuadagoló
fedelét, és vegye ki az elakadt
dokumentumot. Ha az
érintőképernyőn megjelenő
üzenet erre kéri, a zöld görgő
elforgatásával távolítsa el a
papírt a dokuadagolóból.

Zöld görgő

2. Ha egy kétoldalas dokumentum
a belső fedél alá szorult, nyissa
fel a fedelet, és a zöld görgő
elforgatásával távolítsa el a
dokumentumot.

Belső fedél

3. Zárja vissza a belső fedelet,
majd a dokuadagoló tetejét.
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Hibaelhárítási táblázat
Ha a gép használata közben problémákba ütközik, az alábbi táblázatban segítséget
talál a hiba megoldásához. Ha ez nem oldja meg a problémát, lásd: lásd: Hibaelhárítási
eljárás, 99. oldal.
Jelenség
A gép nem kapcsol be.

Javasolt művelet
•
•
•

•

A dokumentum nem adagolódik a dokuadagolóból.

•
•

A gép nem jelzi ki a tandem tálcamodult (vagy az egyik
papírtálcát) a Papírkészlet opciók között.

•

•

Az érintőképernyő nem jelzi ki a Finiser/Tűző
lehetőséget.

•
•
•

A gép memóriájába nem lehet dokumentumot menteni.

•
•

A gép megtelt memóriáról tájékoztató hibaüzenetet
jelez ki.

•
•
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Ellenőrizze az elektromos tápvezetéket.
Ellenőrizze, hogy a gép főkapcsolója az ON (BE)
állásban van-e.
Ellenőrizze, hogy a gép hátoldalán található RESET
gomb nincs kikapcsolt (kiugrott) állapotban.
Alaphelyzetbe állításhoz nyomja meg a gombot.
Ellenőrizze, hogy van-e áram az elektromos
aljzatban. Ennek ellenőrzéséhez csatlakoztasson
másik berendezést az aljzathoz.
Ellenőrizze, hogy a dokuadagoló nincs-e túltöltve. A
dokuadagoló befogadóképessége maximum 50 lap.
Győződjön meg róla, hogy a dokumentum teljesen be
van helyezve a dokuadagolóba.
Győződjön meg róla, hogy a papírtálcák be vannak
csukva. Ha egy tálca félig nyitva van, a gép nem
érzékeli a kapcsolatot.
Nyisson ki, majd zárjon be minden tálcát és a TTMet. Ha a problémát ez sem oldja meg, kapcsolja ki-,
majd be a gépet.
Ellenőrizze, hogy a finiserből kijövő kábelek
biztonságosan kapcsolódnak-e a géphez.
Csúsztassa a finisert a megfelelő helyzetbe.
A gép a kiegészítő opciók csatlakoztatásakor
gondoskodik azok konfigurálásáról.
Kérdezze meg a gépkezelőt, hogy mekkora szabad
memória áll rendelkezésre.
Ha a memória majdnem megtelt, nyomtassa ki és
törölje a felesleges fájlokat.
Kérdezze meg a gépkezelőt, hogy mekkora szabad
memória áll rendelkezésre.
Ossza fel a munka megmaradt oldalait több kisebb
munkára, és futtassa újra a munkát.

A készülék tálcahibát jelez.

• Kövesse az alábbi lépéseket:
1. Nyissa ki a papírtálcát.
2. Húzza el a papírtálca vezetőit a papírtól.
3. Mozgassa a vezetőket a papír széleihez úgy, hogy
azok éppen csak érintsék a lapokat.
4. Kapcsolja ki, majd be a készüléket.

Deformálódott fóliák

•

Ellenőrizze, hogy a [Papírtípus] beállításnál a [Fólia]
opciót választotta-e. A gép automatikusan elvégzi a
beállításokat a különböző típusú médiáknak
megfelelően. A fóliák a papírnál alacsonyabb
hőmérsékletet képesek csak elviselni.
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Jelenség
Üres kimenet

Javasolt művelet
•
•
•
•
•
•

Sávok, vonalak vagy pontozott vonalak, illetve pontok

•

•

•

•
•
A kimenet túl világos vagy túl sötét.

•
•
•
•
•

Győződjön meg róla, hogy a dokumentum nyomtatott
oldalával felfelé van behelyezve a dokuadagolóba.
Ha a dobkazetta új, lehet, hogy a festék nincs benne
egyenletesen elosztva. Ismételje meg a munkát.
Ellenőrizze, hogy a zárszalagot eltávolították-e az új
dobkazettáról.
Helyezze be újból a dobkazettát és a festékkazettát.
Cserélje ki a dobkazettát.
Ha az érintőképernyő erre figyelmezteti, cserélje ki a
festékkazettát.
Tisztítsa meg a dokuüveget, a CVT üveget, a
dokuborító alatti részt, a dokuadagolót és a
papírvezetőket.
A gép hosszabb ideig tartó tétlensége után, illetve
miután új festék- vagy dobkazettát helyezett be,
kezdje el a munkát elölről. Végezze a munkát a
dokuüvegről. Helyezze be újból a dobkazettát.
Ellenőrizze a dokumentum minőségét. A [Kerettörlés]
funkcióval távolítsa el a dokumentum szélein
található vonalakat és foltokat.
Töltsön be friss papírt.
Ellenőrizze a gép környezetének páratartalmát.
Töltsön be friss papírt.
Ellenőrizze a dokumentum minőségét.
Válassza az érintőképernyőn a [Világosít/Sötétít]
lehetőséget.
Futtasson le néhány nyomtatást, amíg a másolat
minősége nem javul.
Cserélje ki a dobkazettát.

Egyenetlen nyomat

•
•

Cserélje ki a dobkazettát.
Ha az érintőképernyő erre figyelmezteti, cserélje ki a
festékkazettát.

Elmosódott képek

•
•
•

Töltsön be friss papírt.
Cserélje ki a dobkazettát.
Ha az érintőképernyő erre figyelmezteti, cserélje ki a
festékkazettát.

Hiányzó karakterek

•
•
•

Töltsön be friss papírt.
Helyezze be újból a dobkazettát.
Ha az érintőképernyő erre figyelmezteti, cserélje ki a
festékkazettát.

Márványos foltok (ötvöződés)

•
•

Ellenőrizze az eredeti dokumentumok minőségét.
Ha a dokumentumon nagy, sűrűn fedett részek
vannak, állítson a kontraszton.

Világos másolatok fényes, tükröződő vagy bevonatos
dokumentumok dokuadagolóból való szkennelésekor

•

Használja a dokuüveget a dokuadagoló helyett.

Szellemkép

•
•

Ellenőrizze az eredeti dokumentumok minőségét.
Ha fóliákat használ, a [Papírtípus] beállításnál
válassza a [Fólia] opciót. A gép automatikusan
beállítja a fóliákhoz megfelelő minőséget.
A dokumentumot SEF tájolásban adagolja.
Cserélje ki a dobkazettát.

•
•
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Jelenség
Fakó kimenet

Javasolt művelet
•
•
•

Változó fedettség

•
•
•

Képveszteség

•
•

•

Ellenőrizze az eredeti dokumentumok minőségét.
Válassza az érintőképernyőn a [Világosít/Sötétít]
lehetőséget.
Cserélje ki a dobkazettát.
Ha nagyobb papírméretről kisebb méretre másol,
kicsinyítse a képet, hogy az a kisebb méretre férjen.
Ha A4 (210 × 297 mm) méretű papírt használ, adjon
meg valamivel kisebb dokumentumméretet
(használjon például 100% helyett 90%-ot), vagy
válassza a [Kicsinyítés/Nagyítás] képernyő [Mindent
másol] lehetőségét.
A [Margóeltolás] beállításnál válassza az [Auto
közép] opciót.

A kimenet nem tükrözi az érintőképernyőn megadott
beállításokat.

•

Minden egyes beállítás után nyomja meg a [Mentés]
gombot.

A finiser nem kötegeli megfelelően a kimenetet.

•

Ellenőrizze, hogy a papírtálcák papírvezetői a köteg
széleihez vannak-e igazítva.

A köteg nincs összetűzve.

•

Ellenőrizze, hogy a papírtálcák papírvezetői a köteg
széleihez vannak-e igazítva.

A gyűjtőtálcába érkező papír nincs megfelelően
kötegelve.

•

Pörgesse át a papírtálcában lévő köteget, vagy
fordítsa meg a köteget, hogy azt a gép az ellenkező
oldallal adagolja.

A papír pöndörödik.

•

Ellenőrizze, hogy megfelelően töltötte-e be a papírt.
Az 1–4. tálcákba a csomagolás összeillesztéséhez
eső oldallal felfelé töltse be a papírt.
A TTM-be és a kézitálcába a csomagolás
összeillesztéséhez eső oldallal lefelé töltse be a
papírt.
Az egyéni papírméreteket a kézitálcából adagolja.
Lásd: Papír és egyéb másolóanyagok fejezet. az
eljárásokkal kapcsolatban.

•

•
•
A memória megtelt, ezért nem lehet bizalmas lehívásra
dokumentumokat elmenteni.
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Ellenőrizze az eredeti dokumentumok minőségét.
Ha a kép a szélek mentén világosabb, válasszon
sötétebb képminőség beállítást az érintőképernyőn.
Cserélje ki a dobkazettát.

•

Törölje a műveletet, és próbálkozzon később, amikor
több memória áll rendelkezésre.
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Hibakódok
Hiba esetén az érintőképernyő üzenetet jelez ki arról, hogy hogyan lehet a hibát
elhárítani.
Egyes hibákat a felhasználók is elháríthatnak, míg másokhoz gépkezelői vagy
rendszeradminisztrátori beavatkozás szükséges. A hibakódok és az ezek
megjelenésekor szükséges beavatkozások listája megtalálható a dokumentációs CDn található Felhasználói útmutatóban vagy a www.office.xerox.com/support címen.

A kimenet minősége
A kimenet minőségét sok tényező befolyásolja. Az alábbi tudnivalók segítenek
biztosítani a másolatok optimális minőségét. Ha mégsem tudja megoldani a problémát,
forduljon a gépkezelőhöz.
• Ne állítsa a gépet közvetlen napfényre vagy fűtőtest mellé.
• Az egyes területeket (a dokuüveget, a CVT üveget és a kimeneti gyűjtőtálcákat)
rendszeresen tisztítsa meg. Lésd: Karbantatás fejezet Géptisztítás részét a 117.
oldalon.

Xerox Vevőszolgálat
További segítségkérés. Ha a CopyCentre másoló vagy a WorkCentre másoló/
nyomtató használatával kapcsolatban további információkra van szükséges:
1) Tekintse át jelen Felhasználói útmutatót
2) Kérjen segítséget a gépkezelőtől
3) Látogasson el ügyfeleink számára fenntartott webhelyünkre a www.xerox.com
címen, vagy lépjen kapcsolatba a Xerox vevőszolgálatával.
Kérjük, hogy készítse elő a gép gyári számát, mielőtt hozzánk fordulna segítségért.
A Vevőszolgálat a következő adatokat fogja Öntől megkérdezni: a probléma jellege, a
gép gyári száma, az esetleges hibakód, vállalatának neve és címe. A gép gyári
számának leolvasásához kövesse az alábbi lépéseket.
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1. Nyomja meg a kezelőpanel
<Gépállapot> gombját.

<Gépállapot> gomb

2. A [Gépállapot] képernyőn
válassza a [Gépinformáció]
lehetőséget.

3. Megjelenik a gép gyári száma.

MEGJEGYZÉS: A gyári szám a gép bal oldalán, az A jelzésű ajtó mögötti fémlapon is
megtalálható. További információkért forduljon a Xerox vevőszolgálathoz a Gép
használata előtt fejezetben a 9. oldalon.
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